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1 SAMMANFATTNING

Sammanfattningen behandlar endast de två stora delarna i uppsatsen, den engelska Anton
Piller Order och den svenska intrångsundersökningen.

1.1 Anton Piller Order
Anton Piller Order är ett civilrättsligt institut som innebär att tillträde ska beredas käranden,
och/eller dennes ombud, till svarandens lokaler och i vissa fall även bostad, för att söka efter
bevismaterial som käranden behöver för att framgångsrikt kunna föra talan mot svaranden.
Normalt ansöks det om denna åtgärd utan att motparten hörs och ingen förvarning lämnas
inför genomförandet. Svaranden har rätt att söka juridisk rådgivning och kan bestrida före-
läggandet. Det krävs för genomförandet att svaranden medger tillträde till lokalerna, men
såsom Anton Piller Order är utformad, innebär ett nekande till tillträde att han gör sig skyldig
till contempt of court och kan riskera fängelse. En Anton Piller Order är inte begränsad till
immaterialrätten, men detta område utgör det väsentligaste användningsområdet. Käranden
har oftast rätt att närvara och själv utföra genomsökningen. Material som upptäcks får avlägs-
nas om det behövs. Normalt ska det dock återlämnas inom kort eller lämnas för förvaring
antingen hos en oberoende domstolstjänsteman eller till svarandens advokater. Vad som
avlägsnas ska dokumenteras och svaranden ska beredas möjlighet att kontrollera denna
dokumentation. Har en Anton Piller Order beviljats felaktigt eller har undersökningen genom-
förts på ett inkorrekt sätt kan svaranden tillerkännas skadestånd.

1.2 Intrångsundersökning
Intrångsundersökning är ett nytt begrepp i svensk rätt, införd i våra immaterialrättsliga lagar.
Möjligheten till intrångsundersökning trädde i kraft första januari 1999. Den innebär att
käranden ansöker om undersökningen vid domstol och beviljas den, är det kronofogde-
myndigheten som sköter verkställigheten. Kronofogden har rätt att bereda sig tillträde till
lokalerna och svarandens samtycke krävs alltså inte. Svaranden har dock rätt att tillkalla
juridisk rådgivare. Undersökningen innebär att lokalerna genomsöks för bevis som kan
användas av käranden i rättegång för att exempelvis ansöka om säkerhetsåtgärd eller förbud
vid vite att fortsätta ett intrång. Intrångsundersökning kan beviljas ex parte och även om
käranden tillåts närvara får han inte själv utföra undersökning. Inget originalmaterial eller
föremål får tas ifrån lokalerna, utan handlingar får endast kopieras, fotograferas, filmas eller
spelas in. Kronofogden ska föra protokoll över själva undersökningen och ange vilka
dokument man upptäckt. Fullföljer käranden ej talan i saken ska undersökningen gå åter och
har den felaktigt beviljats och inget intrång kan konstateras, kan svaranden tillerkännas skade-
stånd.
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2 UPPSATSENS UTGÅNGSPUNKT

2.1 Bakgrund
Jag vill börja med att lägga fram en bakgrund till mina funderingar kring ämnet genom att
föreställa två fiktiva scenarion, vilka skulle kunna utspelas i England. Samma situationer
skulle även kunna uppkomma i Sverige, varvid intrångsundersökning skulle aktualiseras.
Intrångsundersökningen skiljer sig dock till viss del från Anton Piller Order, vilket kommer
att framgå i resten av arbetet.

Ett mindre företag har just kommit så långt i sin produktutveckling att man är redo att lansera
produkten på den öppna marknaden. Företagarna har sökt och erhållit varumärkesskydd, när
man får, ryktesvägen, nys om att produkten börjat komma ut på annat håll. En tidigare
anställd misstänks ligga bakom det hela och man börjar forska lite smått för att lokalisera
varifrån produkten sprids. Lokalerna som används och personen som är ansvarig för
produktens spridande identifieras. För att vara helt säker ber företaget en bekant agera kund
och bege sig till lokalen för att kontrollera att det verkligen är deras produkt som framställs
och försäljs. Efter att detta är klart uppstår behov att agera mycket skyndsamt. Det finns
anledning att befara att den tidigare anställde förstår att man är honom på spåren och det är
nödvändigt att snabbt agera för att få fram bevis som skulle vara tillräckliga för framgång i en
rättegång. Här kommer ansökan om en Anton Piller Order eller en intrångsundersökning, in.
Att kunna komma in i företagets lokaler och söka fram bevis i form av dokument och även
själva produkten är vitalt i en framtida rättegång. Allt måste ske snabbt och utan den tidigare
anställdes vetskap, eftersom det annars är mest troligt att dokumenten förstörs eller
försvinner. Att genom domstolens försorg få rättighet att leta igenom lokalen utan att
motparten förvarnas framstår som företagets enda möjlighet att bevisa sin rätt i en rättegång.
Skulle bevismaterialet försvinna har företagets energi och pengar för att få fram en ny produkt
helt gått till spillo.

När Ben på morgonen öppnar sina affärslokaler och sedan beger sig in på sitt kontor för att ta
itu med den nya produkt man så länge kämpat med, både för att få den  klar och för att hålla
den hemlig ifrån sin värsta konkurrent Curt, dröjer det inte länge förrän det ringer nerifrån
porten. Ben går dit och ser till sin förtvivlan att utanför står Curt med två advokater och två
andra personer. Dessutom finns en polisbil med två uniformerade polismän vid sidan av dem.
Samtidigt som Curts advokat sträcker fram en Anton Piller Order och råder Ben att söka
juridisk rådgivning, anländer kunder och däribland Bens bästa kund som just kommit för att
skriva på kontrakt om en stor leverans av Bens nya produkt. Kunderna undrar naturligtvis vad
det är frågan om och även om Ben vet att han inte gjort något fel så är det svårt att förklara
när Curt står med ett domstolsbeslut i handen framför honom. Ben ringer sin advokat som
råder honom att släppa in gruppen, eftersom han annars riskerar att drabbas av contempt of
court och därmed skulle till och med kunna hamna i fängelse. Advokaten lovar att så snabbt
som möjligt kontakta domaren för att få domstolsföreläggandet tillbakadraget, men det kan
dröja några timmar. Ben har inget att välja på utan släpper in personerna och genom att följa
dem så gott det går i alla fall se vad de letar efter och göra upp en lista över det som beslagtas.
Ben kan riktigt se hur Curt myser när han hittar nya idéer och får nya uppslag bara genom att
strosa omkring i Bens lokaler. Plötsligt har Bens kämpande varit förgäves. Även om han vet
att han kommer att få rätt i en rättegång och även om han kommer att få skadestånd kan det
inte avhjälpa den förödmjukelse som det medförde för honom inför hans kunder och personal.
Inte heller hjälper det när hans så länge hemlighållna produkt nu avslöjats för hans
konkurrent.
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När jag under vårterminen spenderade tio veckor i England för att studera engelsk rätt,
träffade jag under min praktikvecka i London en engelsk juridikstuderande. Han hade skrivit
en uppsats i civilprocessrätt och när jag berättade att jag tänkte skriva mitt examensarbete i
processrätt hemma i Sverige, fick jag låna hans uppsats.1 Det var då mitt intresse väcktes för
Anton Piller orders och Mareva injunctions. Hans uppsats bär namnet från ett citat ur ett
rättsfall2 ”The law’s two nuclear weapons”, ett kraftigt uttryck som många författare har tagit
fasta på och poängterar i sina verk. I sin uppsats skriver han också om det är klokt att ”punish
a man until he is proven guilty?”3 och det var detta som verkligen fick mig att vilja titta
närmare på området.

Jag avser inte att på något sätt utreda de två bakgrundsscenarion jag beskrivit, utan de får
endast agera exempel på tillfällen då Anton Piller Order används, eller intrångsundersökning
kan användas.

2.2 Ämnesval och syfte
Jag har valt att begränsa mitt arbete till Anton Piller Order och den svenska motsvarande
lösningen på samma problem, intrångsundersökning. Det svenska begreppet intrångsunder-
sökning är nytt, lagstiftning från 1999, vilket innebär att litteraturen kring detta ämne är
obefintlig, varför jag fått använda förarbeten. Jag har också valt att behandla ett rättsfall från
den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter som avgjordes i slutet av åttiotalet.
Rättsfallet rörde en Anton Piller Order som utfärdats och genomförts i England och frågan
som domstolen behandlade var angående individens rättigheter enligt artikel åtta i europa-
konventionen. Eftersom en genomsökning av en individs fastighet och lokaler är ganska
ingripande har jag undersökt vilka skyddsgarantier som existerar för att skydda den som
utsätts för Anton Piller Order eller intrångsundersökning.

En Anton Piller Order kan jämföras med ett slags privat husrannsakan, som tillåter att vissa
personer går in i lokaler och kopierar och även beslagtar dokument och egendom. Ett sådant
föreläggande används till största delen i immaterialrättsliga tvister, där det gäller frågor om
upphovsrätt exempelvis, men Anton Piller Order är inte begränsad till enbart vissa områden
utan den kan användas då domstolen anser det vara lämpligt. Den svenska intrångsunder-
sökningen är begränsad, i sitt användningsområde, till immaterialrätten.

I mitt arbete avser jag främst att beskriva situationen för svaranden, den som utsätts för en
intrångsundersökning eller Anton Piller Order (i det följande APO). Skulle svaranden inte
tillåta APO gör han sig skyldig till contempt of court, domstolstrots, vilket kan leda till
fängelse. I svensk rätt har kronofogdemyndigheten, som utför intrångsundersökningen, rätt att
bereda sig tillträde till lokalerna och samtycke från svaranden krävs alltså inte. Genom att
svaranden inte har någon möjlighet att neka tillträde till sina lokaler, vare sig i svensk eller
engelsk rätt, vill jag undersöka vilka åtgärder som vidtas för att skydda honom och vilka
möjligheter svaranden själv har att undkomma förfarandet eller i alla fall få ersättning om det
skulle visa sig att åtgärden var felaktigt beviljad.

Med uppsatsen avser jag att nå en djupare förståelse av institutet Anton Piller Order, dess
uppkomst och dess funktion. Jag vill också belysa de problem som den för med sig och hur
man i engelsk rätt har löst eller försökt lösa dem. Med den svenska avdelningen i uppsatsen
vill jag belysa de möjligheter till säkerhetsåtgärder som finns i svensk rätt, men jag lägger den
                                                
1 Se Hardy.
2 Av Donaldson LJ i fallet Bank Mellat v. Nikpour.
3 Hardy s 3.
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största vikten vid intrångsundersökningen, som betecknas som en skyddsåtgärd. Jag vill också
rikta uppmärksamhet på de mindre ingripande alternativ som finns. Jag avser att jämföra de
olika rättssystemen och de problem som finns på området för att se om de är likartade och om
vi i så fall kan lära av den erfarenhet som finns i England eller om vi endast brottas med
samma bekymmer. APO har funnits i engelsk rätt i ungefär tre decennier, medan
intrångsundersökningen inte varit möjlig att tillämpa mer än knappt två år.

2.3 Material och metod
Min benämning på uppsatsen avslöjar att jag avser behandla bl a Anton Piller Order och
därför vill jag redan nu påpeka, beträffande benämningar, att jag avser använda de äldre
beteckningarna även om de numera i och med Woolfreformen erhållit nya. Lord Woolf MRs
rapport heter Access to Justice Report och den trädde i kraft 26 april 1999.4 I denna rapport
finns de nya beteckningarna som numera gäller.5

Det material jag använt består främst av svensk och engelsk doktrin samt artiklar ur såväl
engelska som svenska juridiska tidskrifter. Jag har också beaktat rättsfall från England.

För att göra jämförelser måste man ha jämförbara element och fastställa deras likheter och
skillnader.6 Den engelska APO har sin motsvarighet i svensk rätt genom införandet av
intrångsundersökningen, såsom man kanske skulle kunna tänka sig att jämföra den engelska
Mareva injunction med svensk kvarstad. Jag har valt att jämföra problemen i respektive rätts-
system och sett på de olika lösningarna. För att kunna jämföra måste elementen, comparatum
och comparandum7 ha något gemensamt drag. De båda instituten berör olika begränsningar i
individens rättigheter och jag har därför valt att se hur långt de sträcker sig i det svenska
respektive det engelska systemet. Jag försöker jämföra de olika lösningarnas funktion och inte
om de innebär samma tillvägagångssätt. Lösningarna är ”avsedda att lösa samma problem”8,
och det blir den gemensamma lösningen som ”tjänar som jämförelsens tertium
comparationis.”9

Eftersom jag till stor del behandlar engelsk rätt har jag valt att, trots estetiska nackdelar,
använda engelska uttryck i den löpande texten. Främst för att det är nästintill omöjligt att hitta
en bra svensk översättning. Då jag använder citat från engelskt material har jag också valt att
behålla dem på originalspråket.

2.4 Disposition
Jag inleder arbetet med en genomgång av den engelska rätten på området. Först ett inledande
kapitel om domstolsförelägganden, injunctions, varefter ett kapitel följer om Anton Piller
Order. Den andra delen i uppsatsen behandlar svensk rätt. Jag börjar med ett inledande kapitel
om säkerhetsåtgärder och därefter följer ett kapitel om editionsplikt. Den svenska delen
avslutas med ett kapitel om intrångsundersökning. I den avslutande delen behandlar jag
skyddsgarantier för svaranden i samband med APO och intrångsundersökning. Detta avsnitt
är uppdelat efter de olika stadier som genomgås vid APO respektive intrångsundersökningen;
själva beviljandet av åtgärden, genomförandet och det som följer efter att åtgärden verkställts.

                                                
4 Slapper och Kelly kapitel 11 för civilprocessrätt.
5 För en kortare ordlista se ovan under förkortningar under rubriken Woolfreformen. De nya benämningarna
finns i Woolfreformen.
6 Bogdan s 61.
7 Bogdan s 62.
8 Bogdan s 63.
9 Bogdan s 63.
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De frågor som uppkommer och de lösningar som valts för att skydda svaranden behandlas
därefter var för sig i underrubrikerna till varje del. Jag har här valt att löpande jämföra svensk
och engelsk rätt. I uppsatsens sista kapitel har jag samlat lite avslutande synpunkter kring
Anton Piller Order och intrångsundersökning. En kort sammanfattning över APOs och
intrångsundersökningens huvudpunkter finns i början av uppsatsen.
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DEL I ENGELSK RÄTT

3 INJUNCTIONS10

Enligt ett uttalande från Lord Denning11 går 99 fall av 100 inte längre än till en interlocutory
injunction. Detta uttalande härstammar dock från mitten av sjuttiotalet.

En injunction innebär att domstolen förelägger svaranden att antingen göra något specifikt,
mandatory eller positiv injunction, eller avhålla sig ifrån att handla på ett visst sätt,
prohibitory eller negativ injunction. Ett sådant föreläggande kan vara perpetual, slutligt
avgörande, eller interlocutory, som innebär att den endast är tillfällig. En interim injunction är
ändock mer tillfällig, men interlocutory och interim används oftast lika för att beteckna den
typen av injunctions. En kärande som ansöker om ett interimistisk föreläggande, injunction,
ber domstolen att göra intrång i motpartens rättigheter innan käranden egentligen har visat att
han har en rättighet till detta intrång och detta för att det är nödvändigt för att skydda
kärandens intressen i väntan på rättegång. 12 En tillfällig injunction kan beviljas även då
kärandens rättigheter inte har kränkts men han fruktar det såvida ordern inte utfärdas, “quia
timet’ – because he fears”. 13 En perpetual injunction, ett slutligt föreläggande utfärdas normalt
efter ordinär rättegång. Mandatory injunctions, som alltså kräver att svaranden ska agera är
mer ingripande för denne och också därför mindre vanliga.

Så snart en injunction utfärdats måste den åtlydas till dess att den upphör, antingen för att den
är utställd att gälla tills visst datum eller för att domstolen beslutar om dess upphävande. En
injunction är inte en så kallad “cause of action” utan en “remedy”, det vill säga att den är inte
en rättstvist i sig som ska lösas utan liknar mer en bot för problemet som exempelvis
skadestånd. Den som ansöker om en injunction måste ha en cause of action, men en
interlocutory injunction kan beviljas även om det inte ansökts specifikt om den. Det är
domstolen som avgör om det är lämpligt med en interlocutory injunction och det är därmed
inte säkert att käranden eller dennes ombud alltid delar domstolens uppfattning.

Domstolens möjligheter att bevilja injunctions är nästintill obegränsad, enligt Bean. 14 Dess
tillämpningsområde sträcker sig över hela civilrätten.

3.1 Interlocutory injunctions 15

Meningen med en interlocutory injunction är att skydda käranden mot irreparabel skada som
kan uppkomma under den ofrånkomliga väntetiden innan rättegången gentemot svaranden har
resulterat i en dom som kan verkställas.16

The interlocutory injunction is an equitable remedy, made necessary by the delays before actions come to
court, designed to ensure that no irreparable harm is caused to the respective rights of the parties before the
trial and to preserve the effectiveness of any judgement in the final action. The court may order a party to

                                                
10 Generell fakta kring injunctions har jag i första hand hämtat från Bean och jag har därför valt att inte
specificera med löpande noter. Jag hänvisar istället till annat material då jag använt sådant eller då det rör sig om
mina egna åsikter.
11 Fellows & Son v Fisher [1976] QB 122 på s 129 bokstav G.
12 Zuckerman CLR 1994 s 549.
13 Bean s 3.
14 Se Bean s 6 f för uppräkning av potentiella områden för injunctions.
15 Se exempelvis Bean kap 3 för avsnittet om interlocutory injunctions. Hänvisningar följer inte löpande utan
istället hänvisar jag då det rör sig om mina egna åsikter eller jag hämtat informationen från annan litteratur.
16 Wallington CLJ 1976 s 83.
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do or , more usually, to refrain from doing a particular act until the trial of the action or until a further
order.17

En ansökan om interlocutory injunction innebär inte en ansökan om en prövning av fallet i sin
helhet. Normalt sett innefattar prövningen ingen värdering av muntlig bevisning och inte
heller något korsförhör av parterna. Dessa interlocutory injunctions beviljas utan den normala
procedurens skydd för rättvisa och utan den normala noggrannheten. Även då handläggningen
sker inter partes förekommer normalt inget muntligt förhör eller korsförhör av vittnen, men
naturligtvis är risken för felbedömningar ännu större då handläggningen sker ex parte.18 Det
är naturligt att det faktum att endast ena sidan, käranden, hörs medför problem för domaren
att se kritiskt på dennes anklagelser, även om käranden ska lägga fram bevis för båda parter.
En orolig kärande har troligen en tendens att överdriva sina farhågor och på så vis påverka
rätten med sina egna onda aningar.19

3.1.1 Undertaking as to damages
För att käranden ska beviljas en interlocutory injunction krävs, utom i särskilda fall, att han
åtar sig ansvar för eventuell skada som kan åsamkas svaranden, undertaking as to damages.
Detta åtagande görs inte till motparten, utan till domstolen och rätten att utfå skadeståndet är
inte beroende av en särskild omständighet som inträffar utan det är domstolen som har att
besluta om skadestånd ska utgå.20 Skulle han beviljas en injunction och sedermera förlora
huvudmålet har svarandens rättigheter under tiden begränsats felaktigt, varvid denne har rätt
till kompensation. Är det så att käranden har begränsade medel eller får rättshjälp kan
domstolen befria honom ifrån kravet på åtagande av skadeståndsansvar. Är kärandens solvens
ifrågasatt kan det krävas att han ställer säkerhet eller deponerar visst belopp till domstolen.
Det finns ingen rättslig möjlighet att kräva att käranden åtar sig detta ansvar, men om han
vägrar är det troligt att hans ansökan inte beviljas.21

Kärandens åtagande att kompensera svaranden, vilket krävs för att han ska beviljas en
injunction, innebär ett ansvar för skada som kan uppkomma både på grund av själva
beviljandet, exempelvis om käranden misslyckats i sitt “full and frank disclosure” (se vidare
3.1.3) liksom ifall käranden förlorar målet i helhet.22

Det är dock inte ovanligt att många som utsätts för en interlocutory injunction väljer att
förlikas, då ibland på dåliga villkor, istället för att vänta tills rättegången avslutats för att
eventuellt utfå skadestånd.23 Svaranden riskerar ju även att det kan vara omöjligt att få ut
skadeståndet som beviljats24, käranden kan ju vara fattig och detta innebär möjligen att hans
åtagande är betydelselöst. En generell princip säger att “the poor must not suffer procedural
disadvantage on account of impecuniosity.”25 En svarande riskerar också att gå miste om
skadestånd om hans skada är svår att uppskatta eller den är för avlägsen enligt de ordinära
reglerna för “remoteness of damage” såsom exempelvis fördärvat rykte eller svårigheter att
erhålla kredit.26

                                                
17 Gray CLJ 1981 s 307.
18 Zuckerman LQR 1993 s 437.
19 Zuckerman LQR 1993 s 441.
20 Zuckerman CLR 1994 s 346 f.
21 Bean s 21.
22 Zuckerman LQR 1993 s 440.
23 Zuckerman LQR 1993 s 441.
24 Zuckerman LQR 1993 s 432 not 1.
25 Zuckerman LQR 1993 s 457.
26 Zuckerman LQR 1993 s 457.
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Svaranden kan ha rätt att utfå skadestånd om han visar att han hade rätt att utföra det han
gjorde, antingen genom att vinna målet i slutändan eller genom att få föreläggandet
tillbakadraget. Efter ett slutligt avgörande i målet ska han kompenseras för den skada han lidit
i och med att han förbjudits göra något som han hela tiden haft rätt att göra. Har han däremot
fått domstolsföreläggandet tillbakadraget exempelvis på grund av kärandens undanhållande
av bevismaterial, kan han få skadestånd trots att det inte slutligt visats att han hade rätt att
agera som han gjorde.27 Att käranden undanhållit bevis innebär ju inte att han inte har rätten
på sin sida. Själva åtagandet av käranden innebär att denne är medveten om att han kan hållas
ansvarig för svarandens eventuella skada och det innebär också att svaranden rimligen räknar
med att kompenseras.28

Då domstolen beslutar om eventuellt skadestånd ställs siktet in på att försätta den part, vars
rättigheter har kränkts, i samma situation som han hade varit i om föreläggandet aldrig
beviljats.29 Det är fråga om att skydda rättigheter. Det är svarandens eget ansvar att visa att
han har åsamkats en viss skada, vilket kan vara svårt både att visa och att bedöma i pengar.
Därefter går bevisbördan över på käranden att visa att den skada svaranden påstår sig ha lidit
inte orsakats av föreläggandet.30

3.1.2 American Cyanamid fallet31

I detta fall från House of Lords, lades vissa riktlinjer fram som sedermera följts. Fallet
bedöms som ledande på området, majoriteten av fall följer principerna som här lades fram. 32

Riktlinjerna kommer att behandlas var för sig i det följande. Innan detta fall menade många
att interlocutory injunctions var så pass användbara att de inte skulle begränsas för mycket.
Lord Denning lär ha sagt att “the interlocutory injunction is so useful that it should be kept
flexible and discretionary, it must not be made the subject of strict rules”. 33 Men detta var som
sagt innan American Cyanamid fallet avgjordes.

