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Summary 
Work that has achieved a certain degree of individual distinctiveness and originality is 

protected by the Copyright Act. Copyright protects both economic and moral rights. The 

copyright holder may bring an action for damages in cases of copyright infringement. In 

situations when the copyright infringement is committed on the internet, the 

infringement often occurs without the copyright holder knowing who the infringer is or 

where the infringer is localized. A question thus arises: in which countries can the 

copyright holder bring an action for damages? 

 

The essay aimed at analyzing the opportunities available to a copyright holder resident 

in Sweden to run an effective process against an alleged infringer operating within the 

EU when a transnational copyright infringement has been committed on the Internet. By 

applying a mainly European Union legal method the essay aimed at clarifying under 

what conditions a court has jurisdiction to adjudicate an action for damages brought due 

to a copyright infringement committed on the Internet and what damage is subject to the 

jurisdiction. The analysis of these issues was founded on the interpretation made by the 

Court of Justice of the European Union of article 7.2 of the Brussels Ia Regulation. The 

essay also aimed at analyzing future potential solutions by studying the CLIP Principles, 

the ALI Principles and the Advocate Generals Opinion. 

 

According to established practice from Court of Justice of the European Union the 

plaintiff can bring an action before a court either at the place of the casual event giving 

rise to the damage or at the place where the damage occurred, when these places are 

different. In the essay it is argued that the harmful act is localized at the etstablishment/ 

the seat of the defendant in cases of cross-border copyright infringement. It is further 

argued that the court has jurisdiction to rule on all of the damages, despite that the 

protection of copyright is territorially limited. According to the author, such a solution 

is beneficial for both the plaintiff and the defendant as it makes it possible to bring an 

action for all damages before the same court. According to practice from Court of 

Justice of the European Union, it is possible to bring an action before a court in cases of 

infringement of economic rights at the place where the damage occurred, provided that 
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the copyright claimed by the plaintiff is protected by the memeber state where the court 

is situated and damage can occur in that state. Damage is considered to occur when a 

web page with allegedly infringing material is accessible in the member state where the 

court is located. It is not required that the web page is directed to the state where the 

court is located. In the essay it is argued that such a requirement would contribute to a 

more predictable situation for the defendant. A defendant is currently at risk of being 

sued in all member states where an allegedly infringing material is accessible through 

the internet. The jurisdiction of the place where the damage occurred is limited to the 

damage caused in the member state of the court where the action was brought. 
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Sammanfattning 
Alster som uppnått ett visst mått av individuell särprägel och originalitet skyddas i 

Sverige av upphovsrätt. Det upphovsrättsliga skyddet består av en ekonomisk och en 

ideell del. Vid fall av upphovsrättsintrång kan upphovsrättsinnehavaren väcka 

skadeståndstalan mot intrångsgöraren. När upphovsrättsintrång begås på internet sker 

intrången ofta i flera länder samtidigt utan att upphovsrättsinnehavaren vet vem 

intrångsgöraren är eller var denne befinner sig. Följaktligen uppkommer frågan om i 

vilka länder upphovsrättsinnehavaren kan väcka skadeståndstalan.  

 

Uppsatsen syftar till att analysera vilka möjligheter en upphovsrättsinnehavare bosatt i 

Sverige har att driva en effektiv skadeståndsprocess gentemot en påstådd intrångsgörare 

som verkar inom EU när ett gränsöverskridande upphovsrättsintrång har begåtts på 

internet. Med en i huvudsak EU-rättslig metod utreds i uppsatsen under vilka 

förutsättningar en domstol är behörig att pröva en skadeståndstalan väckt med anledning 

av ett upphovsrättsintrång begånget på internet och vilken skada som omfattas av 

behörigheten. För analys av dessa frågor undersöks bland annat hur Bryssel Ia-

förordningens artikel 7.2 har tolkats i EU-domstolens praxis. Uppsatsen syftar även till 

att analysera framtida tänkbara lösningar. För analys av denna fråga studeras CLIP- och 

ALI-principerna samt generaladvokaters förslag till avgöranden. 

 

Enligt EU-domstolens praxis får käranden väcka talan antingen på orten där den 

skadegörande handlingen företagits eller på orten där skada uppkommit, när dessa 

skiljer sig åt. I uppsatsen argumenteras för att svarandens etableringsort/svarandens säte 

utgör handlingsorten vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång begångna på internet. 

Vidare argumenteras för att behörighet för prövning av samtliga skador bör finnas på 

handlingsorten, trots att det upphovsrättsliga skyddet är territoriellt begränsat. En sådan 

lösning är enligt författaren fördelaktig för såväl käranden som svaranden eftersom det 

möjliggör att talan för samtliga skador kan väckas vid samma domstol. Enligt EU-

domstolens praxis kan en talan om påstått intrång i upphovsrättens ekonomiska del 

väckas på orten där skada uppkommit under förutsättning att den upphovsrättighet 

käranden åberopar är skyddad i landet där talan väckts och att skada kan uppkomma i 
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domstolslandet. Skada anses kunna uppkomma när en webbsida med påstått 

intrångsgörande material finns tillgänglig i domstolslandet. Något krav att webbsidan 

riktar sig mot domstolslandet uppställs inte. I uppsatsen argumenteras för att ett sådant 

krav skulle kunna bidra till ökad förutsägbarhet för svaranden. Svaranden riskerar i 

nuläget att bli stämd i samtliga medlemsstater där ett påstått intrångsgörande material 

finns tillgängligt på internet. Behörigheten på orten där skada uppkommit är begränsad 

till den skada som uppkommit inom medlemsstaten där domstolen där talan väckts är 

belägen.  
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Förkortningar 
ALI    The American Law Institute 

Art.    Artikel 

Bryssel Ia-förordningen  Europaparlamentets och rådets 

   Förordning (EU) nr 1215/2012 av 

   den 12 december 2012 om  

   domstols behörighet och om 

   erkännande och verkställighet av 

   domar på privaträttens område 

CLIP   Conflict of Laws in Intellectual 

   Property 

EU   Europeiska Unionen 

EU-domstolen  Europeiska Unionens domstol 

GA   Generaladvokat 

HD   Högsta domstolen 

Infosocdirektivet  Europaparlamentets och rådets 

   direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