3.1.2.1 A serious question to be tried
Eftersom materialet inför domstolen vid en ansökan om interlocutory injunction inte är
komplett, måste domstolen göra en bedömning på det material som finns, d v s det som
framlagts av käranden. Fallet, och riktlinjerna, inriktar sig i första hand på fall där parterna
inte är överens beträffande fakta. Den som ansöker om en interlocutory injunction måste visa
att han har goda utsikter att vinna ett permanent föreläggande vid målets prövning i sin
helhet.34 Han måste visa att fallet inte är meningslöst eller bara till för att väcka irritation, utan
att det är en seriös fråga som måste prövas.35

3.1.2.2 Inadequacy of damages
Så snart domstolen kommit fram till att det är fråga om a serious question to be tried, går
bedömningen vidare till huruvida parterna kan kompenseras ekonomiskt. Om käranden, efter
att målet avgjorts, kan kompenseras tillfredsställande för det intrång i hans rättighet som
svarandens handlande inneburit, skall inget föreläggande beviljas. Det finns alltså ingen
                                                
27 Zuckerman CLJ 1994 s 550.
28 Zuckerman CLJ 1994 s 551.
29 Zuckerman CLJ 1994 s 552.
30 Zuckerman CLJ 1994 s 554.
31 American Cyanamid Co v Ethicon Ltd [1975] AC 396.
32 Gray CLJ 1981 s 312.
33 Gray CLJ 1981 s 308.
34 Bean s 23.
35 Wallington CLJ 1976 s 84, “…not frivolous or vexatious…there is a serious question to be tried.”
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anledning att begränsa svarandens handlande innan en rättegång kan hållas i huvudmålet.
Skulle det visa sig att svaranden kränkt kärandens rättigheter på något sätt kan käranden, efter
att målet avgjorts i sin helhet, kompenseras för den skada han lidit.

Om det däremot är så att käranden inte kan kompenseras tillfredsställande, skadan som skett
är irreparabel, ska domstolen bedöma om han kan kompensera svaranden för det intrång i
dennes rättigheter, som ett beviljande av ett föreläggande skulle innebära. Detta innebär att
domstolen bedömer om käranden kan ersätta svaranden för skada som kan åsamkas denne om
föreläggandet beviljas. Om svaranden hade rätt att agera som han gjorde har domstolen ju
felaktigt begränsat denna rätt. Kan käranden inte kompensera svaranden, vars skador
förväntas bli betydliga, ska föreläggandet inte beviljas. När det inte är möjligt att bedöma ifall
skadorna som kan uppkomma kan kompenseras, får domstolen gå vidare till nästa steg.

Det är inte helt klart att bedömningen av skador och möjligheten att ersätta dem är en del som
ska bedömas för sig eller det faller in under balance of convenience och i så fall om det är en
avgörande faktor i den bedömningen. 36

3.1.2.3 Balance of convenience
Om domstolen konstaterat att ena parten inte kommer att kunna kompenseras fullständigt
skall domstolen då gå över till att bedöma vem som lider störst skada. Bean ger i boken några
exempel på viktiga frågor som måste övervägas.37 Det har inte ansetts rimligt att någon ska
förlora sitt arbete, behöva stänga en hel fabrik eller att allmänheten ska berövas ett
livräddande preparat. Den “gyllene regeln” säger att ingripande i individens fri- och
rättigheter ska ske så lite som möjligt innan rättegång avslutats.38 Det finns inget som säger att
domstolen inte ska väga alla delar av den faktiska verkligheten när den bedömer om ansökan
ska beviljas.39 Lord Diplock har själv sagt att det torde vara omöjligt att räkna upp alla frågor
som kan tas med i bedömningen liksom vilken vikt som skulle tilldelas dem. 40

En domare lär ha sagt att det inte egentligen är fråga om balance of convenience utan kanske
mer en “balance of the risk of doing an injustice”.41 I riktlinjerna har Lord Diplock sagt att
man ska bedöma vad som krävs för att bevara status quo. Detta innebär att snabbhet är
essentiellt vid förfarandet, eftersom den tidpunkt som betraktas som status quo kan komma att
ändras ju längre tid som passerar. Kan käranden ansöka i svarandens “uppbyggnadsstadie”,
d v s innan svaranden kommit igång med verksamheten, har käranden större chans att få
status quo bedömt till sin fördel, d v s innan svaranden gjort intrång i hans rätt. Är det
däremot så att svaranden kommit långt i sin verksamhet, kan det vara möjligt för honom att få
domstolen att bedöma status quo så att han får fortsätta med sin verksamhet. Vilken tidpunkt
som ska vara avgörande för bedömningen av status quo är omstridd och svår att bestämma.
En författare påstår att det är tidpunkten innan svarandens påstådda orättshandling, men håller
ändock med om att bedömningen är svår.42 En annan författare menar att bedömningen av
status quo nästan alltid favoriserar käranden. 43

                                                
36 Gray CLJ 1981 s 327.
37 Bean s 24.
38Zuckerman LQR 1993 s 446.
39 Gray CLJ 1981 s 322.
40 Lord Diplocks uttalande i American Cyanamid fallet enligt Gray CLJ 1981 s 333.
41 May LJ i fallet Cayne v Global Natural Resources plc [1984] 1 All ER 225 på s 237 h.
42 Wallington CLJ 1976 s 84 och s 90 f.
43 Gray CLJ 1981 s 336.
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Skulle balance of convenience-bedömningen utfalla så att båda parter kan lida irreparabel
skada, får domstolen se ifall det för endera parts del är en säker skada medan det för den andre
parten är en möjlig skada. Slutligen får domstolen bedöma vilken part som har starkast skäl
för sitt mål och har störst utsikt att vinna. Det är här inte fråga om en prima facie bedömning,
som fallet var före Cyanamid fallet, utan detta är en sista utväg, såvida det inte rör sig om
speciella fall. Lord Diplock ville förhindra ett “mini-trial-förfarande” och endast använda sig
av en bedömning av respektive sidas styrka i sak som sista utväg. 44

Kärandens möjligheter att ersätta svaranden för dennes skador är en viktig faktor som vägs in
i bedömningen. 45

3.1.2.4 Speciella fall46

Reglerna som sattes upp i Cyanamid fallet har dock inte följts i alla fall. Beträffande fall
rörande hemlig information och ärekränkning har principerna frångåtts. I sådana fall har
domstolen beaktat allmänhetens intresse av att information publiceras. 47

Efter Cyanamid fallet har flertalet speciella fall formulerats av Court of Appeal och under-
rättsdomare. Ett fall gällde en fackföreningsdispyt där domstolen klart säger att sannolikheten
att parten vinner i kommande rättegång ska tas med i bedömningen. Detsamma gäller om det
rör sig om mål gentemot ett allmänt organ eller en myndighet. Om domstolen bedömer att
fallet kommer att avslutas med förlikning i och med föreläggandet ska fallet bedömas så att
orättvisa undviks och bedömningen utgår därmed från hur starka skäl vardera sida kan
prestera.

3.1.3 Ex parte injunctions
Käranden måste vara i behov av domstolens skydd omedelbart, d v s det föreligger fara i
dröjsmål, som vi benämner det i svensk rätt, för att  det ska bli aktuellt med ett beviljande av
föreläggande utan att båda parter hörs. “The applicant must…need the court’s protection
immediately.”48 Snabbhet är ytterst relevant och det kan röra sig om timmar. Fara i dröjsmål
föreligger antingen då fallet är brådskande och beslut krävs omedelbart, inom några dagar är
ej tillräckligt, eller att det väsentliga är att det sker i hemlighet, det vill säga utan svarandens
vetskap. 49 Det går att nå en domare på dygnets alla tider.

“[F]ull and frank disclosure…is the most important duty of all in the context of ex parte
applications.”50 Rätten att inte dömas ohörd är en av de främsta rättigheter en part har och då
särskilt i, för honom, ofördelaktiga processer.51 Trots att det inte finns några tillräckliga
skyddsmekanismer som uppväger att han fråntas den rätten, försöker lagen ändå ge honom
något skydd, då främst i form av kravet på full and frank disclosure. Denna skyldighet rör inte
bara materiella fakta som käranden har vetskap om utan även sådana som han skulle ha fått
reda på om han gjort förfrågningar.52 Käranden ska också redogöra för det försvar som
svaranden kan tänkas vilja frambringa, både det som han har påtalat och det som kan tänkas

                                                
44 Gray CLJ 1981 s 313.
45 Zuckerman CLJ 1994 s 555 och 569.
46 Bean s 26 ff.
47 Gray CLJ 1981 s 317.
48 Bean s 29.
49 Bean s 52.
50 Uttalande av Sir John Donaldson MR i fallet Eastglen International Corp v Monpare SA från 1986, vilket
sedermera citerats i flertalet senare fall, enligt Zuckerman CLJ 1994 s 556 f.
51 Zuckerman CLJ 1994 s 557.
52 Zuckerman CLJ 1994 s 557 se särskilt not 51 även Gee s 80 ff.
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komma fram. 53 Även kärandens möjligheter att betala skadestånd ska delges domstolen. 54

Finns det lagar eller bindande rättsfall ska käranden fästa domstolens uppmärksamhet på
dessa, men i huvudsak gäller plikten av disclosure materiella fakta.55

En kärande som undanhåller fakta som, om de kommit inför domstolen, skulle ha lett till att
föreläggandet inte beviljats kan dömas för contempt of court och i värsta fall kan han även
åtalas för “abuse of process”, missbruk av rättegångsförfarandet, vilket innebär att han använt
sig av domstolsprocessen på ett sätt som den inte är till för.56

En annan möjlighet som står svaranden till buds är att ansöka om att få föreläggandet
tillbakadraget, upphävt och därmed verkningslöst. Detta har dock inte alltid ansetts av
domstolarna vara ett rimligt svar på kärandens misslyckande i sitt framläggande av fakta. De
skador som käranden riskerar har inte ansetts stå i proportion till det man vill straffa honom
för. Det faktum att käranden inte lagt fram all information som existerade innebär inte
nödvändigtvis att han vare sig undanhållit information med flit eller att beviljandet av
föreläggandet inte borde skett. Skulle det visa sig att ett föreläggande var befogat, kan
kärandens skador bli betydliga om det upphävs på grund av att någon information inte
framkommit tidigare.

Det har även poängterats att det är möjligt att den kärande som erhåller en injunction genom
att undanhålla information, inte avskräcks av det faktum att den kan återkallas.57 Hans avsikt
från början var kanske bara att ställa till med bekymmer för svaranden och han kanske aldrig
hade räknat med att föreläggandet skulle beviljas. Att få domstolsföreläggandet upphävt
genom att påstå att käranden inte fullgjort sin plikt vid sitt full and frank disclosure synes
alltså vara en svår väg och ganska meningslös.

                                                
53 Gee s 81.
54 Gee s 82.
55 Gee s 85.
56 Zuckerman CLJ 1994 s 557 f.
57 Zuckerman CLJ 1994 s 558 f.
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4 ANTON PILLER ORDER58

Anton Piller Order fick sitt namn från det rättsfall som gjorde den känd, Anton Piller KG v
Manufacturing Process Ltd som avgjordes i Court of Appeal 1976.59 Detta innebär att det är, i
brittiska mått mätt, en relativt ny företeelse i den civilrättsliga processen. Under åren mellan
1975 och 1980 beviljades ungefär 500 Anton Piller Order per år. Därefter har siffran sjunkit
till mellan 50 och 100 per år.60 En Anton Piller Order är ett slags mandatory injunction,
eftersom den kräver att den som delges densamma ska medge tillträde till sina lokaler.61

Lagstöd för Anton Piller Order finns i den nya Civil Procedure Rules, CPR Act sektion 7.62

En APO kan beviljas i vilket stadium som helst av processen, innan, under eller efter och den
kan beviljas i alla avdelningar av High Court samt i Court of Appeal och i Patent County
Court, men ingen annan County Court.63 När det gäller fall som pågår i en County Court ska
ansökan om APO hänskjutas till High Court.64

Vid hörande av käranden ex parte, witout notice, d v s där svaranden inte hörs, kan domstolen
efter ansökan bevilja en APO som beordrar svaranden, att ge käranden rätt att gå in i lokaler
och söka efter eller inspektera egendom som befinner sig där och även ta kopior på dokument
eller beslagta dem. Anledningen till att förhandlingarna hålls ex parte är att käranden befarar
att om svaranden får vetskap om det planerade kommer han att skingra eller förstöra
materialet. Att bevilja ett sådant föreläggande utan att motparten hörs är väldigt ingripande
och domstolen ser det som en sista utväg, om man anser att inget annat skulle vara tillfreds-
ställande under omständigheterna. APO har jämförts med polisiär husrannsakan, search
warrant65 och de två uppvisar flera likheter, vari den viktigaste skillnaden ligger i det tvång
som polis har rätt att använda. En APO kräver för sitt genomförande att svaranden medgivit
tillträde till lokalerna.

APO är inte begränsad till något särskilt rättsområde utan kan beviljas då domaren finner det
lämpligt, just and convenient, men dess huvudsakliga användningsområde är immaterialrätten
med upphovsrätt, patent, industrispionage, missbruk av hemlig information och varumärkes-
rätt.66

4.1 Beviljande av APO
4.1.1 Anton Piller fallet
I det ledande rättsfallet, Anton Piller KG v Manufacturing Process Ltd satte domaren Ormrod
LJ upp olika delrekvisit som måste vara uppfyllda för att domstolen ska kunna bevilja en
Anton Piller Order;67

1. Det måste vara fråga om ett mycket starkt prima facie fall, dvs vid första påseende.

                                                
58 Följande stycke i sin generella helhet står att finna i ett flertal böcker som behandlar ämnet, se t ex Bean och
Gee. Därför har jag valt att inte löpande göra källhänvisningar utan att istället markera om det är något specifikt
som jag har hämtat från litteraturen eller det är fråga om något som jag själv anser.
59 Anton Piller KG v Manufacturing Process Ltd [1976] Ch 55.
60 Chappell case s 9.
61 Capper s 105.
62 Denna är baserad på Lord Woolf's rapport Access to Justice. Se Hoyle s 111.
63 Ough och Flenley s 47.
64 Ough och Flenley s 51.
65 Bean s 99.
66 Hoyle s 106.
67 Se t ex Bean s 99.
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2. Svarandens aktiviteter måste åsamka käranden mycket allvarlig potentiell eller
faktisk skada.

3. Det måste finnas klara bevis för att misstänkliggörande dokument eller egendom
finns hos svaranden och att det finns en konkret risk för att detta material förstörs
eller försvinner innan en ansökan kan göras inter partes.

Käranden kan ansöka om en APO om han utan den inte kan skaffa tillräckliga bevis för att
stödja sitt anspråk.68 Enbart det faktum att käranden sedermera inte vinner målet, innebär inte
att APO inte skulle beviljats.69 Käranden måste komma med sina anklagelser från början och
kan inte beviljas en APO för att leta bevis som sedermera kan leda till anklagelser.70 Han
måste från början ha tydliga misstankar mot svaranden. En APO kan inte beviljas för att
eftersöka material som senare kan grunda en cause of action, en grund för rättslig process.71

APO kan beviljas under domstolsprocess men även då tvisten i sig ska lösas genom
skiljemannaförfarande.72

Genom Practice Directions finns ett standardformulär att använda vid ansökan om APO.73

4.1.2 Ex parte förfarandet
En ansökan om, och beviljande, av APO sker normalt ex parte, eftersom det oftast annars
finns risk för att material förstörs eller försvinner. Då käranden ansöker bör han vara väl
förberedd för att inte riskera att föreläggandet åsidosätts på grund av misstag vid genom-
förandet av  full and frank disclosure eller att den skjuts upp i väntan på vidare information.
Detta måste naturligtvis vägas mot att ett snabbt agerande kan vara avgörande i situationen. 74

Kärandens disclosure innefattar allt som domstolen kan tänkas vilja väga in vid bedömningen
av föreläggandets beviljande, även kärandens möjligheter att betala skadestånd till svaranden
om domstolen skulle utkräva detta. Käranden ska också underrätta domstolen om fakta som
kommer fram efter hörandet ex parte och om det skulle visa sig att domstolen vilseletts på
något sätt.75

4.1.3 Andra alternativ ska övervägas
Beviljandet av APO angår allvarliga frågor om en individs rättigheter, såsom rätten att inte
dömas ohörd, att inte bli utsatt för en ogynnsam åtgärd innan han fått möjlighet att försvara
sig, att inte bli utsatt för godtyckliga genomsökningar, intrång och beslagtagande av hans
ägodelar och kanske än mer väsentligt, rätten till sitt privatliv.76 På grund av detta är det
viktigt att domstolen överväger andra mindre ingripande alternativ innan en APO utfärdas.
Det sades i ett rättsfall att ”there must be proportionality between the perceived threat to the
plaintiff’s rights and the remedy granted”. 77 Finns det en möjlighet att svaranden följer ett

                                                
68 Gee s 151.
69 Zuckerman CLJ 1994 s 565.
70 Bean s 105. “[F]ishing for evidence” är inte tillåtet, “…those who make charges must state right at the
beginning what they are and what facts they are based upon.” Se Hytrac Conveyors v Conveyors International
Ltd [1983] 1 WLR 44 s 47.
71 Capper s 104.
72 Gee kapitel 5 angående jurisdiktion.
73 Practice Direction (Ex parte Mareva Injunctions and Anton Piller Orders) [1996] 1 WLR 1552. I denna WLR
finns adress och telefonnummer till Royal Courts of Justice varifrån man kan erhålla ett sådant standardformulär.
För att se hur standardformulären är utformade se appendix till Hoyle.
74 Gee s 73.
75 Gee s 92 f.
76 Gee s 152.
77 Hoffmann J i fallet Lock International plc v Beswick [1989] 1 WLR 1268.
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mindre ingripande föreläggande från domstolen, bör en ingripande APO inte beviljas.78 Att
någon använder t ex information på ett otillåtet sätt innebär inte med all säkerhet att han
kommer att förstöra bevismaterialet, vilket ju är ett av kraven för att en APO ska utfärdas. I
sådana fall kan en annan åtgärd te sig lämplig. Kanske räcker det att kräva att svaranden ska
lämna över sådana dokument till kärandens advokater. Från nämnda rättsfall79 följde också att

[t]he more intrusive orders allowing searches of premises or vehicles require a careful balancing of,
on the one hand, the plaintiff’s right to recover his property or to preserve important evidence against,
on the other hand, violation of the privacy of a defendant who has no opportunity to put his side of the
case. It is not merely that the defendant may be innocent. The making of an intrusive order ex parte
even against a guilty defendant is contrary to normal principles of justice and can only be done when
there is a paramount need to prevent a denial of justice to the plaintiff. The absolute extremity of the
court’s powers is to permit a search of a defendant’s dwelling house, with the humiliation and family
distress which that frequently involves.

4.1.4 Upphävande av APO
Det finns en möjlighet för svaranden att, även ex parte, ansöka om upphävande eller ändring
av beslutet så snart han får reda på dess utfärdande, men eftersom APO är utformad som den
är med sitt överraskningsmoment kan detta vara till liten tröst. Det är svårt för svaranden att
så plötsligt komma fram med övertygande bevis och han riskerar att vara i contempt of court
om han inte lyder föreläggandet. Möjligheten finns kvar även efter att kärandens represen-
tanter har släppts in i lokalen men så snart sökandet påbörjats är skadan kanske redan skedd.
Det är därför ytterst viktigt att käranden lägger fram allt material som finns kring
omständigheterna i fallet då ansökan görs. Om en APO åsidosätts är det normalt skadestånd
som blir aktuellt samt återlämnandet av beslagtaget material. 80

4.1.5 Beviljande av APO – subjekt och målgrupp
En APO kan beviljas endast gentemot den, mot vem käranden har en cause of action, d v s
mot den som han kan stämma på rättslig grund. Skulle det vara så att det är fråga om en hel
grupp som stäms kan även APO beviljas mot hela gruppen. 81 Käranden behöver inte namnge
alla inom gruppen utan det är tillräckligt att representanterna för gruppen identifieras och att
de har ett gemensamt intresse som identifierar dem som grupp.82 Dock krävs att personerna
identifieras för att exempelvis talan ska kunna väckas för contempt, såvida inte rätten medger
annat. Naturligtvis bör genomsökande av olika lokaler ske samtidigt för att förhindra att ryktet
sprider sig inom gruppen och material kan förskingras på en annan plats.

APO kan även användas vid äktenskapliga mål. Även om känslorna kan ibland ta överhanden
i sådana känsliga mål kan man utfärda en APO, dock relativt sällan. 83 Ett rättsfall som citeras
ofta är Emanuel v Emanuel84, där APO beviljades i samband med skilsmässoförhandlingar.
Mannen hade i detta fall tidigare ignorerat domstolens auktoritet och brutit mot tidigare
utfärdade beslut och han hade dessutom spenderat sex veckor i fängelse för contempt of court.
Domaren menade att de dokument som eftersöktes var sådana som redan borde ha framlagts
av maken inför domstolen. 85 En part i skilsmässoförhandlingar kan ansöka om en APO och få

                                                
78 Ough och Flenley s 108.
79 Lock International plc v Beswick [1989] 1 WLR 1268 på s 1281.
80 Gee s 89 ff.
81 EMI Records Ltd v Kudhail [1985] FSR 36.
82 Så kallad “roving Anton Piller order” se Ough och Flenley s 54.
83 Gee s 154.
84 Emanuel v Emanuel [1982] 1 WLR 669.
85 Se citat ur fallet i Ough och Flenley s 50.
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den beviljad i Family Division såvida det rör sig om ett starkt prima facie fall, dokumenten är
nödvändiga för saken och risken för att dokumenten försvinner eller förstörs är allvarlig.86

En APO kan beviljas så snart domstolen är övertygad om att de har jurisdiktion över personen
som den ska beviljas emot.87 APO beviljas gentemot personen, in personam, och alltså inte
gentemot själva egendomen och det är alltså personen, svaranden som måste lyda under
engelsk domstols jurisdiktion. 88 Detta gäller dock inte egendom i Skottland, utan då får man
vända sig till Court of Session för Skottland.89

Det är dock viktigt att komma ihåg kraven för APOs beviljande. APO beviljas inte gentemot
en person som inte troligen går emot domstolens föreläggande, såsom exempelvis
advokater.90 ”Not everyone who is misusing confidential information will destroy documents
in the face of a court order requiring him to preserve them.”91

4.2 Krav på käranden vid orderns beviljande
4.2.1 Full and frank disclosure
Då käranden ansöker om APO måste han lämna fullständiga upplysningar om alla materiella
fakta och omständigheter, make full disclosure. Skulle han misslyckas i detta är det tillräckligt
för att upphäva föreläggandet. I detta ingår att käranden även måste uppmärksamma domaren
på ifall det finns risk för att svaranden hävdar att han riskerar self-incrimination. 92 (se vidare
nedan) Även uppgift om kärandens ekonomiska förhållanden ska lämnas till domstolen som
en del av kärandens disclosure.93 Käranden måste bedöma de argument som svaranden kan
tänkas hänvisa till och vilka fakta som finns och han måste tillse att hans advokater
uppmärksammar domaren på dessa, är det tveksamt om något är relevant ska det läggas fram
för domaren att avgöra relevansen. 94

Det är nödvändigt att följande punkter följs vid uppgiftslämnandet;
• Finns det någon tvekan om ifall informationen borde läggas fram, så ska den läggas

framför domaren så att denne har att avgöra dess betydelse. ”…[T]he court must be fully
informed of all facts that are relevant…”95

• Käranden måste göra ändamålsenliga förfrågningar innan han ansöker om APO, men det
är naturligt att man måste finna en balans mellan att i all hast ansöka och missa vissa fakta
och att lägga ner stor möda på undersökningar och därmed gå miste om att få fram APO i
tid.96

                                                
86 Ough och Flenley s 50.
87 Ough och Flenley s 52 samt citat från Scott J på s 53; “…unquestionable jurisdiction”. För vidare diskussion
beträffande egendom utomlands se Hoyle s 114 ff.
88 Hoyle s 116.
89 Ough och Flenley s 53.
90 Gee s 153.
91 Uttalande av Hoffmann J i Lock International plc v Beswick, citat från Gee s 152.
92 Ough och Flenley s 65.
93 Ough och Flenley s 117. Ett misslyckande i denna framställning kan leda till att ordern åsidosätts se Ough och
Flenley s 145.
94 Ough och Flenley s 111.
95 Ough och Flenley s 113 citat från Thermax Ltd v Schott Industrial Glass Ltd.
96 Ough och Flenley s 113.
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• Skulle käranden, efter att han erhållit APO, upptäcka att han av misstag antingen vilselett
domstolen eller missat någon information, ska han meddela domaren detta, varefter
domaren sedan bedömer hur allvarligt misstaget är.97

4.2.2 Undertakings
Anton Piller Order innefattar även vissa åtaganden, undertakings både för käranden och
dennes advokater, som måste åtlydas. Bland dessa finner man t ex att käranden påtar sig att
betala skadestånd ifall det skulle visa sig att svaranden har rätt till detta. Domstolen måste
också vara övertygad om att käranden verkligen kan betala. Domstolsförhandlingarna som
hålls tillsammans med käranden, då han fullgör sitt full and frank disclosure, hålls in camera
d v s privat utan svarandens eller allmänhetens närvaro, eftersom sekretess i denna typ av fall
är essentiellt. Allmänheten kan medges tillträde till förhandlingarna, men endast om det står
klart att parternas identiteter kan hemlighållas. Käranden måste också åta sig att garantera att
ingen annan får tillgång till materialet utan domstolens tillstånd, vilket endast ges i
exceptionella fall.98 Beslutet om APO ska ange att APO ska delges av en kvalificerad
oberoende solicitor99 (advokat) och den ska även ange de personer som ska beredas tillträde
till fastigheten eller fastigheterna, vilka normalt även de ska specificeras, vid inspektionen.
Den information som käranden lägger framför domaren vid sin ansökan, ska delges
svaranden. 100

Kärandens undertaking as to damages görs till domstolen och inte till svaranden. För att
erhålla skadestånd måste svaranden vända sig till domstolen som sedan avgör om käranden
ska åläggas skadeståndsansvar i enlighet med sin utfästelse. Domstolen kan dock befria
käranden från skadeståndsansvar om han inte har de ekonomiska möjligheterna.101

Det normala är att man bedömer om skadestånd ska utgå antingen genom att avgöra om det
ska utgå vid inter partes förhandlingar och därefter lämna beloppet att avgöras vid domstols-
förhandlingarna i målet som helhet eller så lämnar man hela förfarandet till att handläggas vid
rättegången. Även om man avgör om svaranden har rätt att utfå skadestånd innan huvudmålet
avgörs bör man avvakta med utbetalningen tills efter rättegången. 102 Även om käranden
senare erhåller en dom till sin fördel, kan domaren döma käranden att betala skadestånd för att
APO inte bort beviljas på materiella grunder.103

Ibland ställs inte bara krav på att käranden ska ställa säkerhet för sitt ansvarsåtagande utan
ibland kan det krävas att han betalar in en viss summa till domstolen. Det är också möjligt för
domstolen att kräva att han agerar på visst sätt för att erhålla sin önskade injunction. 104

Zuckerman anser att det är beklagligt att domstolen alltför sällan använder sig av denna
möjlighet, eftersom det häri ligger ett mäktigt redskap för att väga upp balansen mellan
parternas skilda intressen. 105

                                                
97 Ough och Flenley s 114.
98 Customs and Excise Commissioners v AE Hamlin & Co [1984] 1 WLR 509.
99 Att en solicitor från annan firma än käranden ska användas vid delgivning och utförande av ordern är en stor
skillnad mot tidigare praxis, enligt Ough och Flenley s 110.
100 Ough och Flenley s 115.
101 Gee kapitel 9 s 98 ff.
102 Zuckerman CLJ 1994 s 566.
103 Gee s 104.
104 Zuckerman CLJ 1994 s 571.
105 Zuckerman CLJ 1994 s 572.
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Käranden kan även bli skadeståndsansvarig för sina advokaters uppträdande vid APOs
utförande.106 Även skadestånd till inblandade tredje part kan avkrävas käranden, men det är
inte vanligt att utomstående direkt involveras i en APO.107

Även kärandens advokater måste göra ansvarsåtaganden till domstolen för att en APO ska
beviljas.108 De måste garantera att allt material som bortförts vid APOs utförande kommer att
återlämnas till svaranden eller dennes advokater inom två arbetsdagar samt att under tiden
som de förfogar över det, se till att det är i säkert förvar. Om kärandens äganderätt till
materialet inte är ifrågasatt behöver materialet inte återlämnas. Efter att materialet återlämnats
till svarandens advokater har dessa sedan att bevara materialet säkert till dess att en inter
partes förhandling kan äga rum då käranden, om han ej varit närvarande vid APOs
genomförande, kan begära att få undersöka materialet och svaranden har möjlighet att bemöta
kärandens krav. 109

Käranden och dennes advokater åtar sig dessutom att tillse att de bevis som käranden lagt till
grund för sin ansökan delges svaranden vid samma tidpunkt som själva APO delges.110

Dessutom ska den advokat som delger svaranden APO informera honom om hans rättighet att
söka juridisk hjälp innan han medger tillträde till lokalerna.111 Käranden har aldrig rätt att ta
sig in med hjälp av våld eller tvång och detta skiljer alltså en polisiär husrannsakan, search
warrant, från den civilrättsliga APO. Skulle det vara så att man befarar att det skulle
förekomma våldsamheter vid delgivningen eller genomsökandet kan kärandesidan begära att
lokal polis finns på plats, men polisen får inte användas för att tränga sig in i byggnad eller på
svarandens fastighet. Normalt sett finns ingen anledning att ha polis närvarande, utan det
räcker att lokal polis informeras och en APO bör inte genomföras samtidigt som en polisiär
husrannsakan. 112(se Chappell fallet nedan)

4.3 Skyddsåtgärder
I början av åttiotalet var APO relativt lätt att erhålla och den beskrevs som extrem och
drakonisk113 varvid problemen uppmärksammades av domarna som dock först 1987, i och
med Columbia Pictures Industries Inc v Robinson114 fick möjlighet att förändra rättsläget.
Detta var det första fall som avgjordes efter en fullständig rättegång efter ett beviljande av
APO.115 På senare tid har man lagt stor vikt vid att förbättra skyddet för svaranden. 116

4.3.1 Columbia Pictures117

Domare Scott var mycket kritisk till både advokaternas agerande vid presentationen av
bevismaterial för domstolen och även vid utförandet av APO. Han besvarade detta med att
ställa upp olika skyddsföreskrifter.118

                                                
106 Ough och Flenley s 119.
107 Ough och Flenley s 119 f.
108 Ough och Flenley s 123 f.
109 Ough och Flenley s 47.
110 International Electronics Ltd v Weigh Data Ltd [1980] FSR 423.
111 AB v CDE [1982] RPC 509.
112 Ough och Flenley s132, Hoyle s 108.
113 Bean s 102.
114 Columbia Pictures Industries Inc v Robinson [1987] Ch 38.
115 Enligt Bean s 103.
116 Ough och Flenley s 5 f.
117 Columbia Pictures Industries Inc v Robinson [1987] Ch 38.
118 Dessa punkter kan utläsas ur fallet s 76 f.
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• Anton Piller Order skall inte utfärdas i större utsträckning än som krävs för att uppnå
målet – att bevara dokument och objekt som annars skulle kunna komma att förstöras eller
gömmas.

• Så snart kärandens advokater funnit dokument och kopierat det som varit nödvändigt ska
svarandens egendom återföras till honom. Det som inte kan lämnas över direkt till
svaranden ska lämnas till dennes advokater för förvaring.

• Kärandens advokater ska detaljerat dokumentera allt material som bortförs från svaranden
lokaler.

• Endast material som klart faller in under APO får bortföras och försök att övertala
svaranden att samtycka till att annat material bortförs är oacceptabelt.

• Domaren och inte käranden eller dennes advokater avgör vad som är relevant vid fram-
läggandet av bevismaterial vid ansökan.

• Om APO utförs otillbörligt eller dess gränser vidgas utöver vad som anges i den, kan
svaranden tillerkännas skadestånd av käranden och kärandens advokater riskerar contempt
of court.119

Svarandens rätt att ansöka om att få APO upphävd används sällan och domare Scott beskrev
den i fallet som varande av litet eller inget värde.120 Användandet av denna rättighet kräver att
svaranden har tillgång till omedelbar juridisk rådgivning samt att det är möjligt att komma
överens med kärandens advokater så att lokalerna kan vaktas under tiden som en ansökan
görs.121 En svarande som inte åtlyder APO, som kräver att svaranden släpper in käranden och
dennes advokater, gör det på egen risk med hotet om contempt of court hängande över sig.
Även om APO senare åsidosätts är det inte säkert att svaranden slipper undan ansvar för
contempt of court, även om detta faktum kan ha betydelse för straffbestämningen. 122

Scott J:s kritiska inställning till användandet av APO följdes upp av Hoffman J i fallet Lock
International plc v Beswick123, där han påpekade att APO involverade viktiga principer som
låg i grunden för det rättsliga systemet; “such as the presumption of innocence, the right not
to be condemned unheard, protection against arbitrary searches and seizures, the sanctity of
the home”.124

4.3.2 Universal Thermosensors125

Både Columbia Picture fallet och Lock International fallet har sedan refererats till i bland
annat Sir Donald Nicholls V-C uttalande i Universal Thermosensors Ltd v Hibben, där han

                                                
119 Ough och Flenley s 132. Att kärandens advokater riskerar contempt of court är dock en klen tröst för
svaranden eftersom påföljden normalt är böter istället för skadestånd till svaranden enligt Ough och Flenley s
133.
120 Columbia Pictures fallet där han säger “…of little, if any, value..”.
121 Bean s 104. Det är kanske svårt att få till stånd en sådan överenskommelse eftersom käranden troligen ser
svarandens handlande som ett försök att dra ut på utförandet och kanske erhålla möjlighet att göra sig av med
“besvärande” material.
122 Bean s 104.
123 Lock International plc v Beswick [1989] 1 WLR 1268.
124 Se s 1279 i fallet not ovan.
125 Universal Thermosensors Ltd v Hibben [1992] 1 WLR 840.
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konstaterade att APO numera beviljas mer sparsamt.126 Dessa tre fall visar en stark betoning
på svarandens rättigheter.127

I Universal Thermosensors fallet lades viktiga punkter fram som skulle bedömas vid en
ansökan om APO.128

• APO ska delges och dess genomförande övervakas av en solicitor, advokat, från en
käranden oberoende firma. Han bör också vara opartisk i förhållande till käranden själv.129

Advokatens namn och erfarenhet bör delges domaren då käranden ansöker om APO.

• Denne advokat ska vara erfaren och vara bekant med APO.

• Advokaten ska bereda en skriftlig rapport över händelseförloppet då APO genomförs och
övervaka att allt går rätt till. Om han inte fullgör rapporteringen och övervakningen
tillfredsställande kan han bli skadeståndsansvarig.130

• Advokatens rapport över APOs genomförande ska delges svaranden.

• Rapporten skall snarast delges domstolen vid en förhandling inter partes, d v s med även
svaranden närvarande.

• APO får endast genomföras under normal kontorstid, såvida det inte rör sig om
exceptionell brådska.131

• Om APO ska genomföras i ett privat boningshus och det finns någon risk för att en ensam
kvinna är hemma, måste en kvinna vara närvarande.132

• En detaljerad lista över de dokument och det material som beslagtas ska upprättas och
svaranden ska beredas tillfälle att granska densamma innan materialet bortförs.133

• APO ska, såvitt det inte är omöjligt, genomföras i närvaro av en representant från
svarandens företag. 134

• Genomförandet av APO får inte innebära att personer som kan ha kommersiell fördel av
att genomföra den får närvara. Istället får kärandens advokater beslagta material som
sedan käranden får ansöka hos domstolen om att få granska vid en förhandling inter
partes.135

                                                
126 Universal Thermosensors Ltd v Hibben [1992] 1 WLR 840 s 860 f.
127 Ough och Flenley s 56.
128 Universal Thermosensors Ltd v Hibben [1992] 1 WLR 840 s 860 f.
129 Ough och Flenley s 123.
130 Ough och Flenley s 123.
131 Ough och Flenley s 129.
132 Detta härrör från de speciella omständigheter som förelåg i Universal Thermosensors fallet, där fru Hibben
var ensam hemma när kärandens ombud delgav henne Anton Piller Order kl 7.15 på morgonen och hon blev
tillsagd att hon inte fick prata med någon annan än sin advokat, som inte gick att få tag i vid den tidpunkten, och
att hon skulle, enligt APO bereda sällskapet tillträde till huset. Se fallet s 860 f.
133 Ough och Flenley s 124 och s 130.
134 Detta infördes med tanke på att APO kan delges den som framstår som varande i kontroll av lokalerna,
“appearing to be in control of the premises” enligt Ough och Flenley s 130 p 7.3.6 se noten.
135 Ough och Flenley s 130 samt s 139.
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Då APO delges svaranden av den oberoende advokaten ska denne, på vardagligt språk
förklara innebörden av domstolsföreläggandet och uppmana svaranden att söka juridisk
rådgivning.136

Om domstolen inte kräver att en oberoende advokat verkställer beslutet ska APO genomföras
av kärandens egna advokater.137

4.4 Ancillary orders – accessoriskt förordnande till stöd för APO
En Anton Piller Order förenas ofta med andra krav på svaranden. Som exempel kan nämnas
följande.138 Finns det eftersökta materialet lagrat på dator kan svaranden avkrävas
utskrifter.139 Skulle det vara så att man misstänker att material finns i ett låst skåp, kan
svaranden avkrävas nyckeln till detsamma eller medge att skåpet avlägsnas.140

APO består ofta av flera mandatory orders som kräver att svaranden ska informera käranden
och dennes ombud om vissa fakta samt överlämna nycklar och liknande. Dessutom består
APO ofta av prohibitory injunctions, förbudsföreläggande, som anger att svaranden inte får
förstöra material eller göra sig av med det. Ibland kan det även föreskrivas att svaranden inte
får kontakta någon utomstående tredje man om undersökningen. 141

Det kan krävas att svaranden, i ett förhör, uppger var material kan finnas, men han kan också
vägra att besvara vissa frågor om det finns risk för att han anger sig själv,142 se vidare om
”self-incrimination”.

Svaranden kan avkrävas en lista över t ex kunder eller leverantörer, disclosure, och detta är ett
område där domstolen får visa sitt goda omdöme. Domstolen måste beakta å ena sidan den
skada som kan åsamkas svarandens affärsverksamhet och dennes goda rykte och å andra
sidan kärandens möjlighet att finna material som behövs för att bevisa hans sak. (Dock inte
för att visa hur allvarlig skada han lidit genom svarandens agerande.143) Ett föreläggande av
detta slag bör därmed användas med försiktighet och kanske undvikas såvida svaranden inte
får möjlighet att höras. Naturligtvis måste domstolen även se till kärandens situation och den
risk som finns att svaranden gömmer eller förstör bevismaterial. I vissa fall kan det ju vara så
att ett beslut om en ancillary order ex parte är nödvändigt, liksom beträffande själva APO,
som även den kan beviljas inter partes eller ex parte. Beträffande kunderna är det möjligt att ta
deras verksamhet och karaktär i beaktande. Kanske är de oansvariga lagbrytare som vill
undanhålla sina aktiviteter?144

En svarande kan dock undkomma krav att utlämna viss information och vägra svara på vissa
frågor genom att påkalla privilegium mot self-incrimination (se vidare nedan). Det hjälper
förvisso inte honom mot kravet på samtycke till tillträde till lokalerna eller bortförande av
material. 145

                                                
136 Ough och Flenley s 122.
137 Ough och Flenley s 123.
138 Fler exempel med utförligare beskrivning finns i t ex Ough och Flenley kapitel 4.
139 Gaters v Swift [1982] RPC 339.
140 Hazel Grove Music Co v Elster Enterprises [1983] FSR 379.
141 Gee s 149.
142 Capper s 106.
143 Gee s 156.
144 Gee s 157.
145 Bean s 105.
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En svarande kan också förbjudas att lämna landet, eller domstolens jurisdiktion, såvida han
inte uppfyller vissa krav. Ett sådant beslut tas dock bara om det finns risk, inte bara för att han
lämnar landet, utan för att han tar bevismaterial med sig. 146 Skulle det vara nödvändigt kan en
order kallad ne exeat regno beviljas. Den innebär att svaranden hämtas för att infinna sig vid
domstolen och försöker han fly landet riskerar han att häktas.147

De flesta böcker i ämnet behandlar ancillary orders separat och jag avser inte att behandla alla
tänkbara utan nöjer mig med dem jag nämnt ovan. 148

4.5 Samtycke
Svaranden måste samtycka till att käranden och dennes advokater samt eventuellt andra
personer, vilka angivits i APO, får tillträde till lokalerna. Den som ska ge sitt samtycke är
naturligtvis i första hand svaranden själv, men en Anton Piller Order kan även vara utformad
så att den kan delges den som för kärandens advokat framstår som ansvarig för lokalerna,
vilket kan innebära problem. 149 Svaranden har rätt att vägra tillträde, i och för sig med risk för
contempt of court, men hur ska situationen bedömas om en anställd beviljat tillträdet? Detta
skulle innebära att svaranden fråntas sin valmöjlighet och dessutom får han ingen chans att
söka juridisk rådgivning innan medgivandet lämnas.

Vid APOs utförande bör man inte använda sig av svarandens samtycke till att vidga före-
läggandets gränser, exempelvis gällande tillträde till lokaler som inte angivits eller beslag-
tagande av material som domstolen inte medgivit. Sådana överenskommelser bör helt
undvikas.150

Samtycke till tillträde till lokalerna måste ges även om det är så att APO beviljats felaktigt
och aldrig skulle ha beviljats. Vägrar svaranden riskerar han contempt of court. Det
allvarligaste i och med detta ligger i att effekterna av en APO är oåterkalleliga och oftast är
skadorna kanske svåra att mäta, särskilt då beträffande den psykiska aspekten gentemot
kunder och familj. Ett skadat rykte är svårt att återupprätta. Dessutom kan man inte ta ifrån
käranden den information som han redan erhållit. En möjlighet för svaranden är att förlita sig
på att domstolen inte dömer honom så hårt om han bestrider APO. Han måste dock vara
ganska säker på att domstolen kommer att döma till hans fördel för att våga riskera domstol-
strots. Vägran att följa en APO synes dock vara contempt of court i de flesta fall, men man
kan ju fråga sig om en felaktigt beviljad APO ska drabba en svarande som är oskyldig till det
intrång i kärandens rättigheter som påstås.151 Har APO utförts är det ju för sent.

4.6 Följder om svaranden inte åtlyder APO
Medger inte svaranden att man får utföra genomsökningen enligt föreläggandet ankommer det
på käranden att uppmärksamma domstolen på svarandens vägran att följa APO, varvid
svaranden riskerar att bli fängslad. Så snart svaranden har fått möjlighet att söka juridisk
rådgivning måste han följa domstolsbeslutet och släppa in de individer som angivits i före-
läggandet för att inte riskera domstolstrots, contempt of court.152 Följderna för contempt of
                                                
146 Hoyle s 113.
147 Se bl a Hoyle s 119 ff och Gee s 208 f.
148 För en bra översikt se Hoyle kapitel 8 eller Gee kapitel 17 s 212 ff.
149 Dockray och Laddie LQR 1990 s 610.
150 Ough och Flenley s 131.
151 Dockray och Laddie LQR 1990 s 618.
152 För utförligare information angående contempt of court se litteratur som behandlar just det ämnet t ex Miller
“Contempt of Court” 1989 eller Borrie and Lowe “Law of contempt” 1983.
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court bedöms med beaktande av omständigheterna i respektive fall.153 Det faktum att beslutet
om APO sedermera åsidosätts betyder inte att svaranden inte gjorde sig skyldig till
domstolstrots då han vägrade åtlyda den. 154 En APO gäller, liksom andra injunctions, till dess
den upphävs eller fram tills det datum som finns angivet.

4.7 Informationen som erhålls genom APO
Den information som erhålls genom en APOs genomförande får endast användas på det sätt
som anges i själva APO, såvida domstolen inte medger annat.155 APO beviljas för att
införskaffa bevismaterial som käranden behöver för att bevisa sitt anspråk eller sin rätt och för
att detta material utan ett beviljande av APO skulle gå förlorat. APO kan även utfärdas för att
käranden ska kunna erhålla bevis för att föra en process gentemot en tredje man. Det
immaterialrättsliga området är det vanligaste för användningen av APO men de kan även
användas i familjerättsliga fall, exempelvis vid en skilsmässa.156

Det material som får avlägsnas ska vara specificerat i APO och svaranden kan inte, vid APOs
genomförande, samtycka till att ytterligare material bortförs.157

Frågan om information och dokument kan vidarebefordras till andra personer eller till polisen
har inte besvarats helt konsekvent och man har skilt på om det rör sig om en möjlig
straffrättslig process eller en civil sådan. 158

Om käranden får reda på information beträffande en tredje part, har han rätt att använda denna
informationen för att starta en process, eller ansöka om en injunction mot denne part.159

4.8 Risk för ”self-incrimination”
Risken för att svaranden ska rikta misstankar mot sig själv är lagstadgad i England under
Civil Evidence Act från 1968. Under avdelning 14(1) sägs det att individen har rätt att neka
att svara på frågor eller visa dokument, om detta skulle kunna väcka misstankar om att han
skulle gjort sig skyldig till något som kan medföra ansvar för brott eller som kan leda till
straff. Denna avdelning gäller dock enbart det som lyder under straffrätten, vilket innebär att
personen inte är befriad från att visa dokument eller svara på frågor om det endast har med det
civilrättsliga målet att göra. Befrielsen gäller också bara för lagar i Storbritannien och alltså
inte utländska lagar.160 Detta är i sig inte aktuellt beträffande själva APO som endast
uppmanar svaranden att släppa in käranden och dennes ombud i lokalerna, men det kan ha
betydelse för de övriga föreläggande som kan beslutas tillsammans med APO t ex krav på
utlämnande av lista på svarandens kunder. Ett sådant föreläggande beviljas då inte om man
misstänker att svaranden skulle därefter riskera straffrättsliga påföljder.161

Privilegiet mot self-incrimination bottnar i att ingen ska tvingas att avslöja sig själv, ”nemo
tenetur prodere seipsum.”162 Några sådana undantag gäller dock inte tredje män som kan
tänkas misstänkliggöra svaranden genom sina uttalanden utan normalt sett kan någon annan

                                                
153 Gee s 178 f.
154 Gee s 230.
155 Crest Homes plc v Marks [1987] 3 WLR 293 se även Gee s 238 för fler rättsfall se not 1.
156 Emanuel v Emanuel [1982] 1 WLR 669.
157 Columbia Pictures Industries Inc v Robinson [1986] 3 WLR 542 s 576.
158 Se Ough och Flenley s 67 ff.
159 Hoyle s 112.
160 Gee s 158.
161 Gee s 159 samt Ough och Flenley s 61.
162 Dockray och Laddie LQR 1990 s 614.
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som har insyn i svarandens verksamhet höras om svaranden vägrar.163 Svaranden har rätt att
vägra visa material som kan misstänkliggöra honom, såvida lagen inte säger annat eller
domstolen särskilt beslutar om det, vilket är högst ovanligt.164 Det har sagts av en domare i ett
rättsfall att ”[t]he more criminal their apparent behavior, the greater their claim to be protected
against self-incrimination.”165 Så snart en svarande har visat att det finns en risk för att han
kan åtalas, har domstolen givit honom en ganska vid rörelsefrihet när det gäller att bedöma
hur stor risken är, vilket innebär att han har ganska stora möjligheter att motsätta sig att
besvara vissa frågor och uppvisa dokument.166 Domaren ska även ta med i sin bedömning om
svaranden riskerar åtal utomlands och i så fall modifiera föreläggandet därefter, men
svaranden ska inte kunna vägra att utlämna identiteter på andra personer utomlands som kan
vara inblandade, såvida inte det medför allvarliga konsekvenser för dem. 167

Genom Supreme Court Act 1981 har dock denna möjlighet till befrielse inskränkts till att inte
gälla beträffande mål om immateriella rättigheter bl a.168 Detta kan dock innebära att  APOs
användning i vissa fall, exempelvis beträffande bedrägerier, undermineras, eftersom
svaranden då kan hävda previlegiet.169 Det har ifrågasatts om en Anton Piller Order kan eller
bör beviljas om det finns risk att svaranden åtalas för bedrägeri.170 En möjlighet att kringgå
problemet kan vara att käranden förklarar sig villig att avstå från att inleda en straffrättslig
process med hjälp av det som framkommer.171 Om åklagarmyndigheten, prosecution service,
samtycker till att inte använda bevis som framkommer, kan privilegiet mot self-incrimination
inte hävdas, eftersom det då inte finns någon risk med att utlämna informationen. 172 (Detta
privilegium mot self-incrimination kan dock inte hävdas gentemot en search warrant.173)

I ett rättsfall från Supreme Court i U S A174 ansågs det att en misstänkt kunde beordras att
medge att banker avslöjande konton som han innehade där. Genom att tvinga honom till detta
samtycke förenklades bevisupptagningen från tredje man, banken och detta stred inte mot det
femte tillägget, Fifth Amendment, eftersom själva medgivandet inte var ett vittnesmål i sig.
Frågan är väl om man kan tänkas kringgå problemet med svarande som hävdar risk för self-
incrimination på detta sätt även i engelsk rätt.

4.9 Svarandens möjligheter att agera då han delges APO
Svaranden kan, som påpekats, ansöka om att få föreläggandet upphävt eller ändrat, men
riskerar contempt of court om han inte följer det. I ett fall från 1991175 fick domstolen bedöma
en svarande som inte följt APO. Där klargjordes att svaranden måste söka juridisk rådgivning
omedelbart, ”at once”, och så snart de erhållit denna måste de medge tillträde till lokalerna för
att inte vara i contempt of court och därmed riskera fängelse.176 Svaranden i fallet medgav
dock inte tillträde till lokalerna utan erbjöd en genomsökning i närvaro av båda parters
                                                
163 Gee s 158.
164 Hoyle s 111.
165 Templeman LJ i fallet Rank enligt Dockray och Laddie LQR 1990 s 614.
166 Ough och Flenley s 61.
167 Ough och Flenley s 66.
168 Supreme Court Act 1981 s 72 se undersektion (2). Begränsningar finns även i t ex Theft Act 1968 enligt Gee
s 159.
169 Dockray och Laddie LQR 1990 s 614.
170 Ough och Flenley s 64.
171 Bean s 107.
172 Ough och Flenley s 63.
173 Dockray och Laddie LQR 1990 s 614 not 54.
174 Enligt Dockray och Laddie LQR 1990 s 615 not 56.
175 Bhimij v Chatwani [1991] 1 WLR 989 se Ough och Flenley s 136 f för kort sammanfattning av fallet.
176 Ough och Flenley s 137.
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advokater, där aktuellt material skulle bevaras av svarandens advokater tills en förhandling
inter partes kunde äga rum och därmed ge svaranden tillfälle att under tiden ansöka om
upphävande av APO.177 Svaranden skulle därmed kunna undgå straff för contempt genom att
få sitt handlande att framstå som oskyldigt, inte som trots mot domstolen utan enbart som ett
formellt fördröjande av tillträdet. I fallet drog domaren slutsatsen att svarandens erbjudande
att APO genomfördes under insyn av båda parter enbart var en formalitet, teknikalitet och
alltså inte en vägran att åtlyda APO. Kärandens yrkande att svaranden skulle ställas till svars
för contempt of court avvisades därmed. Att inte följa ett domstolsföreläggande är contempt
of court, men straffet som ska följa avgör domaren och han kan välja en lindrig påföljd.

Den domstol som har utfärdat en interlocutory injunction ex parte kan upphäva eller ändra
föreläggandet efter en ansökan ex parte från den som utsätts för detsamma, men beträffande
APO vägrar domstolen normalt att ändra sitt beslut innan förhandlingar inter partes kan
hållas.178

4.9.1 Upphävande av föreläggandet – discharge
Även efter att en APO har genomförts, har domstolen möjlighet att upphäva den, men det är
inte säkert att domaren finner att det är en bra lösning. Om skälet exempelvis skulle vara att
käranden misslyckats med att lämna fullständig information i ansökan, torde domaren avstå
från ett upphävande, såvida det framgår att föreläggandet trots den utelämnade informationen
framstår som befogat.179(se vidare ovan vad som ingår i kärandens “full and frank
disclosure”)

APO kan sättas åsido på grund av “material non-disclosure”180, vilket innebär att käranden
inte lämnat fullständig information vid ansökan om föreläggandet. Domstolen ska då fråga sig
ifall "förbiseendet" ifrån kärandens sida var “innocent”, oskyldigt och om, ifall informationen
kommit fram vid ansökningstillfället, APO inte skulle beviljats om man varit medveten om
informationen. 181 Domstolen överväger ett åsidosättande om det är klart att det rör sig om
allvarligt material non-disclosure eller det finns tillräckligt starka misstankar om att så skett,
att en undersökning av omständigheterna krävs.182 Om det visar sig att det är kärandens
advokater, och inte käranden själv, som agerat otillbörligt vid ansökningstillfället, är det
troligt att domstolen väljer att inte upphäva APO.183

Om det visar sig att käranden inte har någon “cause of action”, fråga som kan prövas
rättsligt, har han ingen rätt att behålla APO och domstolen kan upphäva den. 184 Domstolen
kan också upphäva APO på den grund att den inte bort beviljats i första hand, exempelvis
för att kärandens bevis var undermåliga.185

Om käranden inte följer de åtaganden han givit domstolen kan detta vara skäl att upphäva
APO, liksom om han inte följer de villkor som uppställts i den. 186

                                                
177 Ough och Flenley s 137.
178 Ough och Flenley s 138.
179 Ough och Flenley s 139.
180 Ough och Flenley s 141.
181 Ough och Flenley s 141 se även Chappell fallet nedan.
182 Ough och Flenley s 145.
183 Ough och Flenley s 142.
184 Ough och Flenley s 146.
185 Ough och Flenley s 146.
186 Ough och Flenley s 146 f.
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Att APO upphävs innebär inte en omedelbar rätt för svaranden att få ersättning, utan han
måste ansöka hos domstolen om en utredning om huruvida han har rätt till ersättning och i så
fall med vilket belopp.187

Svaranden har bevisbördan för att de skador han vill ha ersättning för, orsakats av det faktum
att APO beviljats och genomförts, varefter bevisbördan går över på käranden för att visa att
svaranden skulle ha lidit motsvarande skador oavsett APO. Svaranden måste vidta åtgärder
för att undvika skador helt eller i alla fall för att minimera dem.188 Dessutom tillämpas en
teori om adekvat kausalitet, remoteness of damage, för att avgöra att skadorna inte är för
långsökta.189

4.9.2 Övrigt
Utöver att angripa själva APO, dess beviljande och genomförande, kan svaranden se till lagen
i övrigt för att finna hjälp. Har fler personer berett sig tillträde till lokalerna, än de som
avgivits i APO, kan svaranden ha en cause of action i trespass190, vilket ungefär motsvarar
olaga intråg eller hemfridsbrott i svensk rätt.

Det rekommenderas dock att svaranden söker ersättning för sina förluster på grund av APOs
genomförande, genom att ansöka om att kärandens åtagande för skadestånd ska utlösas,
istället för att föra en särskild process.191

4.9.3 Överklagande192

En svarande som vill överklaga ett beviljande av en Anton Piller Order ska i första hand
vända sig till den domare som beviljade den, eller en annan domare i samma domstol och i
andra hand till Court of Appeal. Visar det sig att den domare som beviljat APO följt de
riktlinjer som finns är det inte troligt att en annan domare skulle inkräkta på den handlingsfri-
het domaren har i dessa frågor genom att ändra hans beslut, även om han själv skulle komma
till en annan slutsats.

4.10 Chappell v United Kingdom193

4.10.1 Bakgrund
I februari 1981 utgav sig kärandens utredningsansvarige för att vara kund och begav sig till
Mr Chappells affärslokaler. Han fann då material i form av videokassetter för vilka
upphovsrätten tillhörde käranden. Material som betraktades som oanständigt påträffades
också.

Utredaren begav sig till den lokala polisen och informerade dem om det pornografiska
material som påträffats. Han kontaktade även käranden angående videokassetterna. Käranden
ansökte om en APO och det planerades med polisen för en gemensam genomsökning av Mr
Chappells lokaler.

Polisen erhöll en husrannsakan och käranden APO, varvid båda parter begav sig till Mr
Chappell samtidigt. Polisen visade sin husrannsakan, fick tillträde till lokalerna och påbörjade
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sin genomsökning. Käranden och dennes ombud, som följt med poliserna in, sökte upp Mr
Chappell och delgav honom APO varefter även de påbörjade genomsökningen av Mr
Chappells lokaler. Mr Chappell uppmanades att söka juridisk rådgivning och man avvaktade
med att påbörja genomsökningen tills han erhållit sådan.

Det sätt på vilket APO var utformad i detta fall begränsade antalet personer som fick
genomföra undersökningen till fem. Genom att polisens husrannsakan företogs samtidigt
innebar det att totalt sexton personer letade igenom Mr Chappells lokaler som bestod av fyra
våningar med kontor, bearbetningsrum för video samt Mr Chappells sovrum. Mr Chappell
använde med andra ord lokalerna även som bostad.

Totalt beslagtogs 377 piratkopierade videokassetter. Bland dessa fanns några där
upphovsrätten inte tillkom käranden och dessa returnerades till Mr Chappell. Efter att
genomsökningarna slutförts begav sig både kärandens grupp och polisen till polisstationen.
Där kunde käranden och dennes ombud, i Mr Chappells frånvaro, gå igenom även det
material som polisen beslagtagit.

4.10.2 Mr Chappells argumentation
Mr Chappell menade att han haft svårt att överblicka och övervaka genomförandet av APO i
och med att polisen företog en husrannsakan samtidigt. Detta innebar att så många som sexton
personer letade igenom hans lokaler som dessutom bestod i flera våningar. Han hade heller
ingen möjlighet att dokumentera det material som beslagtogs. Mr Chappell påstod även att
personligt material, irrelevant för kärandens upphovsrätt, beslagtagits.

4.10.3 Domstolsprocessen i Storbritannien
4.10.3.1 High Court
Vid ett hörande av båda parter, käranden och Mr Chappell, i mars samma år, ansökte Mr
Chappell inte om att få APO upphävd men han önskade få tillbaka det material som beslag-
tagits. Mr Chappell hade ålagts i APO att i en sanningsförsäkran uppge namn och adresser till
sina leverantörer och kunder, affidavit of disclosure. Detta hade inte skett inom den utsatta
tidsgränsen och domaren förlängde nu denna tidsrymd.

I november 1981 bedömdes fallet i High Court av Mr Justice Warner. Han påpekade att på
grund av APOs natur är det mycket viktigt att käranden lägger fram allt material vid ansökan
ex parte.194 Han konstaterade att kärandens samröre med polisen och deras gemensamma
avsikt inte tillräckligt framkommit vid ansökan om APO. Vad gäller själva utförandet av APO
ansåg han att det gått till på ett acceptabelt sätt. Han var dock av den åsikten att APO och
polisens husrannsakan väl kunde delges samtidigt, men han ansåg att själva utförandet borde
ske efter vartannat. Mr Justice Warner ansåg att även om den domare som utfärdade APO
hade haft full insikt i kärandens planer med polisen, torde APO beviljats, eventuellt med vissa
andra skyddsföreskrifter.

Mr Chappell befriades från de krav på uppgivande av kunders och leverantörers namn och
adresser som uppställts i APO men det material som beslagtagits återlämnades inte. Han
beviljades inte heller skadestånd. Eftersom han befriats från de krav APO uppställde dömdes
han inte för contempt of court trots att han gjort sig skyldig till detta genom att inte följa APO
som den var utformad.

                                                
194 Chappell case s 17 där Mr Justice Brown-Wilkinson citeras.
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4.10.3.2 Court of Appeal
Court of Appeal behandlade målet i juni 1982. Det konstaterades att även om planeringen
med polisen inte tillräckligt klargjorts för domaren som utfärdade APO, hade avsikten inte
varit att föra domaren bakom ljuset. Dessutom påpekades det att det var “disturbing”195 att
svaranden, Mr Chappell, inte haft möjlighet att avvisa käranden vid dörren då APO delgavs.
APO och husrannsakan borde inte ha företagits samtidigt. Hade den domare som beviljade
APO haft kännedom om att detta planerades kunde ytterligare skyddsåtgärder inbegripits i
APO, såsom att genomsökningarna skulle företas efter varandra samt att käranden och dennes
följe inte fick bereda sig tillträde till lokalerna om de kunde misstas för att tillhöra polisen.

Court of Appeal fann det inträffade “unfortunate and regrettable”196 men inte tillräckligt för
att upphäva APO. I stället återtog domstolen den ursprungliga lydelsen av APO och krävde att
Mr Chappell bland annat lämnade ut lista över kunder och leverantörer. Mr Chappell
straffades dock inte för contempt of court. Court of Appeal beslöt att inte tillåta överklagande
till House of Lords. Mr Chappell ansökte själv om att hans fall skulle tas upp av lorderna,
men House of Lords avslog i oktober 1982.

4.10.3.3 Huvudmålet
Den 21 december 1982 avgjordes kärandens och Mr Chappells mellanhavanden slutligt i High
Court. Mr Chappell förbjöds att handla med piratkopierade filmer där upphovsrätten tillhörde
käranden och han avkrävdes information om sina kunder och leverantörer. Det beslagtagna
materialet återlämnades till Mr Chappell efter att innehållet raderats.

4.10.4 Kommissionen
Mr Chappell ansökte till europakommissionen i oktober 1982. Eftersom ansökan berörde
intrång i en individs rättigheter i enlighet med artikel åtta i europakonventionen197 beslöt
kommissionen i mars 1985 att tillåta en prövning av Mr Chappells ansökan. Kommissionens
åsikt rapporterades i oktober 1987.

Kommissionen konstaterade att det stod klart att Mr Chappells rättigheter kränkts enligt
artikel åtta första paragrafen. Hans korrespondens undersöktes och en del av den beslagtogs
och hans hem, hans sovrum fanns i lokalerna, genomsöktes. Han var tvungen enligt APO att
bevilja tillträde till lokalerna för att inte göra sig skyldig till contempt of court och därmed
riskera fängelse. APO gav käranden rätt att oannonserat få tillträde till och genomsöka Mr
Chappells lokaler samt även beslagta material som påträffades.

Med stöd av andra paragrafen i artikel åtta tog kommissionen ställning till om intrånget i Mr
Chappells rättigheter var befogat. Först konstaterades att APO finns i lag och att denna är
tillräckligt förutsebar och tillgänglig, oavsett om den finns i lagtext eller som common-law
och därmed i rättsfall. Ett domstolsföreläggande kan ibland behöva beviljas ex parte och Mr
Chappell hade möjlighet att bestrida APO.

                                                
195 Chappell case s 19.
196 Chappell case s 20.
197 Artikel 8 i svensk översättning: “1.Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och
sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutandet av denna rättighet annat än med stöd av
lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna
säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa
eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.” Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
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Nästa fråga var om APO var proportionell till det mål man avsåg att nå. Kommissionen ansåg
att de åtgärder som stod Mr Chappell till buds var tillräckliga.
• Han kunde ansöka om att få APO upphävd om han ansåg att den beviljats felaktigt.
• Han kunde dra domstolens uppmärksamhet till kärandens uppträdande om han ansåg att

det kunde röra sig om contempt of court, exempelvis om käranden inte följt APO.
• Han kunde ha rätt att stämma för trespass, ungefär olaga intrång, om käranden lurat sig in

i lokalerna utan samtycke.
• Om material som inte medgivits i APO beslagtogs kunde han även då stämma för

trespass.
• Om han åsamkades skada på grund av APO kunde han kräva skadestånd.
• Om han ansåg att kärandens advokater uppträtt otillbörligt kunde han söka om disciplinära

påföljder för dem.
Dessutom gavs Mr Chappell juridisk rådgivning innan genomsökningen påbörjades.

Beslutet gavs med sex röster över fem. Kommissionen ansåg att det hade förekommit ett
kränkande av Mr Chappells rättigheter men att APO inte var oproportionell till det mål man
avsåg att uppnå. Det var nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att skydda andra
personers rättigheter att i detta fall utfärda APO.

De fem ledamöter av kommissionen som var av avvikande mening menade att APO inte i
detta fallet var lagenligt beviljad, eftersom käranden inte tillräckligt tydligt uppmärksammat
domaren på planerna att genomföra APO samtidigt som polisen utförde sin husrannsakan.
Kommissionsledamöterna ansåg inte heller att APO var proportionell till det mål man velat
nå. De säkerhetsföreskrifter som upptagits i APO var inte tillräckliga. Domaren som beviljade
APO var inte fullständigt informerad om planerna med polisen och käranden och dennes
ombud kunde ta sig in i lokalerna tillsammans med poliserna utan att avslöja sig, de blev
tagna för att vara poliser. Husrannsakningens genomförande samtidigt som APO medförde att
totalt 16 personer letade igenom Mr Chappells lokaler, istället för de fem som APO
begränsats till. Mr Chappell hade ingen faktisk möjlighet att övervaka allt som försiggick och
inte heller skriva en inventarielista över det som beslagtogs.

4.10.5 Europadomstolen
Domstolen ansåg att det var nödvändigt med skyddsföreskrifter för att skydda svaranden då
en APO beviljades ex parte. Det ansågs att beviljandet av APO i detta fall var befogat och
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. APO hade stöd i den inhemska rätten och var därmed
lagenlig. De möjligheter som stod Mr Chappell till buds för att exempelvis få APO upphävd
ansågs tillräckliga. Domstolen höll med Court of Appeal om att det som inträffat vid själva
utförandet av APO var ”disturbing and ’unfortunate and regrettable”198 och den samtida hus-
rannsakan medförde att APO blev mer besvärande för Mr Chappell än den annars hade varit.

Domen gavs 30 mars 1989. Inget brott mot artikel åtta i europakonventionen för mänskliga
rättigheter hade enligt domstolen förekommit.

                                                
198 Chappell case s 26.
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DEL II SVENSK RÄTT

5 SÄKERHETSÅTGÄRDER

Till en början kan det nämnas att åtgärder liknande APO inte alls fått samma uppmärksamhet
i Sverige som i England. Materialet är tunt, särskilt då beträffande ämnet för denna uppsats,
eftersom intrångsundersökningen är en ny företeelse i svensk rätt. Betydligt mer står att finna
om kvarstad exempelvis, som är avsevärt mer utvecklat.

5.1 Civilprocessuella säkerhetsåtgärder
Bestämmelser om civilprocessuella säkerhetsåtgärder finns i svensk rätt i rättegångsbalkens
femtonde kapitel. 199 Säkerhetsåtgärderna är till för att säkerställa en kommande dom i
kärandens favör. Eftersom processen ofta tar lång tid finns det en risk att svaranden kan
sabotera för käranden under tiden och när domen slutligen faller har kärandens bifall för sitt
yrkande förlorat sin betydelse eftersom t ex bilen redan är försvunnen, firmanamnet är
”nedsmutsat” och pengarna borta. Säkerhetsåtgärderna är till för att ”bevara exekutionsobjekt
i oförändrat skick och på så sätt säkerställa att det skall gå att förverkliga innehållet i ett
framtida domslut”. 200 Det har också sagts att enbart själva ansökningen kan få svaranden att
fullgöra sina förpliktelser för att slippa åtgärden som kan visa sig vara obehaglig.201 En del
advokater inger också en ansökan om säkerhetsåtgärd för att kanske på så sätt få processen i
rullning snabbare.202

5.1.1 Handläggningen
Först och främst vänder sig käranden till rätten för att få utfärdat ett beslut om den önskade
åtgärden. Den domstol käranden vänder sig till är den som handhar huvudmålet, men skulle
det vara så att målet inte är anhängiggjort någonstans får man vända sig till den tingsrätt som
skulle vara behörig i själva huvudmålet. Skulle talan ej vara väckt måste så ske inom en
månad sedan säkerhetsåtgärden beviljats.203 Det krävs dock inte att talan väcks i domstol utan
det är fullt möjligt att använda sig av skiljemannaförfarande.204 Skulle det röra sig om fara i
dröjsmål kan käranden erhålla ett interimistiskt beslut utan att svaranden hörs i frågan enligt
15 kapitlet 5§ 3st rättegångsbalken. Det synes vara det normala att käranden yrkar
interimistiskt beslut.205

När domstolen beviljar en säkerhetsåtgärd krävs det att käranden ställer säkerhet för skada
som eventuellt kan tillfogas motparten. 206 Denna säkerhet utgörs normalt av en bankgaranti
eller borgen. 207 Skulle käranden kunna visa ”synnerliga skäl”208 för sitt anspråk kan rätten
befria honom från skyldigheten att ställa säkerhet.

                                                
199 Särskilda regler finns även i speciallagar beträffande immaterialrätten, bl a vitesföreläggande vid intrång. Se
varumärkeslag (1960:644) 37a§ och upphovsrättslagen (1960:729) 53a§ t ex.
200 Ekelöf s 9.
201 Ekelöf s 9, se även Westberg SvJT 1990 s 161 exemplet på första sidan.
202 Westberg SvJT 1990 s 171 där han påstår att en advokat som ägnat sig åt detta kallat det
“blåslampemetoden”.
203 15:7 1 st rätttegångsbalken.
204 15:7 1 st rättegångsbalken och även Ekelöf s 12 not 13.
205 Ekelöf s 12.
206 15:6 rättegångsbalken.
207 Ekelöf s 13.
208 15:6 1 st 2 meningen rättegångsbalken.
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Att käranden ska visa ”sannolika skäl” för sitt anspråk innebär en lägre bevisgrad än vad som
krävs för en dom, men det är sannolikheten att käranden kommer att vinna målet som ska
visas.209 Bevisgraden för sabotagerisken är ännu något lägre i det att käranden ska visa att det
skäligen kan befaras att svaranden vid utförandet att viss verksamhet eller vid visst handlande
försvårar eller hindrar kärandens rätt eller försämrar dess värde.210 Det krävs inte att
svaranden har för avsikt att sabotera utan det räcker att hans handlande kan få denna verkan.
När det gäller kvarstad kan svaranden undkomma detta genom att ställa säkerhet för fordran,
men detta är inte möjligt när talan gäller en naturaprestation som inte kan ersättas med pengar.

Då rätten beviljar en säkerhetsåtgärd ska en intresseavvägning företas, vilket kan jämföras
med proportionalitetsprincipen i staffprocessen. Detta framgår av ordet ”får” i själva tredje
paragrafen. 211 Domstolen ska avgöra vem som drabbas allvarligast om åtgärden beviljas
respektive avslås samt ifall det är möjligt att återgå till status quo om det skulle visa sig att
beslutet var felaktigt.212

5.1.2 15 kap 3§ rättegångsbalken
Den tredje paragrafen i det femtonde kapitlet är en slags uppsamlingsparagraf. I första
paragrafen gäller det att käranden har en fordran som är förfallen till betalning eller kommer
att förfalla. Det är frågan om att genom att belägga viss egendom med kvarstad, säkerställa att
det finns egendom kvar att utmäta för den fordran som käranden har efter att han har fått sin
exekutionstitel i domstol. Den andra paragrafen behandlar också den kvarstad, men där är det
frågan om bättre rätt till egendomen som ska avgöras. I den tredje paragrafen är det däremot
frågan om ett anspråk, vilket som helst som är eller ”kan antas bli föremål för rättegång eller
prövning i annan liknande ordning”(min kurs).213 Det anspråk som det kan vara frågan om är
bl a obehörigt användande av firmanamn eller fabrikationsmetod.214 För att nå framgång med
ett yrkande om säkerhetsåtgärd enligt denna paragraf krävs att käranden visar sannolika skäl
för sitt anspråk och göra antagligt att det finns en risk för sabotage från svarandens sida. Det
behöver inte vara så att svaranden avser att sabotera utan det räcker att hans beteende kan få
denna konsekvens.

Det väsentliga i denna paragraf, till skillnad ifrån den första är att det är fråga om en natura-
förpliktelse och det är alltså något annat än pengar man är ute efter. Ett skadestånd skulle inte
vara behjälpligt, eftersom det inte skulle täcka hela den förlust som käranden råkar ut för om
naturaprestationen inte kommer honom till del. 215 En annan viktig skillnad mot kvarstads-
förfarandet är att svaranden inte kan undkomma säkerhetsåtgärden genom att ställa säkerhet
som han vanligen kan beträffande kvarstad.

Rätten kan i princip fritt välja vad man lägger i ett förordnande under §3, men enligt Ekelöf
borde rätten inte förordna om en mer långtgående åtgärd än käranden yrkat.216 Det normala är
att rätten förordnar om  förbud eller påbud att vid äventyr av vite företaga något.

Rätten kan interimistiskt förordna om det varom tvisten gäller. Det innebär att om tvisten
gäller huruvida svaranden får använda visst firmanamn kan rätten förordna att svaranden
                                                
209 Ekelöf s 13.
210 15:1-3 rättegångsbalken.
211 Ekelöf s 18.
212 Ekelöf nämner rivning av en fastighet eller avhysning från bostad som exempel. Se s 18-19.
213 15:3 1 st rättegångsbalken.
214 Se Fitger s 89 för exempel.
215 Ekelöf s 16.
216 Ekelöf s 16 not 42.
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under processens gång förbjuds att använda det. Käranden kommer så att säga till sin rätt
innan det aktuella fallet slutligt avgjorts. Det normala i svensk rätt är det kontradiktoriska
förfarandet där båda sidor ska ha rätt att yttra sig, men om det finns särskilda skäl kan man
alltså frångå detta.217 Efter att sedan motparten hörts kan man upphäva åtgärden enligt 8§.218

I förarbeten har det sagts att beviljandet av en säkerhetsåtgärd på detta sätt, innan saken
prövats av domstol ordentligt , inte bör ske utan starka skäl och efter ett övervägande av
parternas motstridiga intressen. 219 Märk att ordet ”bör” har använts och att intresse-
avvägningen inte heller finns med i lagtexten, förutom att ordet ”får” tillåter en sådan
avvägning.

5.1.3 Intresseavvägning220

Bestämmelsen om säkerhetsåtgärd är fakultativ vilket framgår av ordet ”får” i paragrafen.
Detta innebär att domstolen kan företa en intresseavvägning för att bedöma hur ingripande
säkerhetsåtgärden kan bli svaranden och vad den innebär för käranden. Domstolen kan också
bedöma hur situationen kan hanteras om det skulle visa sig att säkerhetsåtgärden blev
felaktigt utfärdad eller hur pass allvarliga kärandens skador blir om den inte skulle utfärdas
och i så fall om endera parten skulle kunna kompenseras med skadestånd. Det är särskilt
allvarligt om t ex hela svarandens verksamhet stoppas så att han inte under processens gång
kan använda det varumärke under vilket han säljer sina produkter. Ofta är det då snabbare och
lättare att förlikas, kanske på mycket dåliga villkor, för att få slut på processen. Det är också
väldigt allvarligt om svaranden skulle t ex anmodas att riva en fastighet. Skulle käranden
förlora i en rättegång är kanske förlusterna för svaranden oersättliga.

Regler om verkställigheten av de åtgärder som avses finns i utsökningsbalkens 16 kapitel, då
särskilt paragraferna 10, 13, 14 och 16.

5.2 Jämförelse med straffprocessuella tvångsmedel
Det straffprocessuella tvångsmedlet husrannsakan, precis som den engelska search warrant,
har likheter med den engelska Anton Piller Order och svensk intrångsundersökning. En hus-
rannsakan i svensk rätt utförs av polisen för att säkerställa bevis eller för att beslagta föremål.
Den kan avse eftersökning av personer221 eller objekt, föremål eller exempelvis fingerav-
tryck222. En husrannsakan får inte företas för att upptäcka om brott föreligger eller för att
utröna om fler brott än det man misstänker har begåtts.223 Det sägs i lagrummet att det skall
”förekomma anledning, att brott förövats” och detta innebär att beviskravet är ställt relativt
lågt.

En husrannsakan kan företagas hos den som är skäligen misstänkt för brottet eller hos annan
om brottet förövats hos denne, den misstänkte gripits där eller det finns annan synnerlig
anledning. 224 Kravet på synnerlig anledning gäller för varje lokal för sig, vilket innebär att
även om man med mycket stor sannolikhet vet att föremålet befinner sig hos en av flera,

                                                
217 Se 15 kap. 5 § 3 st, om det är “fara i dröjsmål, får dock rätten omedelbart bevilja åtgärden att gälla till dess
annat förordnas.”
218 Fitger s 90.
219 Prop 1980/81:84 under 15:3.
220 Se Ekelöf s 18-19.
221 Personell husrannsaken enligt 28 kapitlet §2, 2a samt 3 rättegångsbalken.
222 Reell husrannsakan enligt 28 kapitlet §1 rättegångsbalken.
223 Fitger s 177.
224 28:1 rättegångsbalken.
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måste man ha synnerlig anledning hos var och en för att få företa husrannsakan. Man kan
alltså inte ställa en ”kollektiv prognos” och genomsöka alla lokaler i jakten på föremålet.225

Enligt 28 kapitlet första paragrafen sista stycket, kan polisen inte åberopa att personen ifråga
har samtyckt till husrannsakan såvida han inte uttryckligen begärt densamma. Denna
begränsning av samtyckets bindande verkan har införts för att undvika att den misstänkte
skulle känna sig tvingad att samtycka för att inte bekräfta misstankarna emot honom.226 Beslut
om husrannsakan fattas av åklagaren, undersökningsledaren, i vissa fall av polismyndigheten
eller, vid delgivning av stämning enligt 2§, av rätten. 227 Den misstänkte underrättas aldrig om
en planerad husrannsakan, eftersom effekten då skulle gå om intet och någon rätt att
överklaga finns inte heller eftersom den redan utförts eller påbörjats när den misstänkte får
vetskap om den. 228 I 28 kapitlet 3 a§ har införts en proportionalitetsprincip som innebär att
skälen för åtgärden ska vägas mot det intrång som den innebär.

                                                
225 Ekelöf s 72 varifrån orden inom citationstecken även är hämtade.
226 Ekelöf s 75.
227 Ekelöf s 76.
228 Ekelöf s 76.
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6 EDITIONSPLIKT

Editionsplikt innebär en skyldighet att utlämna eller visa upp ett skriftligt bevis.229 Reglerna
om editionsplikt finns i 38 kapitlet 2-3§§ rättegångsbalken. Om någon innehar en skriftlig
handling som kan antas ha betydelse som bevis ska han förete den enligt andra paragrafen. 230

Detta kan avse även personliga anteckningar om synnerlig anledning förekommer.231

Svensk rätt bygger på att bevisupptagning inte kan äga rum på förberedelsestadiet, men
editionsplikten utgör ett avsteg härifrån.232

6.1 Handlingarnas identifierande
Den som ansöker om uppvisande av vissa dokument befinner sig ofta i, vad Heuman kallar ett
moment 22;233 ”för att få tillgång till den hemliga skriftliga informationen måste han känna
till den hemliga informationens innehåll.” En möjlighet att komma undan detta är att begära
ett editionsförhör, där personer kan höras i syfte att identifiera handlingar och vem som
innehar dem. Ett problem med detta är dock att en person som är lojal gentemot motparten,
kan välja att förhålla sig okunnig om eventuella handlingar som kan efterfrågas i ett sådant
förhör. Ett annat bekymmer kan vara att det är svårt att ställa frågor på sådant sätt att man får
det svar man eftersöker, det är ju möjligt att handlingen finns hos ett annat företag tillfälligt
än det man efterfrågar.234

Svårigheten med att identifiera handlingar kan lösas på olika sätt.235 En möjlighet är att
domstolen skulle tillåta vagt definierade handlingar eller kategorier av handlingar, en annan
att man håller förhör under straffansvar för att identifiera handlingar. I rättspraxis, gällande
förvaltningsrättsliga vitesförelägganden, har ibland vaga förelägganden godkänts, men ett
problem är att den som utsätts för dem inte alltid säkert vet vad som åläggs honom.236 Att
tillåta vaga definitioner av handlingarna är således inte önskvärt.

Om en part åläggs editionsplikt och det som eftersöks är klart definierat kan denne bli
tvungen att leta fram material och ”en kvalificerad bearbetning och sortering av materialet,
kan … få karaktären av ett sakkunniguppdrag”, vilket skulle kunna innebära månaders arbete.
Svaranden är aldrig skyldig att utföra sådant uppdrag, utan finns risk för att det krävs mycket
arbete för att sortera fram material får editionsföreläggandet istället begränsas.237 Heuman
menar att det ibland kunde finnas anledning att begränsa editionsförelägganden för att
förhindra att motpart får full insyn i affärshandlingarna, medan Welamson hävdat att någon
intresseavvägning mellan intresset av att handlingen företes som bevis och att den hemlighålls
inte ska göras, såvida det inte rör sig om specialfall.238 Som det ser ut är yrkeshemligheter
undantagna från editionsplikt.(se nedan) Ett tungt vägande skäl för att parten ska få tillgång
till handlingar, är hans rätt att få tillgång till handlingar som styrker hans sak, när han söker
”komma i åtnjutande av sin materiella rätt”. 239

                                                
229 Se sakregistret med ordförklaringar i Fitger.
230 Detta gäller dock inte i brottmål för den som är misstänkt eller honom närstående. Se 2§.
231 38:2 rättegångsbalken sista stycket.
232 Heuman JT 1989 s 4.
233 Heuman JT 1995/96 s 449.
234 Heuman JT 1995/96 s 449.
235 För det följande se Heuman JT 1989 s 6 ff.
236 Heuman JT 1989 s 7.
237 Heuman JT 1989 s 8 f.
238 Heuman JT 1989 s 9 se not 19 för Welamsons uttalande.
239 Heuman JT 1989 s 11.
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Praxis beträffande identifieringskravet visar att en särskilt långtgående preciseringsskyldighet
inte åvilar den som inte har varken insyn eller kunskap i motparts förhållanden, men att det
kan krävas att han gör vad han kan för att identifiera de handlingar han önskar utfå.240

6.2 Edition
Så snart handlingarna identifierats, exempelvis efter hörande av personer som har insyn i
handlingarna, kan ett editionsyrkande läggas fram inför domstolen. Skyldigheten att förete
handlingarna gäller den som innehar dem. 241 Skulle den som innehar handlingen försöka
komma undan genom att förstöra eller undangömma handlingen kan han straffas för
”undertryckande av urkund” enligt 14 kapitlet 4§ brottsbalken, vilket leder till böter eller
fängelse. Handlingen ska enligt paragrafen företes om den ”kan antagas äga betydelse som
bevis”. Detta innebär inte att dess bevisvärde ska vara högt och en domstol torde inte ogilla
editionsyrkandet för att handlingens bevisvärde är för lågt, såvida inte det sökanden vill
bevisa med hjälp av handlingen är utan betydelse i målet.242

6.3 Yrkeshemligheter
Det är inte enbart sökanden som vid edition kan befinna sig i moment 22 utan även motparten
i vissa fall, exempelvis då han hörs beträffande yrkeshemligheter. Om man efterfrågar en
yrkeshemlighet kan yrkandet ogillas, men inte enbart för att motparten påstår att det rör sig
om sådan. För att slippa uppvisa dokument som innehåller yrkeshemligheter måste motparten
tala om vad som finns i handlingarna och vad som gör att de ska klassas som yrkeshemlig-
heter. Därmed riskerar han att ändock vara tvungen att avslöja sina yrkeshemligheter. Det
torde dock vara tillräckligt att yrkeshemligheten beskrivs i allmänna ordalag, enligt
Heuman. 243

En möjlighet att komma undan avslöjande av företagshemligheter kunde vara att motparten
avslöjar sin hemlighet för annan än sökanden, men det är troligen inte en väg som är möjlig i
Sverige, eftersom vi värnar om den kontradiktoriska principen och inte vill undanhålla
motpart material som han inte kan varken motbevisa eller ifrågasätta. Att informationen
skulle delges sökandens advokat synes vara en utväg, men detta innebär bekymmer för de
advokatetiska principer som säger att advokaten ska vara uppriktig mot sin klient.244

Normalt sett är alltså yrkeshemligheter undantagna från editionsplikten, men om ”synnerlig
anledning därtill förekommer” kan uppgifterna ändå krävas fram.245 Detsamma gäller för
minnesanteckningar som är avsedda ”uteslutande för personligt bruk” och det är då syftet med
anteckningarna, att använda dem uteslutande för personligt bruk, som är avgörande.246

6.4 Motpartens överklagandemöjlighet
Har ansökan om edition bifallits kan motparten föra talan mot beslutet i sig enligt 49 kapitlet
4§ rättegångsbalken. För att framgångsrikt använda sig av denna möjlighet krävs dock att den
part som ansökt inte redan fått ut handlingarna. Editionssökanden kan med hjälp av

                                                
240 Heuman JT 1989 s 12.
241 38 kap 2§ rättegångsbalken.
242 Heuman JT 1989 s 24.
243 Heuman JT 1995/96 s 450.
244 Heuman JT 1995/96 s 454 f.
245 Heuman JT 1989 s 36.
246 Heuman JT 1989 s 41 f.
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utsökningsbalken erhålla verkställighet av beslutet innan det vunnit laga kraft247 och även om
han inte får åberopa handlingarna kan de ändå ha givit honom viktig information. 248

                                                
247 3 kapitlet 8§ och 1§ utsökningsbalken.
248 Heuman JT 1989 s 44.
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7 INTRÅNGSUNDERSÖKNING

Intrångsundersökning är i Sverige ett nytt institut som infördes i våra immaterialrättsliga lagar
1999.249 Tidigare fanns en längre väg med polisanmälan och därefter följande husrannsakan
att tillgå. I en artikel sägs det att vi i Sverige nu erhållit ”skrämmande starka vapen i kampen
mot piratkopieringen.”250 En intrångsundersökning innebär att en undersökning för att säkra
bevis görs ”hos någon som på goda grunder misstänks ha gjort ett intrång i en materiell
rättighet”. 251 Intrångsundersökningen är ingen säkerhetsåtgärd, eftersom den ”inte syftar till
att trygga en framtida verkställighet”, den betecknas istället skyddsåtgärd.252 Bakgrunden till
lagförslaget var att de sanktionsmöjligheter som sedan tidigare finns i svensk rätt inte var
tillräckliga för att komma till rätta med de ökande problemen kring immaterialrätten och de
regler vi hade motsvarade inte heller de möjligheter som fanns utomlands i andra europeiska
länder.253 Genom att ett avtal, TRIPs-avtalet254 slutits genom Världshandelsorganisationen för
att säkerställa skydd för immaterialrätter, fick också problemen större uppmärksamhet.255

Problemen inom immaterialrätten anses numera omfatta alla typer av varor såsom bildelar,
läkemedel, datorprogram, musik och videoinspelningar. Genom att inte tillräckligt skydd ges
finns det risk för att företagarna flyttar utomlands där bättre skydd finns, att nya uppfinningar
inte motiveras, att kunderna mister förtroende för den äkta produkten och kanske också
skadas på grund av kopians bristfällighet. 256 Särskilt beträffande kopiering av datorprogram
som används inom företag eller slutna organisationer är problemet ökande och dessutom svårt
att upptäcka. Även inom musik- och videoindustrin är problemen växande.257

7.1 Bakgrund
Immaterialrätten är en del av civilrätten och man valde därför att förlägga denna civilproces-
suella möjlighet i respektive immaterialrättslig lag. De olika lagarna har gemensamt att de är
”ensamrättskonstruerade”, vilket innebär att en viss nämnd person har ensamrätt till verket
eller uppfinningen. 258 Den som begår ett intrång i någon annans immateriella rättighet kan
straffas, både med fängelse och böter samt förpliktas utge skadestånd. Domstolen kan också
vid vite förbjuda vidare intrång. 259 När det är fråga om ett brottsligt förfarande har polisen
hjälp av husrannsakan för att skaffa bevis. Den som gjort sig skyldig till intrång och alltså på
något vis utnyttjat exempelvis ett skyddat verk ska betala ”skälig ersättning (vederlag) för
nyttjandet”. 260 Detta innebär att den vars rättigheter har kränkts kan få skadestånd både för

                                                
249 Infördes som nya paragrafer och med vissa ändringar i äldre paragrafer i lag (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk 56a-h§§ samt 57§, varumärkeslagen (1960:644) 41a-h§§ samt 42§ och 66§,
patentlagen (1967:837) 59a-h§§ samt 61§, mönsterskyddslagen (1970:485) 37a-h§§ samt 39§, firmalagen
(1974:156) 20a-h§§ samt 21§, lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter 12a-h§§ och
växtförädlarrättslagen (1997:306) 9 kapitel 7a-h§§ samt 12 kapitlet 2§.
250 Uttalande av EuroLawyers jurist Omar Baki i artikeln av Skalin.
251 Prop 1998/99:11 s 1.
252 Prop 1998/99:11 s 75.
253 Ds 1998:24 s 45.
254 Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property rights är från 1993 och trädde, för Sveriges del i
kraft 1996. Se regeringens skrivelse 1996/97:71 “Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet” s 24.
255 Ds 1998:24 s 45.
256 Fler exempel finns i Ds 1998:24 s 59 f.
257 Prop 1998/99:11 s 44.
258 Ds 1998:24 s 47.
259 Ds 1998:24 s 48.
260 Ds 1998:24 s 52.
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själva utnyttjandet och även i vissa fall för övrigt lidande eller annan skada.261 Åklagaren får
väcka åtal om målsäganden anger brottet eller åtal är påkallat ur allmän synpunkt.262

TRIPs-avtalet ger vissa regler om immaterialrättsligt skydd och även säkerställande av
skyddet. Det anger att staterna ska möjliggöra effektiva åtgärder för att skydda mot intrång i
rättigheterna. Artikel 50 i avtalet behandlar interimistiska åtgärder och det är denna artikel
som legat i bakgrunden då lagförslaget behandlades. Det har ansetts att Sverige uppfyllt sin
del av avtalet genom möjligheter till vitesförbud, beslag och husrannsakan, men bevarandet
av bevisning har ifrågasatts och därför ansågs det att införandet av ytterligare en möjlighet var
på sin plats.263 Domstolen ska enligt artikel 50.1 ”vara behöriga att besluta om snabba och
effektiva interimistiska åtgärder för att förebygga att intrång görs…och för att bevara
bevisning för det påstådda intrånget.” Om det är fara i dröjsmål ska beslut kunna ges utan att
motparten hörs enligt artikel 50.2.

7.2 Själva intrångsundersökningen
Intrångsundersökningen innebär att kronofogdemyndigheten får tvångsvis genomföra en
undersökning i den misstänktes affärslokaler eller även boningshus, för att eftersöka bevis.
För att inte belasta det straffrättsliga systemet onödigt har en civilrättslig variant valts.264 Det
är inte alltid lämpligt för en individ att göra en polisanmälan och sedan invänta husrannsakan
och gå igenom det straffprocessuella förfarandet. Det är inte heller säkert att det straffrättsliga
förfarandet är den mest ändamålsenliga vägen, kanske kan personerna som är inblandade
istället göra upp i godo efter en civilrättslig prövning.265 Förarbetena konstaterar därmed att
det behövs ”en möjlighet att snabbt, och ibland oannonserat, få tillträde till lokaler som
disponeras av den som misstänks för intrånget för att där leta efter föremål som är resultat av
eller har använts vid ett intrång liksom verksamhetshandlingar som har anknytning till
intrånget”. 266

7.2.1 Domstolsprövningen
Det är domstolen som prövar om en intrångsundersökning kan beviljas och alternativ till
domstolsprövningen finns inte. Det största bekymret ligger naturligt i bevisningen; vilken typ
av bevis som ska krävas och styrkan i dem. I TRIPs-avtalet består bevisregeln av två led267

som säger att ”domstolen skall kunna begära att sökanden presenterar den bevisning som
skäligen kan åstadkommas” och att ”tillräckliga’ eller ’godtagbara’ skäl för att ett intrång
föreligger” ska kunna visas. Denna formulering ansågs som olämplig och valdes bort i det
svenska lagförslaget.268 Det ansågs vara enhetligt med vår rättstradition att se till avtalets
andemening och dess syfte, varför det inte ansågs vara nödvändigt att använda en exakt
formulering som överensstämde med själva TRIPs-avtalet.269 Intrångsundersökningen har
setts som ett led i en kedja av rättsliga åtgärder och därför har man lagt bevisgraden något
lägre än för säkerhetsåtgärder, för att käranden, den som ansöker om intrångsundersökning,
därmed ska kunna skaffa bevis och nå upp till den nivå som krävs för beviljandet av en säker-

                                                
261 Ds 1998:24 s 52.
262 Ds 1998:24 s 48 f.
263 Ds 1998:24 s 57.
264 Ds 1998:24 s 61 se även ovan kapitlet om säkerhetsåtgärder där det uppmärksammats att käranden ibland
vänder sig till polis och åklagare för att få en husrannsakan genomförd. Detta kan nu helt ske inom det
civilrättsliga förfarandet.
265 Prop 1998/99:11 s 49.
266 Prop 1998/99:11 s 49.
267 Se Ds 1998:24 s 66.
268 Ds 1998:24 s 66 f där en genomgång av de olika bevisgraderna vi har i vårt svenska system utreds.
269 Prop 1998/99:11 s 61.
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hetsåtgärd.270 En intrångsundersökning kan beviljas av domstol även om själva tvisten ska
avgöras av skiljemän. 271

Behovsprincipen i svensk rätt innebär att ett tvångsmedel bara får användas då behovet är
påtagligt och en mindre ingripande åtgärd skulle vara utan effekt. En undersökning är en
tvångsåtgärd och därför måste proportionalitetsprincipen beaktas.272 Domstolen måste väga de
olika intressena mot varandra och bedöma om en undersökning alls ska beviljas och i så fall
om begränsningar ska utfärdas. Särskilt skyddet för hemfrid och privatliv ska beaktas och
därför torde en intrångsundersökning i en bostad endast vara aktuell i undantagsfall.
Dessutom måste skydd för företagshemligheter och tredje mans skydd för exempelvis
anonymitet särskilt beaktas.273

7.2.3 Beviljandet
Om en mindre ingripande åtgärd förväntas ge tillräckliga resultat ska denna väljas istället för
den relativt ingripande intrångsundersökningen. 274 Domstolen ska, då den beslutar att bevilja
en intrångsundersökning, ange ändamålet för undersökningen och vilka föremål och
handlingar som får eftersökas. Det är, som påtalats ovan angående editionsföreläggande, svårt
för käranden att klart definiera vilka handlingar han vill söka efter, men en viss grad av
preciseringsskyldighet ligger ändå på den som ansöker om en intrångsundersökning.275

Genom att käranden, den ansökande parten, måste definiera handlingar och föremål och
domstolen anger dessa i beslutet, uppnår man, enligt justitiedepartementet, ett viktigt skydd i
”integritets- och datasäkerhetshänseende för uppgifter som finns lagrade i datorer.”276 Syftet
är att genom att identifiera vissa särskilda program kan endast dessa eftersökas och därmed
undgås att information som inte har med utredningen att göra upptäcks.277 Domstolen ska
också i sitt beslut ange vilka utrymmen som får genomsökas och det är då främst affärs-
lokaler, men även bostäder som blir aktuella. Då en intrångsundersökning beviljas i bostäder
ska integritetsaspekten särskilt beaktas. Regeringen har bedömt att lagförslaget till intrångs-
undersökningen är ”väl förenligt” med artikel 8 i europakonventionen för de mänskliga rättig-
heterna.278

Huvudregeln är att den som kommer att utsättas för en intrångsundersökning ska få yttra sig i
saken, men denna regel får frångås om det är risk för att viktiga handlingar eller föremål
undanhålls eller förstörs om motparten hörs. Synsättet är detsamma som gällande säkerhets-
åtgärder enligt rättegångsbalken kapitel femton.

7.2.3 Föremål för intrångsundersökningen
För att reglera vad som får eftersökas har 2 kap 12§ regeringsformen legat i grunden med sin
ändamålsprincip; det tvångsmedel en myndighet får använda måste stå i förhållande till
ändamålet för användandet av tvångsmedlet. Detta innebär att det som får eftersökas är endast
sådant som kan påvisa eventuellt intrång och då främst sådant som kan leda till att en

                                                
270 Prop 1998/99:11 s 63.
271 Prop 1998/99:11 s 88.
272 Ds 1998:24 s 68. Proportionalitetsprincipen har införts i lagtextens andra stycke i första nya paragrafen, se
t ex upphovsrättslagen 56a§. De nya paragraferna är likalydande i de olika immaterialrättsliga lagarna.
273 Prop 1998/99:11 s 86 f.
274 Ds 1998:24 s 69.
275 Ds 1998:24 s 72.
276 Ds 1998:24 s 72 f.
277 Se utredningen kring detta s 73 i Ds 1998:24.
278 Tyvärr är detta det enda som sägs i propositionen i ämnet, prop 1998/99:11 s 57.
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säkerhetsåtgärd kan beviljas, såsom förbud vid vite att fortsätta intrånget.279 Vad man efter-
söker torde ofta bli exempelvis verksamhetshandlingar såsom inköpsorder och affärskontrakt
samt eventuellt listor, som presumtiva kunder visas, över vad som erbjuds. ”[A]lla föremål
som kan ha betydelse för utredningen om intrånget [bör] kunna eftersökas” oavsett om den
finns på papper eller elektroniskt lagrad.280

Handlingar som inte får tas i beslag enligt rättegångsbalken 27 kapitlet 2§ får inte heller efter-
sökas.281 Detta lagrum anger handlingar som omfattas av tystnadsplikt eller meddelanden
mellan den misstänkte och honom närstående.

7.2.4 Verkställighet av undersökningen
Verkställigheten av intrångsundersökningen handhas av kronofogdemyndigheten och det
regelverk som finns i utsökningsbalken är tillämpligt.282 Detta innebär exempelvis att krono-
fogden har rätt att, medelst tvång, bereda sig tillträde till lokalerna och att protokoll ska föras
över förrättningen. Myndigheten får vid undersökningen anlita sakkunniga för att biträda och
dessa ska då vara oberoende och fristående från käranden. Då en polisiär husrannsakan företas
har sökanden och käranden, eller ett ombud för honom, rätt att närvara och detta ansågs även
lämpligt vid intrångsundersökning. Käranden får inte själv företa någon undersökning, utan
endast bistå med upplysningar.283 Om det skulle krävas att käranden inte får närvara, för att
uppfylla proportionalitetsprincipen, får domstolen besluta om denna begränsning. 284 Den, hos
vilken undersökning ska ske, ska underrättas om densamma, men om intrångsundersökningen
beviljats ex parte behövs ingen underrättelse, eftersom man genom beslutet bedömt att parten
ej ska höras.285

Kronofogdemyndigheten ska föra protokoll över vad som kommer fram under genom-
sökningen och detta ska färdigställas omedelbart och därefter hållas båda parter till handa hos
myndigheten. 286

Kronofogden har ingen rätt att avlägsna föremål från lokalerna utan får nöja sig med att ta
kopior och göra utdrag. Dessutom tillåts fotografering, filmning och även ljudupptagning i
samband med undersökningen. Den som utsätts för undersökningen behöver dock inte ställa
exempelvis kopieringsmaskiner till förfogande.287

7.2.5 Kostnader och sekretess
Den som ansöker om en intrångsundersökning får stå kostnaderna för denna och dessa utkrävs
som förrättningskostnader av kronofogdemyndigheten. Efter att målet avgjorts kan dock
käranden få ersättning för dessa kostnader såsom rättegångskostnader.288 För krono-
fogdemyndigheten gäller sekretess vid exekution enligt sekretesslagen. 289 Sekretessen ska

                                                
279 Ds 1998:24 s 63.
280 Prop 1998/99:11 s 54 f.
281 Prop 1998/99:11 s 56.
282 Ds 1998:24 s 75 se även prop 1998/99:11 s 72 ff.
283 Ds 1998:24 s 75.
284 Prop 1998/99:11 s 91.
285 Prop 1998/99:11 s 76.
286 Prop 1998/99:11 s 79.
287 Prop 1998/99:11 s 78 f.
288 Rättegångsbalken kapitel 18 8§ säger att rättegångskostnader ska “fullt motsvara kostnaden för rättegångens
förberedande och talans utförande.”
289 Sekretesslagen (1980:100) 9 kapitlet 19§.
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iakttagas av anställd hos myndigheten och även sakkunniga biträden enligt 1 kapitlet 6§
sekretesslagen.

7.2.6 Efter undersökningen
Intrångsundersökningen är avslutad då kronofogdemyndigheten färdigställt protokoll över
den. Inom en månad efter denna tidpunkt ska käranden, den som ansökt om undersökningen,
väcka talan i saken. Sker inte detta ska åtgärder i samband med undersökningen gå åter såvitt
det är möjligt, tingsrätten ska avskriva ärendet och kopior och annat som tagits vid under-
sökningen ska återlämnas. Återlämnandet av föremål och handlingar gäller även sådan
information som käranden kan ha utfått och som han har i sin besittning.290 Vid en rättegång
kan sedermera såväl kronofogdens tjänstemän som sakkunniga som biträtt undersökningen
höras som vittnen, även om det material som påträffats har återlämnats för att talan inte
väcktes i tid.291

7.3 Skyddsgarantier för svaranden
Justitiedepartementet börjar avsnittet om skyddsgarantier med att deklarera att ”[r]eglerna om
undersökning skall innehålla ett flertal skyddsgarantier för den som utsätts för åtgärden.”292

Detta är särskilt viktigt eftersom det är fråga om en tvångsåtgärd gentemot en enskild. Det
sägs vidare i förarbetena att ”intrångsundersökning är en ingripande åtgärd som kan förorsaka
beaktansvärda olägenheter och skador för den som utsätts för åtgärden” och ”[fel] använd kan
åtgärden blir ett sätt för företagare att hindra och trakassera konkurrenter i deras verk-
samhet.”293 Mot bakgrund av detta har vissa krav ställts på intrångsundersökningens
genomförande.(se vidare under uppsatsens avdelning III)

7.3.1 Domstolsbeslut
Genom att enbart tillåta intrångsundersökning efter domstolsbeslut har man givit svaranden
ett visst skydd. Vid domstolsprövningen ska domstolen göra en intresseavvägning och i den
mot varandra väga vilka risker som står på spel för både kärande och svarande. Särskilt ska
konkurrensförhållanden mellan parterna beaktas samt hänsyn till tredje mans intressen. 294 I
remissyttranden inför propositionen angavs att ett starkare skydd för företagshemligheter
borde införas, men regeringen ansåg att det var tillräckligt att detta bedömdes vid intresse-
avvägningen. 295 Därigenom uppkommande olägenheter borde avlägsnas genom begränsningar
för själva undersökningen, såsom exempelvis att förhindra käranden från att närvara vid
genomförandet.296 Ett annat viktigt skyddsområde är anonymitetsskyddet, exempelvis för
uppgiftslämnare till tidningsredaktioner. Regeringen ansåg även här att behovet av skydd
uppfylldes vid intresseavvägningen och beaktandet av proportionalitetsprincipen. Det
påpekades att ”intressen som är nära förbundna med grundläggande fri- och rättigheter väger
tyngre än intresset av att säkra bevis rörande ett immaterialrättsintrång.”297

Domstolsbeslutet ska ange ändamålet med undersökningen och vilka föremål och handlingar
som får eftersökas liksom vilka utrymmen som får genomsökas och slutligen får begräns-
ningar meddelas. Dessa krav och möjligheter vid beviljandet ger skydd för svaranden så att
han vet vilka begränsningar som gäller vid undersökningen och detta i sin tur gör det lättare
                                                
290 Prop 1998/99:11 s 80 f.
291 Ds 1998:24 s 79.
292 Ds 1998:24 s 81.
293 Prop 1998/99:11 s 60.
294 Prop 1998/99:11 s 87.
295 Prop 1998/99:11 s 65.
296 Prop 1998/99:11 s 91.
297 Prop 1998/99:11 s 66.
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för honom att upptäcka om beslutet frångås eller vidgas. Svaranden, den som utsätts för
undersökningen, kan inte samtycka till att vare sig ytterligare lokaler genomsöks eller att
annat material eftersöks. Domstolsbeslutet ska följas.

Intrångsundersökningen får endast företas hos den som är misstänkt för intrång i ensamrätt
och alltså inte hos tredje man.

7.3.2 Ställande av säkerhet och ersättningsrätt
För att beviljas en intrångsundersökning krävs, enligt huvudregeln, att käranden ställer
säkerhet för den skada som kan åsamkas svaranden. Om det finns särskilda skäl till att
käranden saknar förmåga att ställa säkerhet får domstolen befria honom från det. Den som
utsätts för en intrångsundersökning har rätt till ersättning för skada om det visar sig att man
inte kan påvisa att något intrång skett. I propositionen anges dock inte hur skadan ska
beräknas, varken för käranden som ska ställa säkerhet eller för svaranden som ska kräva
ersättning. 298

Säkerheten ska bestå av pant, borgen eller en bankgaranti.299 Talan mot beslutet om intrångs-
undersökning får, av svaranden, föras särskilt och högre rätt kan meddela inhibition. 300

7.3.3 Tidsfrister
Käranden som ansökt om intrångsundersökningen måste inom en månad, från den tidpunkt då
protokollet från undersökningen färdigställts, väcka talan i målet, för att inte undersökningen
ska gå åter. Ansökan om verkställighet av beslutet om intrångsundersökningen ska också ske
inom en månad, för att svaranden, om han delgivits beslutet, inte ska sväva i ovisshet om ifall
det kommer att verkställas eller ej. Kanske räcker ett beviljande av intrångsundersökning för
att parterna ska kunna förlikas och ett genomförande kanske aldrig blir aktuellt.301

7.3.4 Juridisk rådgivning
Den, hos vem intrångsundersökningen företas, har rätt till juridisk rådgivning och undersök-
ningen ska normalt inte påbörjas innan han hunnit tillkalla en sådan rådgivare.302 Skulle den
juridiske rådgivaren dröja och det skulle innebära en onödig fördröjning av undersökningen
att vänta ytterligare får den dock påbörjas innan personen ifråga infunnit sig.303

                                                
298 Prop 1998/99:11 s 67.
299 Prop 1998/99:11 s 89.
300 Prop 1998/99:11 s 90.
301 Det sägs i propositionen att själva väckandet av talan kan vara ett verksamt medel för att få till stånd en
förlikning. Kanske är detta en av tankarna bakom införandet av själva institutet? Se prop 1998/99:11 s49.
302 Prop 1998/99:11 s 75.
303 Prop 1998/99:11 s 93.
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DEL III SKYDDSGARANTIER

8 BESLUTET OM ÅTGÄRDEN

8.1 Allmänt om beslutet
Vid en ansökan om APO hörs oftast kärandesidan ex parte, det vill säga utan att svaranden,
motparten har en möjlighet att göra eller säga något till sitt försvar. Naturligtvis ställs det
höga krav på käranden då han ansöker. Han ska utreda och lägga fram allt tillgängligt material
och dessutom åta sig att ersätta svaranden för eventuella skador, men är det realistiskt att tro
att denne part kan lägga fram objektivt material även från svarandens synvinkel? Är det
egentligen fråga om bevismaterial som läggs framför domaren eller är det påståenden från
kärandens sida?

Förutom att själva ansökan behandlas utan svarandens vetskap innebär också APO att beslutet
fattas på oftast otillräckliga grunder. Det är inte fråga om en så grundlig utredning som skulle
ske i själva målet i sig och dessutom måste besluten fattas under stark tidspress. Är det kanske
som Westberg påtalat beträffande säkerhetsåtgärder, att ”[ä]ven om hans talan vilar på en
bräcklig grund, kan han ändock lyckas få till stånd ett förordnande om säkerhetsåtgärd.”304

Detta skulle innebära att en kärande som inte helt fullständigt har rätten på sin sida, kan
lyckas framtvinga ett slut på processen utan att behöva dra målet till domstolen för en
fullständig prövning. Detta skulle bero på, som tidigare påpekats, att de flesta fall slutar med
förlikning efter en säkerhetsåtgärd. Beträffande svensk rätt står det i lagmotiven till
rättegångsbalken att syftet med säkerhetsåtgärden ibland är att käranden omedelbart ska
komma till sin rätt.305 Det vanliga är dock att säkerhetsåtgärderna ska vara provisoriska i
väntan på slutlig dom i målen.

Själva beviljandet av en interlocutory injunction innebär ofta att målet förliks mellan parterna
och ibland kan det vara oundvikligt att så sker. Wallington tar i sin artikel upp ett fall
angående en strejk.306 Frågan gällde om en strejk skulle tillåtas följande tisdag och eftersom
det var just vid det tillfället som den hade någon betydelse och skulle kunna få någon verkan,
innebar föreläggandet som förbjöd den, att dess syfte föll. Eftersom så många fall avgörs i och
med en injunction och på domstolens utlåtande i detta ärende, menar Wallington att bevil-
jandet ska avgöras lagenligt och alltså prövas mer ingående.307

Tre viktiga grunder finns att utläsa i Anton Piller fallet enligt en artikel på området.308 APO
skulle enbart utfärdas vid exceptionella omständigheter, utföras med stor försiktighet och
noggrannhet av en ämbetsman vid domstol och slutligen skulle stor vikt läggas vid att
svaranden kunde skydda sig och få föreläggandet upphävt om han ansåg att APO beviljats på
felaktiga grunder. Författarna till artikeln menar att dessa grundstenar har utarmats. Ormrod
LJ sa att APO inte skulle beviljas om det fanns andra vägar att välja för att säkerställa att
rättvisa skipades.309 Det har påståtts att domstolarna i hög grad brister när det gäller den
primära frågan om huruvida APO verkligen är nödvändig.310

                                                
304 Westberg SvJT 1990 s 163.
305 Prop 1980/81:84 s 229.
306 Wallington CLJ 1976 s 86.
307 Wallington CLJ 1976 s 87.
308 Dockray och Laddie LQR 1990 s 604.
309 Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd [1976] Ch 55 s 61.
310 Dockray och Laddie LQR 1990 s 605 se not 23 där flertalet exempel på rättsfall där detta inträffat räknas upp.
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Somliga har förespråkat att en så kallad ”amicus curiae counsel” tillsätts, ett ombud som
skulle motverka den ensidiga och, för svaranden, orättvisa processen. 311 Detta skulle i och för
sig medföra att kostnaderna ökade och dessutom att förfarandet fördröjdes. Frågan blir då var
kostnaderna skulle förläggas. Förespråkarna menar dock att de ökade kostnaderna inte gör att
fördelarna med förslaget bortfaller. Risken för försening av ärendet skulle kunna minimermas
genom att t ex en fast tjänst tillsätts för en person att verka som amicus curiae i olika fall av
APO ansökningar.

I det följande har jag valt att lyfta fram olika skyddsgarantier som finns för svaranden vid
beviljandet och genomförandet av intrångsundersökning eller APO. Jag anser att vissa delar
är viktigare än andra och jag har därför gett dessa något större utrymme. Vid beviljandet av en
intrångsundersökning eller APO är det särskilt viktigt att svarandens intressen tillvaratas
eftersom han själv inte kan göra sin röst hörd vid ett beslutande ex parte. Ett beviljande
medför allvarliga konsekvenser för svaranden, hans affärsverksamhet, kundkrets och ibland
även för hans familj. För min del anser jag att det är viktigast att kraven för ett beviljande är
högt ställda. Det har tidigare i uppsatsen framgått att beslut om intrångsundersökning och
APO vanligtvis sker utan att svaranden hörs och därför är det särskilt viktigt att hans
rättigheter bevakas vid ett beviljande. Dessutom är det viktigt, enligt min mening att höga
krav ställs på käranden. Detta gäller framför allt beträffande informationen till domstolen om
omständigheterna i fallet, då även de omständigheter som talar till svarandens fördel.

8.2 Höga krav för beviljandet
8.2.1 Svensk rätt
Ansökan om intrångsundersökning ska alltid prövas av domstol även om tvisten i sig ska
prövas i annan ordning, exempelvis av skiljemän. Den som ansöker väljer själv vilken
bevisning som ska förebringas inför domstolen, varefter domstolen har att värdera denna
bevisning. Beviskravet är att “det skäligen kan antas” att någon gjort sig skyldig till intrång
eller straffbart försök eller förberedelse.312 Det sägs inget i förarbetena om vem som vid
beviljandet talar för svaranden. Jag anser att, som i engelsk rätt, det borde krävas att
svarandens eventuella motargument framförs till domstolen, då svaranden inte själv kan tala
för sig. I förarbetena anges endast att man ska väga behovet av intrångsundersökningen mot
det intrång som den innebär.

Eftersom intrångsundersökningen är ett tvångsmedel har man infört en proportionalitets-
princip vid bedömningen om huruvida en undersökning ska beviljas. Regeringen har i
förarbetena sagt att “intressen som är nära förbundna med grundläggande fri- och rättigheter
väger tyngre än intresset av att säkra bevis rörande ett immaterialrättsintrång.”313 Här ska
särskilt skyddet för hemfrid och privatliv beaktas och det torde innebära att en intrångs-
undersökning i bostad endast bör förekomma under särskilda omständigheter. Även hänsyn
till tredje man är ett viktigt område att beakta, då särskilt hos läkare, advokater samt även hos
tidningsredaktioner där uppgiftslämnaren ska skyddas.

I beslutet om intrångsundersökningen ska anges ändamålet med undersökningen, vilka
utrymmen som får genomsökas och vilka föremål och handlingar som får eftersökas. Sådana
handlingar som inte kan tas i beslag får inte avses med intrångsundersökningen. Detta gäller
handlingar enligt 27 kapitlet 2§ rättegångsbalken, vilken avser meddelanden mellan
närstående samt meddelanden vars innehåll omfattas av tystnadsplikt. Dessutom kan
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domstolsbeslutet innehålla andra begränsningar såsom att käranden inte får närvara vid under-
sökningen. Enligt huvudregeln ska svaranden få tillfälle att yttra sig över ansökan om intrång-
sundersökningen, men föreligger fara i dröjsmål kan detta frångås. Det torde troligen bli
vanligast med beslut utan att motparten hörs eftersom det ligger i själva intrångsunder-
sökningens natur att det föreligger fara i dröjsmål om svaranden hörs. Kan samma mål uppnås
på annat sätt än genom intrångsundersökningen, exempelvis genom edition bör detta sätt
användas.

8.2.2 Engelsk rätt
Ansökan om APO prövas alltid av domstol oavsett om tvisten ska lösas av skiljemän. Normalt
sett behandlas ansökan ex parte, vilket innebär att svaranden inte hörs i frågan. Det viktigaste
i denna procedur ligger i kärandens full and frank disclosure. All relevant information ska då
läggas fram inför domaren. Domaren skall dock alltid överväga om andra mindre ingripande
alternativ än APO kan väljas. Är det troligt att något annat tillvägagångssätt skulle fungera
tillfredsställande ska APO inte beviljas. Domaren ska göra en intresseavvägning i likhet med
den svenska proportionalitetsprincipen, i sin bedömning av the balance of convenience.

I svensk rätt har käranden att på eget bevåg bedöma vilken bevisning han vill frambringa,
medan käranden i engelsk rätt har krav på sig att all information som finns att tillgå ska
frambringas, oavsett om den talar för eller emot käranden själv. Skulle han inte fullgöra detta
i sitt full and frank disclosure är detta tillräckligt för att upphäva APO. Som jag ser det har
domarna i England givit svarandens situation mer eftertanke än som har skett i Sverige. Det
krävs för ett beviljande av APO att svarandens ståndpunkt redovisas och att argument som
han kan tänkas framföra informeras domaren. Det är i engelsk rätt inte käranden själv som
avgör vilka bevis han vill framlägga utan all information som finns att tillgå ska bringas till
domarens kännedom för denne att avgöra dess relevans.

8.3 Ställande av säkerhet för eventuellt framtida skadestånd
För att en APO eller intrångsundersökning ska beviljas krävs det, i de flesta fall, att käranden
ställer säkerhet för eventuellt framtida skadestånd som svaranden kan vara berättigad till.
Beträffande APO gäller kärandens åtagande gentemot domstolen och det är således domstolen
som beslutar, efter svarandens ansökan, om något skadestånd ska utgå och vad det ska täcka. I
svensk rätt gäller strikt ansvar för rena förmögenhetsskador.314 Den som inte förmår att ställa
säkerhet kan i vissa fall befrias från detta ansvar. Detta gäller i så väl svensk som engelsk rätt.

Ställandet av säkerhet, bedömningen av säkerhetens storlek och framför allt beräkningen av
den ersättning som svaranden kan erhålla anser jag vara ett av de största problemen vid
beviljandet av såväl APO som en intrångsundersökning. Det torde vara nästintill omöjligt att
beräkna hur stora skador som svaranden kan komma att tillfogas. Det går inte att avgöra hur
svarandens kreditvärdighet påverkas, hur hans kundkrets kan komma att förändras eller hur
hans familj kan komma att bli utsatt vid en intrångsundersökning. Kan han överhuvudtaget
ersättas för detta? I svensk rätt kan svaranden få ersättning för rena förmögenhetsskador, men
kanske är det på det personliga planet som de största skadorna inträffar. Frågan är om trots att
det inte angivits, det kanske är möjligt att tillerkänna svaranden ersättning för ideell skada
även om det inte klart anges i lagtext eller förarbeten
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Det är, enligt min mening vilken jag delar med både engelska domare315 och exempelvis
patent- och registreringsverket316, positivt att en skadelidande inte ska hindras från att komma
till sin rätt på grund av att hans ekonomi är svag, men det kan innebära att svaranden inte kan
få ut någon ersättning alls om domstolsbeslutet skulle visa sig felaktigt.

8.4 Europakonventionen för mänskliga rättigheter ska beaktas
Själva förfarandet i sig, att personer genomsöker en annan individs affärslokaler och ibland
bostäder på jakt efter dokument och annat material, innebär att individens fri- och rättigheter
berörs. Europakonventionens åttonde artikel aktualiseras och ska beaktas.
Europakonventionen gäller som lag i Sverige såväl som i Storbritannien. 317 Den första
punkten i artikel åtta ger individen skydd för fri- och rättigheter medan den andra punkten
medger att dessa rättigheter inskränks, genom lag om det är nödvändigt i ett demokratiskt
samhälle. I förarbetena till intrångsundersökningen har regeringen angivit att den anser att
Sverige uppfyller sina åtaganden enligt konventionen även vid införandet av intrångs-
undersökningen. 318 För Storbritanniens del har APO prövats av europadomstolen i och med
Chappell fallet (se ovan kap 4.10) som avgjordes 1989. Där konstaterades att själva APO inte
var oförenlig med artikel åtta, men att man vid beslut om åtgärden måste beakta vilka
skyddsgarantier som finns för svaranden. Om frågan till domstolen varit huruvida en husrann-
sakan fick företas samtidigt med APO kanske svaret blivit något mer nyanserat. Kanske
domstolen bedömde fallet milt tack vare att domstolarna i Storbritannien själva uppmärk-
sammat att genomförandet av APO och husrannsakan samtidigt icke var önskvärt.

I förarbetena till intrångsundersökningen sägs som sagt inget annat än att regeringen ansåg att
Sverige uppfyller sina åtaganden enligt konventionen. Jag hade dock önskat en något mer
ingående utredning kring detta. Det är trots allt en ingripande åtgärd med kränkning av
individens friheter och rättigheter till affärsliv och privatliv. Möjligen har det ansetts att
domstolarna genom begränsningar i beslutet om undersökningen kan reglera det intrång som
sker. Dessutom är det en myndighet som handhar verkställigheten och detta torde bidra till att
själva intrånget blir mer reglerat än som hade varit fallet om käranden själv hade fått gå in och
genomföra undersökningen. Det har inte heller i de svenska förarbetena behandlats huruvida
en husrannsakan får företas samtidigt som intrångsundersökningen, men med Chappell fallet i
åtanke, torde inte detta vara lämpligt i Sverige heller.

8.5 Tidsfrist inom vilken undersökningen ska verkställas
När väl beslut om intrångsundersökning beviljats finns en tidsgräns inom vilken själva
genomförandet måste ske. För svensk rätt är det en månad som gäller från det att beslut om
undersökningen fattats. Annars förfaller beslutet. Har svaranden delgivits beslutet eller varit
närvarande vid beviljandet är det en trygghet för honom att veta att verkställigheten inte får
dröja hur länge som helst. När det gäller APO har denna tidsfrist inte behandlats närmare i
doktrin, troligen med tanke på att det förmodligen är synnerligen sällsynt att verkställigheten
inte följer så snart beviljande av åtgärden givits. Anledningen till att det ansöks om intrång-
sundersökning eller APO är ju att fallet är brådskande och det torde därmed inte finnas någon
anledning att vänta med verkställandet. I förarbetena till intrångsundersökningen sägs att det
är viktigt att käranden kan få beslutet verkställt omedelbart och samtidigt att svaranden inte

                                                
315 “The poor must not suffer procedural disadvantage on account of impecuniosity.” Zuckerman LQR 1993 s
457.
316 Prop 1998/99:11 s 67.
317 I Sverige sedan januari 1995 och i Storbritannien sedan oktober 2000.
318 Prop 1998/99:11 s 57.
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ska sväva i ovisshet om huruvida beslutet kommer att verkställas.319 Jag vill enbart påpeka att
förarbetena ansett att detta är en skyddsgaranti för svaranden, men jag anser att den torde få
mycket liten verkan. När beslutet väl erhållits är det mest troligt att alla är förberedda på att
verkställa så snart som bara är möjligt, för att inte material ska förstöras eller försvinna. Att
ärendet till sin natur är brådskande grundar ju själva behovet.

Beslutet om intrångsundersökningen gäller omedelbart och ansökan om verkställighet måste
ske inom en månad. Det kan dock tänkas vara så att kronofogden är införstådd med kärandens
planer och förberedd att agera så snart domstolen beviljat intrångsundersökningen.
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9 VERKSTÄLLANDET AV ÅTGÄRDEN

9.1 Allmänt om verkställigheten
Själva delgivningen kan medföra starka känslomässiga reaktioner, vilket inte minst framgår
av Chappell fallet och även av Mrs Hibbens situation i Universal Thermosensors. Det rör sig
om en grupp personer som helt oförberett dyker upp med ett domstolsföreläggande vilket mer
eller mindre tvingar svaranden att medge tillträde till sina lokaler. Det är naturligt att den som
delges blir både arg, chockerad och förvirrad. Eftersom han måste medge tillträde för att inte
riskera att drabbas av contempt of court infinner sig säkerligen en känsla av maktlöshet.320

Kanske är det dock inte den känslomässiga delen som är värst för den utsatte utan snarare vad
APO kan innebära för affärsverksamheten. Allt i företaget, i lokalerna gås igenom av
utomstående. Under de timmar som genomsökningen tar stannar dessutom verksamheten upp.
De anställda drabbas liksom företagets kunder och potentiella kunder i och med att ryktet på
marknaden störs eller förstörs. Dessutom kan det ställas krav på att information ska plockas
fram ur datorer, vilket innebär att de anställdas arbetsplatser ockuperas. Naturligtvis innebär
även själva genomsökningen att information som inte är relevant och som kanske utgörs av
företagshemligheter kommer i händerna på motparten. Vid beslagtagande kan viktiga
dokument och annat material tas från platsen och kanske helt lamslå verksamheten. Det är
inte omöjligt att just dessa element ligger bakom en ansökan om Anton Piller Order.321

Vid beviljandet, delgivningen och verkställandet av domstolsbeslutet om APO ska kärandens
advokat agera i egenskap av ämbetsman av domstolen, men är det verkligen möjligt för
honom att bortse från sin klients intressen? Kan han på ett objektivt sätt tillgodose svarandens
intressen och se till att all tillgänglig bevisning läggs framför domaren vid ansökan och att
svarandens rättigheter tillvaratas vid verkställandet? Det är ju trots allt fråga om kärandens
advokat. Det har sagts beträffande opartiskheten att ”the reality for a defendant is that the
order is executed, not by a disinterested third party, but by a lawyer selected, intructed and
paid by the plaintiff.”322 Parterna och deras ombud är normalt sett intresserade av sin klients
rättigheter och inte av motpartens.323 Detta har dock till viss del förändrats i och med att
domstolen kan besluta att en oberoende advokat ska delge APO och även närvara vid
genomförandet av den.

Kärandens advokater kan få bekymmer om de är oerfarna eftersom processen är snabb. En del
anser att en formell träning skulle kunna vara en lösning.324 Problemet med partiskheten
kvarstår dock och en lösning skulle kunna vara att kärandens advokat inte får handha just
detta ärende. I stället kan en opartisk advokat utses, på liknande sätt som görs då en person
ska avge en edlig förklaring. I de fallen får han inte göra det inför sin egen advokat utan måste
välja en annan. Ytterligare en utväg synes vara att förbjuda privatpraktiserande advokater att
genomföra APO. Ett offentligt organ skulle visa att staten är ytterst ansvarig för tvång-
såtgärder mot individer även om dessa åtgärder används i enskilda rättstvister. Det skulle även
reducera misstänksamheten, konfrontationen vid delgivningen och även minska frestelsen att
förvärra svarandens situation vid genomförandet. Användandet av en oberoende advokat har
till viss del löst detta problem.

                                                
320 Dockray och  Laddie LQR 1990 s 603.
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322 Dockray och Laddie LQR 1990 s 607.
323 Zuckerman CLJ 1994 s 559.
324 Dockray och Laddie LQR 1990 s 608.
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Vid delgivandet av APO måste svaranden ge sitt medgivande till att personerna får tillträde
till lokalerna. Ett samtycke är naturligtvis att föredra framför tvång, men i fallet med APO kan
samtycket till viss del få en obetydlig roll. Om svaranden inte samtycker riskerar han
contempt of court, vilket innebär att han i de flesta fall medger tillträde även om han inte
anser att han bort göra det. Det förhållandet att en polisman ibland finns närvarande visar ju
att det ibland finns oro för våldsamheter. Vissa yrkesverksamma inom området anser ändock
att fördel finns med samtycket eftersom det reducerar risken för våld genom att en advokat
som möter motstånd måste dra sig tillbaka.325

I svensk rätt är det kronofogdemyndigheten som är ansvarig för verkställigheten. Krono-
fogden har rätt att bereda sig tillträde till lokalerna genom tvång och dessutom har krono-
fogden rätt att verkställa beslutet om intrångsundersökning även om svaranden inte finns på
plats. Även om svaranden normalt sett ska underrättas om beslutet och tillåtas söka juridisk
rådgivning får intrångsundersökningen verkställas utan dennes vetskap om ärendet är
brådskande. Som jag ser det föreligger här ett allvarligt problem. Förarbetena säger att
svaranden inte ska underrättas före verkställigheten om beslutet beviljats ex parte.326 Jag
finner det då svårt att förklara hur svaranden ska söka juridisk rådgivning om han inte är
närvarande då kronofogden bereder sig tillträde till lokalerna. Det borde vara så att krono-
fogden gör vad de kan för att få kontakt med svaranden, men det är inte omöjligt att
svaranden är oanträffbar.

9.2 Myndighet handhar verkställigheten
9.2.1 Svensk rätt
I svensk rätt ansågs det att det inte kunde komma ifråga att käranden själv företog under-
sökningen. 327 Det är istället kronofogden som handhar verkställigheten av intrångs-
undersökningen. Därmed är det regelverk som finns för verkställighet av domstolsbeslut
tillämpligt, det vill säga utsökningsbalken och tillhörande förordning. Myndigheten har
möjlighet att använda sig av sakkunniga vid verkställigheten såsom exempelvis dataexperter,
vilka ska vara oberoende och fristående från käranden.

Käranden, den som ansökt om intrångsundersökningen, har rätt att närvara vid verk-
ställigheten, men endast för att bistå med upplysningar och råd. Käranden får inte göra egna
efterforskningar och dessutom måste det tillses att annan information än den som ligger inom
ändamålet med intrångsundersökningen inte kommer käranden till del. (se vidare under 9.8)

Kronofogden ska normalt underrätta svaranden om den kommande verkställigheten av
intrångsundersökningen, men är saken brådskande behövs ingen underrättelse. Kronofogden
har rätt att använda tvångsmedel och svaranden riskerar straff om han försöker hindra
förrättningen. 328

9.2.2. Engelsk  rätt
I engelsk rätt existerar inte någon myndighetsinblandning på samma sätt som i Sverige. I
stället är det en från käranden oberoende advokat, solicitor som handhar delgivning och
övervakandet av verkställigheten av APO. Vanligtvis beviljas en APO ex parte och svaranden
får alltså inget tillfälle att yttra sig över ansökan. APO kräver medgivande från svaranden för
tillträde till lokalerna vid verkställigheten. Skulle svaranden neka är han dock i contempt of
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court och riskerar straff. Käranden och dennes ombud kan inte tvinga sig in i lokalerna, till
skillnad från kronofogden i Sverige som kan bereda sig tillträde med hjälp av exempelvis en
låssmed.

9.3 Undersökningen får endast ske under kontorstid
Såvida det inte rör sig om exceptionell brådska har det i båda länderna ansetts att
undersökningen ska ske under kontorstid. Den engelska rätten tillåter vid särskild brådska att
verkställigheten av APO sker utanför kontorstid.329 I utsökningsförordningen330 är angivet att
förrättning ska ske mellan klockan sex på morgonen och nio på kvällen såvida inte särskilda
skäl föreligger. Därmed torde verkställandet av intrångsundersökningen få fortgå tills den är
avslutad, även om detta skulle innebära att personerna är kvar efter normal kontorstid.

9.4 Material och dokument får ej avlägsnas från lokalerna
Kronofogden har rätt att kopiera material och göra utdrag, men inget originalmaterial får
bortföras vid en intrångsundersökning. Undersökningen får inte omfatta efterforskning av
faktiska omständigheter såsom förfararandet vid framställning av en produkt.331

Vid verkställigheten av APO har käranden och dennes ombud rätt att beslagta material och
handlingar och de har därefter två arbetsdagar på sig att kopiera och returnera det material
som påträffats och bortförts. Materialet ska bevaras säkert under den tid som det finns hos
kärandens ombud. Svaranden ska beredas möjlighet att kontrollera listan över materialet.332

Efter att materialet returnerats ska svarandens advokater bevara det fram tills rättegången eller
tills en domstolsförhandling kan hållas inter partes. Tilläts käranden inte närvara vid verk-
ställigheten har han vid denna förhandling inter partes att begära att få undersöka materialet.

9.5 Svaranden och/eller dennes ombud har rätt att närvara
Normalt sett ska svaranden underrättas om åtgärden, men eftersom intrångsundersökningen
beviljas för en lokal till vilken kronofogden har rätt att bereda sig tillträde är det inte säkert att
svaranden är närvarande. Är saken brådskande får kronofogdemyndigheten verkställa utan att
svaranden hörts. Denne ska dock sedermera underrättas om förrättningen. 333

Vid verkställandet av APO ska svaranden och eller dennes ombud eller representant tillåtas
närvara såvitt detta inte är en omöjlighet.334 Jag tycker det är viktigt att svaranden får närvara
under förrättningen trots att han kanske har liten möjlighet att motsätta sig den. Genom att han
ser vad som försiggår och kan läsa vad som anges i beslutet har han större möjlighet att
bedöma om överträdelser skett. Han kan också bedöma om han kan sortera bort material som
är irrelevant för själva undersökningen. Finns hans anställda på plats är det också en trygghet
för dem att svaranden finns på plats. Jag anser att svaranden även i svensk rätt bör informeras
så att han själv kan välja om han vill vara med under verkställigheten av undersökningen. Jag
har full förståelse för att ärendet kan vara brådskande, men jag anser ändock att försök att
kontakta svaranden bör göras upprepat. Även om händelseförloppet ska rapporteras, både av
advokaten vid APO och kronofogden vid intrångsundersökning, anser jag att denna
skyddsgaranti är viktig för svaranden.

                                                
329 Ough och Flenley s 129.
330 Utsökningsförordning (1981:981) 3 kapitlet 1§.
331 Prop 1998/99:11 s 56.
332 Ough och Flenley s 130.
333 UB 16:11 och 2:17 samt UtsF 3:2 och 16:10.
334 Universal Thermosensors fallet. (se ovan kapitel 4)
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9.6 Rätt till juridisk rådgivning
Den som utsätts för en intrångsundersökning har rätt att tillkalla en juridisk rådgivare för att
tillvarata sin rätt. Normalt sett får inte undersökningen påbörjas innan den juridiske
rådgivaren inställt sig. Skulle denne person dröja och undersökningen därmed bli onödigt
fördröjd, får dock intrångsundersökningen påbörjas. I förarbetena har regeringen nämnt att en
timmes väntan torde vara tillräcklig i de flesta fall.335 En APO får inte genomföras förrän
svaranden erhållit juridisk rådgivning. Skulle svaranden ha svårt att få kontakt med den
person han önskar bör någon annan ställas till hans förfogande. Det rekommenderas att en
mobiltelefon tillhandahålls honom så att själva telefonerandet inte ska fördröja processen. 336

9.7 Svaranden kan ej samtycka till annat än vad som anges i beslutet
9.7.1 Svensk rätt
I beslutet om intrångsundersökning ska anges de föremål och dokument som får eftersökas.
“[A]lla föremål som kan ha betydelse för utredningen om intrånget”337 får eftersökas, men
svaranden får inte på plats medge att ytterligare föremål eller dokument eftersöks. Ett sådant
samtycke har ingen bindande verkan.

Kronofogden har rätt att bereda sig tillträde till lokalerna, varför ett samtycke från svaranden
inte är behövligt. Intrångsundersökningen beviljas beträffande en särskild lokal och inte
gentemot den person som misstänks för intrång.

9.7.2 Engelsk rätt
Det krävs att svaranden medger tillträde till lokalerna för att APO ska kunna verkställas. Har
personerna redan kommit in, ska de avlägsna sig om svaranden begär detta. Frågan är kanske
om svaranden när som helst under det att undersökningen fortgår, kan kräva att käranden ska
ge sig av därifrån. APO är till skillnad från intrångsundersökningen beviljad gentemot en viss
person, svaranden och dennes samtycke är vitalt. Samtycket har kanske i sig inte så stor
betydelse som det kan tyckas. Då ett nekande kan leda till böter och fängelse är det mer eller
mindre tvingande för svaranden att medge tillträde.

Författarna till artikeln ”Piller Problems” påpekar flera problem vid samtycke.338 Får en
svarande som givit samtycke ta det tillbaka sedan genomsökandet påbörjats? Får han
samtycka till att fler personer än som angivits i beslutet får tillträde? Får han samtycka till att
genomsökandet görs för andra skäl än de som angivits i beslutet? Hur är det med lokaler som
inte specificerats i beslutet, kan han, på ett för honom bindande sätt medge tillträde dit? Kan
de som utför genomsökningen ha rätt att, med eller utan samtycke videofilma
genomsökningen? Har de rätt att genomsöka tredje mans egendom som finns i lokalerna? Får
de använda exempelvis toaletter, kök, skrivbord, telefoner och datorer i lokalen? Får de gå in i
lokalerna igen efter det att alla har lämnat dem en gång? Får de fortsätta genomsökningen
efter den tid som beviljats för tillträde till lokalen enligt APO?

Ovanstående frågor har till största delen lösts eftersom endast det material som angivits i
beslutet om APO får bortföras och svaranden inte bör uppmanas att samtycka till att
ytterligare material eftersöks eller bortförs. Skulle sådana överenskommelser ha träffats ser
domstolen mycket misstänksamt på dem, varför de torde undvikas.339 Domare Scott sa i

                                                
335 Prop 1998/99:11 s 93.
336 Hoyle s198 och s 108.
337 Prop 1998/99:11 s 54.
338 Dockray och Laddie LQR 1990 s 612 not 43.
339 Ough och Flenley s 131.
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Columbia Pictures fallet att han fann det fullständigt oacceptabelt340 att svaranden anmodades
samtycka till att material utöver det som angivits i APO bortfördes. Han fortsatte med att säga
att “I would not, for my part, be prepared to accept that an apparent consent by a respondent
had been freely and effectively given unless the respondent’s solicitor had been present to
confirm and ensure that the consent was a free and informed one.”341

Jag anser att samtycket till att släppa in käranden och medhjälpare är av liten betydelse,
eftersom svaranden om han vägrar riskerar straff för contempt of court. En stor fördel med
detta system är dock att svaranden måste vara närvarande, eller i alla fall ha en representant
närvarande. Detta innebär också att han kan motsätta sig beslutet omedelbart genom att
kontakta sin advokat och en domare för att få beslutet upphävt om han anser sig ha rätten helt
på sin sida. Hade samtycke inte krävts hade käranden kunnat ta sig in i lokalerna när det
behagade honom. Det är viktigt att även poängtera att svaranden inte kan samtycka med
bindande verkan till att annat material eller andra lokaler undersöks, eller beträffande APO
bortförs, än vad som klart framgår av beslutet. Hade han kunnat samtycka till detta finns en
stor risk för att hans samtycke kunnat tvingas fram eller att han känt sig manad att samtycka
för att inte väcka misstankar att han skulle ha något att dölja.

9.8 Käranden förbjuds ibland att närvara
Finns det risk att käranden vinner konkurrensmässiga fördelar får han inte närvara vid
verkställigheten. Denna begränsning ska framgå av beslutet om intrångsundersökningen och
beslutas som en del i proportionalitetsavvägningen. 342 Käranden får då vid ett senare tillfälle
undersöka det material som kronofogden insamlat vid intrångsundersökningen. Vid intrångs-
undersökningen får särskilt förfarande inte heller efterforskas, som exempelvis fram-
ställningsmetoder. Även om käranden skulle ha fog för sina anklagelser innebär inte detta att
han inte skulle kunna nyttja annan information som skulle komma honom till del om han
tilläts närvara vid undersökningen. Att det är kronofogden, vilken ej är part i huvudmålet, som
handhar verkställigheten är en trygghet för svaranden som inte behöver vakta käranden och
dennes medhjälpare så att de inte får nys om något utanför intrångsundersökningens ändamål.

På liknande sätt har i engelsk rätt konkurrensfördelar för käranden undvikits genom att denne
inte får närvara vid APOs genomförande. Istället får han, vid en förhandling inter partes,
ansöka hos domstolen om att få se det material som åtkommits vid undersökningen av
svarandens lokaler.

En skillnad finns här mellan svensk och engelsk rätt. Käranden får vid en intrångs-
undersökning inte själv företa någon undersökande verksamhet utan endast komma med råd
och kommentarer. Vid genomförandet av APO får käranden, om han alltså tillåts närvara,
själv företa undersökningsarbete.

9.9 Begränsat antal personer får genomföra undersökningen
I svensk rätt finns ingen begränsning för det antal personer som får verkställa en intrångs-
undersökning. Det ankommer på kronofogdemyndigheten att bedöma detta enligt sitt
regelverk.

                                                
340 “Wholly unacceptable” se Columbia Picture Industries Inc v Robinson [1987] 1 Ch 38 s 76 f.
341 Se föregående not.
342 Prop 1998/99:11 s 69 f samt bl a s 87.
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Beslutet om APO anger vilket antal personer som svaranden ska bevilja tillträde och oftast
även vilka personer detta är. Eftersom den som delges APO måste samtycka till tillträdet är
det viktigt att han vet vad som krävs av honom.

9.10 Inventarielista ska upprättas över material som påträffas
9.10.1 Svensk rätt
Som nämnts ovan, får inget material, föremål eller orginalhandlingar avlägsnas från lokalerna.
Kronofogden har istället rätt att ta kopior och göra utdrag ur handlingar. Det är dessutom
tillåtet för kronofogden att fotografera, filma och göra ljudupptagningar i samband med
verkställigheten av intrångsundersökningen. Kronofogdemyndigheten skall föra protokoll
över verkställigheten och dokumentera kopior och utdrag som tas samt även förteckna film-,
ljudupptagningar och fotografier. Detta material skall sedan, tillsammans med protokollet
förvaras hos myndigheten

9.10.2 Engelsk rätt
I engelsk rätt har käranden och/eller dennes ombud rätt att beslagta föremål och handlingar,
vilka dock skall returneras inom två arbetsdagar. Det skall alltid tecknas en lista över allt
material som påträffas vid APOs verkställande.343 Normalt sett finns ingen rätt att fotografera
inom lokalerna, förutom själva dokumenten och föremålen, men det har rekommenderats att
en person finns utanför för att fotografera byggnader och eventuella personer som försöker
lämna lokalerna med dokument eller föremål. 344 Detta är en klart praktisk fråga, men jag
anser att det inte är olämpligt att förfara på detta sätt även vid intrångsundersökning.

9.11 Sekretess
Enligt svensk rätt gäller sekretess inom exekutionsväsendet enligt sekretesslagen345 9 kapitlet
19§. Sekretessen ska iakttagas av anställda inom kronofogdemyndigheten liksom av sak-
kunniga som anlitas av myndigheten. Någon särskild tystnadsplikt är därmed inte nödvändig
för dem som handhar en intrångsundersökning. Domstolsförhandlingarna kan hållas inom
stängda dörrar och domstolen kan härvid ålägga personer, som inte är bundna av tystnadsplikt
annars, särskild tystnadsplikt.346

De engelska domarna kan ålägga de inblandade vid en APOs genomförande särskild tystnads-
plikt. Dessutom hålls förhandlingarna in camera vid ansökningen om APO såvida inte man
säkert kan dölja de inblandades identiteter.

                                                
343 Columbia Pictures Industries Inc v Robinson [1987] Ch 38 s 76 f och även Universal Thermosensors s 859 f.
344 Hoyle s 190 ff “Precedent for an Anton Piller order” baserad på Practice Direction [1996] 1 WLR 1552.
345 Sekretesslagen (1980:100).
346 Rättegångsbalken 5 kapitlet 4§.
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10 FÖRFARANDET EFTER ATT ÅTGÄRDEN VIDTAGITS

10.1 Rapportering över verkställigheten
10.1.1 Svensk rätt
Kronofogden ska föra protokoll över vad som kommer fram vid undersökningen och detta
protokoll skall färdigställas omedelbart efter undersökningens avslutande. Protokollet skall
hållas båda parter tillgängligt hos myndigheten. Den tidpunkt vid vilken protokollet är färdig-
ställt gäller som startpunkt för den månad som därefter löper, inom vilken käranden måste
väcka talan i huvudmålet.

Det är viktigt att det av protokollet framgår på vilket sätt och i vilken omfattning käranden
deltagit i undersökningen. 347

10.1.2 Engelsk rätt
Vid engelska search warrants, polisens husrannsakningar, krävs det att resultatet av husrann-
sakan rapporteras tillbaks till domstolen, en så kallad ”report-back” regel. Författarna till en
artikel från 1990 om APO348 menar att en sådan regel också är möjlig att införa vid Anton
Piller Order. Ett krav på rapportering av vad som försiggått vid APOs genomförande skulle,
enligt författarna, leda till att käranden tillämpade återhållsamhet både vid beslutet att ansöka
om föreläggandet och vid genomförandet av det. Det skulle också bli svårare att mörklägga
vad som försiggått vid APOs genomförande även om parterna förliks därefter. Dessutom
skulle rapporterna få betydelse för domstolens överväganden i efterkommande fall. Denna
kritik har hörsammats och numera ska en rapport över APOs genomförande delges domstolen
efter förfarandet. Denna rapport ska innehålla en beskrivning av händelseförloppet under
verkställigheten.

10.2 Förlikning eller väckande av talan
10.2.1 Svensk rätt
När intrångsundersökningen avslutats, kronofogdens protokoll är utfärdat, har käranden en
månad på sig att väcka talan i målet. Oftast förliks dock troligen parterna. Har talan inte
väckts inom denna månad ska undersökningen gå åter och allt material som erhållits vid
verkställigheten återlämnas till svaranden. Detta gäller såväl för kronofogden som för
käranden om denne erhållit material från undersökningen. Att käranden försuttit den första
månaden och tvingats lämna tillbaka material innebär dock inte att han helt förlorat rätten att
väcka talan. 349 Uteblivet väckande av talan kan dock indikera att svaranden kan få ersättning
för de eventuella skador som han vållats på grund av undersökningen. Om käranden väljer att
väcka talan senare kan dock svaranden krävas på de kostnader som intrångsundersökningen
medfört för käranden då rättegångskostnaderna beräknas.350

10.2.2 Engelsk rätt
Ofta innebär domstolens beslut i ansökningsärendet att parterna blir varse ungefär vart
domstolen lutar i sin bedömning av fallet och nöjer sig med detta istället för att dra igång en
kostsam, långvarig rättegångsprocess.351 Det är dock inte omöjligt att detta kommer att
förändras i och med Woolfreformen som bör innebära en snabbare process tack vare upp-

                                                
347 Prop 1998/99:11 s 75.
348 Dockray och Laddie “Piller problems” LQR 1990 s 601.
349 Ds 1998:24 s 80.
350 Ds 1998:24 s 77.
351 Wallington CLJ 1976 s 87.
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delningen av fallen i olika kategorier.352 Jag har inte funnit att det i engelsk rätt finns någon
tidsfrist inom vilken talan i huvudmålet måste väckas efter att en APO verkställts.

10.3 Svarandens möjligheter att bestrida eller överklaga beslutet
10.3.1 Svensk rätt
Ett beslut som fattas av kronofogden vid verkställigheten av intrångsundersökningen kan
överklagas enligt utsökningsbalkens artonde kapitel. Beslutet om själva undersökningen
överklagas enligt rättegångsbalken. 353 Jag anser här att de möjligheter som svaranden till en
APO har är något mer nyanserade än de som står en svensk svaranden till buds. Skulle krono-
fogden ha berett sig tillträde till lokalerna utan att svaranden fått möjlighet att yttra sig, har
denne inget annat att göra än att i efterhand kräva skadestånd. Kanske hade situationen kunnat
lösas utan en undersökning om svaranden hade kunnat få framställa sin syn på saken inför
domaren innan undersökningen verkställts.

10.3.2 Engelsk rätt
Beslut om APO ska i första hand överklagas till den domare som beviljande den. I andra hand
ska en annan domare i samma domstol pröva frågan och i sista hand vänder man sig till Court
of Appeal för att överklaga beslutet. Normalt sett ändrar dock inte domaren på en annan
domares beslut om denne följt de riktlinjer som finns. Om svaranden har synpunkter på
föreläggandet kan dessa behandlas ex parte. Det normala är dock att käranden också hörs även
om han erhållit APO ex parte. Genom att käranden kontaktar domaren innan APO verkställs
kan domaren vara förberedd om svaranden hör av sig per telefon för att få APO varierad eller
upphävd då den delges honom. En APO kan angripas både innan den verkställts och efteråt.
Genom discharge upphävs den, men den kan även varieras, ändras exempelvis beträffande de
skyddsåtgärder som den inkluderar.

10.4 Svarandens möjlighet att få ersättning
10.4.1 Svensk rätt
Har käranden inte väckt talan i huvudmålet efter att en intrångsundersökning genomförts har
svaranden rätt att kräva ersättning för de skador som intrångsundersökningen medförde.
Väcker käranden inte talan eftersom svaranden efter intrångsundersökningen frivilligt upphör
med intrånget i kärandens rätt eller en uppgörelse träffas mellan käranden och svaranden,
föreligger ingen rätt till ersättning.354

Ett stort bekymmer är bedömningen av hur stor skada som svaranden lidit, om han nu skulle
tilldömas skadestånd. Det är särskilt svårt att bedöma skador som inte visar sig i direkta
penningförluster. Ett skadat rykte och problem vid ansökan om kredit samt förlust av kunder
kan utgöra några exempel. Ersättningen som kan tillerkännas svaranden gäller rena
förmögenhetsskador enligt förarbetena.355 Svarandens ersättningsrätt är inte beroende av
kärandens vårdslöshet och jag anser därför att ersättning bör utgå även för exempelvis lidande
på grund av förlorat rykte eller liknande. De bekymmer som svaranden kan få, som har
uppkommit enbart på grund av intrångsundersökningen anser jag bör vara ersättnings-
berättigade.
                                                
352 Se vidare angående small claims track, fast track och så vidare enligt Lord Woolf i hans rapport Access to
justice, vilket dock ligger utanför detta arbete. Se exempelvis Slapper och Kelly kap 11.
353 Talan mot beslutet ska föras särskilt se RB 49:5 1 st 6 och 54:4 och högre rätt kan meddela inhibition enligt
RB 52:7. Se UB kapitel 49 och 52 för överklagande av tingsrätts dom och beslut.
354 Prop 1998/99:11 s 68.
355 Ds 1998:24 s 81. Propositionen har dock inte upprepat dessa uttalanden eller på annat sätt bedömt vilka
skador som ska ersättas. I Ds framgår dock att ersättningsskyldigheten inte är beroende av vårdslöshet utan
ansvaret är strikt.
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10.4.2 Engelsk rätt
Det engelska systemet ger svaranden möjlighet att få ersättning även om APO bort beviljas
men kanske beviljats på felaktiga grunder eller den har verkställts felaktigt. Svaranden kan
således få ersättning trots att APO var en lämplig åtgärd och trots att käranden vinner huvud-
målet, om det visar sig att APO utförts eller beviljats på ett olämpligt sätt. Det är naturligtvis
svårt att bedöma skadornas storlek även i engelsk rätt.
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11 SLUTLIGEN

I detta kapitel vill jag framföra mina slutliga kommentarer i ämnet.

I en artikel356 fann jag att Anton Piller Order jämfördes med tortyr; ”Like torture, Piller orders
have attractions for those who prefer to obtain their evidence with the minimum of effort.”357

Det verkar vara att ta i lite i överkant, men jämförelsen kom ur en intervju som gjorts med en
polisman i slutet av 1800-talet om varför tortyr var så populärt inom poliskåren. Polismannen
påstod att det hade med lathet att göra och att det var lättare att tortera fram ett svar än att
själv aktivt söka bevis.358 En APO skulle alltså vara ett lättare sätt att få fram information än
genom vanlig eftersökning, liksom det enligt polismannen från 1800-talet skulle vara lättare
att tortera en person och därigenom få sådan information som annars kanske skulle vara
ansträngande att finna. Författarna går dock vidare i sin jämförelse och säger att en Anton
Piller Order, till skillnad från tortyr(!), ibland kan vara befogad.

11.1 Intrångsundersökningen
Intrångsundersökningen har införts först i januari 1999 som en möjlighet för kränkta
rättighetsinnehavare. En artikel har titeln ”Gryningsräd – nytt vapen vid intrång” och
författaren till denna förutspår att målen om intrång kommer att öka och att många kanske
väljer ett civilrättsligt förfarande istället för en polisanmälan med efterföljande
husrannsakan. 359 Intrångsundersökningen innebär en möjlighet att snabbt och utan förvarning
få tillträde till lokaler som den som misstänks för ett intrång har kontroll över. I jämförelse
med engelsk rätt kanske möjligheten inte bort begränsas enbart till de immaterialrättsliga
lagarna utan domstolen kanske borde kunna använda intrångsundersökning då den finner det
lämpligt. Det föreslogs av remissinstanser inför propositionen att intrångsundersökning borde
införas även i lagen om företagshemligheter och denna uppfattning delas av författaren till
artikeln ovan. 360

I propositionen361 antyds att förlikning ofta kan visa sig vara till godo för båda parter och i det
praktiska livet har det redan visat sig att intrångsundersökningen ofta innebär ett slut på
tvisten och parterna förliks för att därefter kunna fortsätta sin verksamhet. Dessutom kan det
att en intrångsundersökning beviljas och genomförs hos en svarande, innebära att andra som
inte riktigt tror sig ha rent mjöl i påsen, drar öronen åt sig och kontaktar käranden. 362

Genom att intrångsundersökning nu införts i svensk rätt finns det ännu en möjlighet att både
upptäcka överträdelser och samla bevis för att beivra dem. Eftersom institutet är så pass nytt
är det svårt att säga hur stort det kommer att bli, men om man betraktar utvecklingen i
                                                
356 Professor Dockray och Mr Laddie QC är författare till artikeln “Piller problems” från 1990. Artiklen nämns
av Sir Donald Nichols V-C i fallet Universal Thermosensors, s 861, där han konstaterar att även om en del av
kritiken som nämns i artikeln är befogad så har läget förbättrats, men det återstår ändock arbete.
357 Dockray och Laddie LQR 1990 s 602.
358 Se artikeln not ovan.
359 Lundqvist 1998.
360 Prop 1998/99:11 s 64 f.
361 Prop 1998/99:11 s 49.
362 Informationen om hur det förhåller sig i verkligheten, hittills, har jag erhållit genom en intervju per telefon
med Christina Ivarsson, verksamhetsansvarig för intrångsundersökning på kronofogdemyndigheten i Malmö.
Genomförandet av intrångsundersökningar sker i Skåne genom kronofogdemyndigheten i Malmö, vilka har
flertalet experter till sin hjälp, bl a datakunnig expertis och tekniska hjälpmedel för kopiering och filmning vid
genomförandet av en undersökning. Hittills har myndigheten verkställt tre till fyra större intrångsundersökningar
och fem till sex mindre. I alla dessa fall har parterna förlikts efter intrångsundersökningen. Enligt Christina
Ivarsson har allt fungerat utan anmärkningar hitintills.
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England, kan man i alla fall tro att det kommer att bli användbart. Mycket beror, i Sverige,
naturligtvis på hur kronofogdemyndigheten hanterar verkställigheten och hur pass villiga
domarna är att bevilja intrångsundersökningar. Ett problem torde vara hur pass starka bevis
som kommer att krävas. Intrångsundersökningen är ju trots allt ett ”förstadie” till en ansökan
om säkerhetsåtgärd och bevisbördan ligger därmed något lägre.

11.2 Intrånget i svaranden rättigheter
Kritiken mot APO är enligt min mening till stor del befogad. Problemet kvarstår dock till viss
del trots att mycket förbättrats. En viktig fråga är vad vi kan göra åt det intrång som, såväl
APO som intrångsundersökningen innebär för svaranden. Genom att käranden får rätt att gå in
och genomsöka svarandens lokaler kränks dennes rätt att fritt utöva sin verksamhet och ibland
även dennes privatliv. Det ger käranden möjligheter att få insyn i både affärsverksamheten
och dess drift. Företagshemligheter står på spel. Säkerligen händer det, kanske som regel, att
käranden får insyn i sådant som denne inte bort ha. Att käranden själv får gå igenom allt
material för att finna det som är relevant kan innebära att sådant uppdagas som käranden
annars inte haft någon aning om. Detta är en risk även om käranden enbart finns med som
observatör. Om det rör sig om en möjlig konkurrensfördelssituation för käranden får denne
dock inte själv delta i APOs genomförande. Detsamma gäller för svensk rätt och intrångs-
undersökningen. Det som i engelsk rätt beaktas i balance of convenience ska i svensk rätt
beaktas enligt proportionalitetsprincipen. Detta innebär en möjlighet för domstolarna att sätta
begränsningar för beviljandet av undersökningarna, såsom att käranden inte själv får närvara.

11.3 Utlämnande av information
En möjlig utväg för att förhindra direkt tillträde till lokalerna är att svaranden tvingas lämna
ut information. Då kan man säkerställa att det endast är de dokument som käranden är ute
efter, som denne vet existerar, som kommer fram. Problemet här ligger i hur man som
kärande ska veta vilket material som kan vara relevant, vilket material och vilka dokument
som finns att tillgå. För att jämföra med svensk editionsplikt kan man hamna i, som Lars
Heuman påpekat, moment 22. ”För att få tillgång till den hemliga skriftliga informationen
måste han känna till den hemliga informationens innehåll.”363 Detta är naturligtvis en olägen-
het, men samtidigt får ju käranden inte heller enligt en Anton Piller Order söka efter
information som kan vara relevant, utan att han har någon aning om vad han letar efter. Han
måste ha klara bevis för att dokument finns hos svaranden och att det finns en risk att
svaranden förstör eller gör sig av med dessa såvida APO inte beviljas. Han får inte använda
APO för att utröna vilka anklagelser han kan komma med.364 Det är dock inte omöjligt att
käranden har viss information, men finner mer vid en genomsökning. Ett problem med den
svenska editionsplikten är att, även om handlingar identifierats klart, motparten har möjlighet
att göra sig av med handlingar eller förstöra dem eftersom han förvarnas. Att detta agerande
skulle leda till straffansvar är en klen tröst med tanke på hur svårt det är att upptäcka och
bevisa.365

11.4 Begränsandet av svarandens frihet och rättigheter
Genom själva beviljandet av en säkerhetsåtgärd och då i synnerhet en sådan som Anton Piller
Order, får käranden ett starkt övertag. Enligt svensk rätt, kan svaranden, när det gäller
immateriella rättigheter, vid vite förbjudas att exempelvis använda sig av en särskild
utformning på varan. 366 Detta innebär att svaranden inte längre kan använda sig av sin utrust-

                                                
363 Heuman JT 1995/96 s 449.
364 Lawton LJ i Hytrac Conveyors Ltd v Conveyors International Ltd [1982] 3 All ER 415.
365 Heuman JT 1989 s 16.
366 Se exempelvis mönsterskyddslagen 35a§, men det samma gäller för de flesta immaterialrättsliga lagar.
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ning, maskiner och reklam och detta oavsett om denne sedermera skulle få rätt i en rättegång.
Det ter sig då ofta inte möjligt för svaranden att processa, såvida han inte har väldigt god
ekonomi. Det är oftast lättare att upphöra med produktionen av den aktuella varan och försöka
få fram en annan. När det gäller APO kan det vara omöjligt för svaranden att på ett lönsamt
sätt fortsätta sin verksamhet sedan motparten kanske fått reda på både arbetssätt, metoder och
andra yrkeshemligheter. I förarbetena till intrångsundersökningen sägs det att kanske enbart
en ansökan kan få svaranden mer samarbetsvillig och kanske parterna kan förlikas. Jag ställer
mig något undrande till ifall detta avslutande på tvisten kanske är det avsedda. Ser man till
engelsk rätt har ju domare ibland varit negativa till det övertag som käranden får och det
framkallande av en, ofta för svaranden dålig uppgörelse, för att få slut på tvisten. Att detta
skulle kunna utgöra ett problem har inte närmare uppmärksammats i förarbetena. Man har
dock konstaterat att om möjligheten till intrångsundersökning används felaktigt kan det leda
till trakasserande av motparter.

Ett annat problem som uppkommer är med den kontradiktoriska principen, som är tungt
vägande i svensk rätt. Genom att beslut om intrångsundersökning liksom APO oftast beviljas
ex parte har motparten ingen möjlighet att göra sin röst hörd förrän han delges domstols-
beslutet. Att protestera då innebär, för en svarande i Storbritannien, att han riskerar böter eller
fängelse för contempt of court. I svensk rätt får svaranden inte heller hindra förrättningen. En
möjlig väg kring detta ligger i att man håller en förhandling inter partes, varvid man riskerar
att svaranden därefter gör sig av med allt material som kan avslöja honom. Själva poängen
med APO är att svaranden inte förvarnas. Detsamma gäller för intrångsundersökningen.
Huvudregeln säger att svaranden ska höras, men troligen kan det väntas att de flesta
ansökningar ändå kommer att ske ex parte, eftersom det är själva befarandet att svaranden ska
göra sig av med eller förstöra bevis som grundar behovet av undersökningen. En liten
trygghet kan vara att det, i Sverige är en myndighet som handhar undersökningen. Det har ju
påpekats även i England att vissa önskar att en statlig myndighet borde handha utförandet av
Anton Piller Order.

I England använder sig domstolarna av en proportionalitetsbedömning, balance of
convenience, då man överväger beviljandet av en injunction. I svensk rätt fanns tidigare ingen
lagstadgad motsvarighet till detta när det gällde civilprocessrätt.367 Inom straffprocessen har
vi dock en proportionalitetsgrundsats som säger att domstolen ska beakta det intrång som
åtgärden innebär för individen. Denna har numera införts som en del vid bedömningen av
huruvida en intrångsundersökning ska beviljas. I England sägs det klart att man beaktar även
allmänna intressen368 och det är möjligt att så kan ske även i svensk rätt.369

11.5 Husrannsakan, intrångsundersökning och Anton Piller
I Sverige har det, enligt Heuman370 förekommit att individer sökt hjälp hos åklagaren för att
antingen få honom att väcka åtal eller för att själv väcka enskilt åtal. Detta är en väg som
öppnar för beslut om husrannsakan, men den är enbart möjlig då svarandens förfarande är
straffbelagt. För att avlasta det straffrättsliga systemet har man nu alltså infört intrångs-
undersökning som verkställs av kronofogdemyndigheten och därmed finns den möjlighet till

                                                
367 Westberg SvJT 1990 s 173.
368 Ett påstått livsnödvändigt preparat fick fortsatt säljas trots påstått intrång i patent, eftersom det var viktigt för
allmänheten att ha tillgång till preparatet. Se Roussel-Uclaf v GD Searle &Co [1977] FSR 125.
369 I propositionen sägs att “intrångsundersökning får tillgripas endast om åtgärden uppväger det intrång eller det
men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.” (min
kurs) Prop 1998/99:11 s 65.
370 Heuman JT 1989 s 16 not 35 a.
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tvång som husrannsakan innebär kvar, fast den inom civilrätten är begränsad till immaterial-
rätt. Den påminner starkt om Anton Piller Order, men är starkare eftersom tvång står till buds.
Frågan jag ställer mig är hur pass starkt motstånd en svarande kan komma med när krono-
fogden står i dörren. Även om han tillåts tillkalla juridisk rådgivare är det tveksamt om han
kan motsätta sig verkställigheten eller få den uppskjuten i väntan på ett överklagande. Skulle
detta vara möjligt uppstår problem beträffande vem som ska ”vakta” honom och lokalerna så
att inte bevismaterial förstörs. Möjligen har han endast att gå med på genomförandet och
sedan kräva skadestånd för att det var felaktigt. Även om undersökningen ska gå åter har ju
hans affärslokal och kanske bostad genomsökts om beviljandet gjorts felaktigt. Den psykiska
påfrestningen och förlorandet av goodwill och kreditmöjligheter tycks inte ha uppmärk-
sammats i förarbetena, utan man har litat till skadeståndsmöjligheten. Det är ju dock här som
det är svårast att bedöma skador och lidande och hur ska käranden kunna avkrävas att ställa
säkerhet för detta?

När det gäller genomförandet av en Anton Piller Order, som utfärdats gentemot en person, ska
personen delges och beredas möjlighet att söka juridisk rådgivning. En intrångsundersökning
beviljas gentemot en lokal och svaranden ska delges och beredas tillfälle att skaffa juridisk
rådgivning, men vad händer om lokalen är tom? Intrångsundersökningen är beviljad för
lokalen och är svaranden inte där har kronofogden rätt att bereda sig tillträde till den, med
hjälp av låssmed om så krävs. Det är en bedömningsfråga för kronofogden, men det kan sätta
svaranden i en otrevlig situation om denne kommer till platsen och finner att ett flertal
personer går igenom hans egendom.

11.6 Lösningar
Att finna en allmängiltig lösning är nog omöjligt. För Englands del har det föreslagits av en
del att lagstiftaren, parlamentet bör gå in och lagstifta i ämnet371, men jag finner för min del
att detta är nästintill omöjligt. Varje fall skiljer sig från de andra och det går inte att sätta upp
särskilda riktlinjer för dem alla. Det går inte att säga hur stor vikt som ska läggas vid varje
omständighet och det går inte att utifrån en svarande bedöma andra. Kanske skulle man i stora
drag kunna ange vilka omständigheter som ska vägas in, men detta sker redan i rättsfallen och
genom Practice Directions som ger standardformulär. Vidden av fall där interlocutory
injunctions kan användas gör det nästintill omöjligt att skapa regler som kan följas i dem
alla.372 Trots att högt uppsatta domare i House of Lords satt upp vissa kriterier kan man aldrig
komma ifrån att varje domare gör sin egen bedömning av omständigheterna i respektive fall.
Han kan välja att klart deklarera att han följt riktlinjerna, medan han ändock har dömt som
han ansåg rätt och riktigt. Är det inte så att man kan sätta upp vart man vill nå eller vad man
vill uppnå och sedan därefter förklara vägen dit? Det är väl där skickligheten i
distinguishing373 kommer fram.

Den svenska intrångsundersökningen skiljer sig inte så mycket från den engelska Anton Piller
Order trots att de utvecklats i olika länder och på olika sätt. Vad som kan konstateras är att ett
civil-law land, som Sverige, kanske inte kan reagera lika nyanserat och snabbt som ett
common-law land, som England, där utvecklingen sker i rättsfall istället för genom lag-
stiftning. Problemen kan dock vara att det kan ta tid innan målen når House of Lords så att
lorderna kan få säga sitt i ämnet. En lagtext har den nackdelen att den kan vara stel och svår
att anpassa efter omständigheterna; samtidigt som den måste vara flexibel måste den ge klara

                                                
371 Dockray och Laddie LQR 1990 s 620.
372 Gray CLJ 1981 s 338.
373 Distinguishing används vid de engelska domstolarna för att särskilja ett fall från ett annat för att man ska
kunna uppnå det man vill i förevarande fall. Se exempelvis Slapper och Kelly s 42.
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besked. En möjlighet som ofta används i Sverige är våra förarbeten, men problemen
uppkommer då de inte behandlat ämnet eller det som sägs är vagt och tvetydigt. En annan
möjlig väg för att finna lösningar är att se till doktrin, men beträffande intrångsundersök-
ningen är det ett så pass nytt instrument att inga böcker finns i ämnet. Vad jag finner
anmärkningsvärt är att det har dröjt ända tills 1999 innan Sverige fick någon möjlighet alls till
detta förfarande inom civilprocessen, medan man i Storbritannien använt sig av det i tre
decennier.

Westberg menar att det är svårt att avgöra hur man på bästa sätt får parter att i alla fall inte
använda säkerhetsåtgärder på ”icke avsett sätt”; är det genom civil- och bevisrättslig
prognosprövning, genom proportionalitetsprövning eller genom att pröva sabotagerisken? 374

För svensk rätts del har vi nog bara att avvakta intrångsundersökningens utveckling. I
England anses Anton Piller Order vara en ganska modern ”innovation”, trots att den numera
har ungefär trettio år på nacken. De ledande rättsfallen, ur skyddssynvinkel för svaranden är
ju från 90-talet, så kanske vi även får ge intrångsundersökningen lite tid att utvecklas i praxis.
Vi kan ju i Sverige använda oss av förarbeten, men det är inte säkert att dessa alltid ger
önskvärd ledning. Särskilt på området gällande skyddsåtgärder för svaranden finner jag
underlaget ganska tunt, likaså beträffande individens rättigheter enligt artikel 8 i europa-
konventionen för de mänskliga rättigheterna. Har man kanske kallt räknat med att de som
utsätts är ”busar” och att intrångsundersökningar bara beviljas korrekt?

                                                
374 Westberg SvJT 1990 s 175.
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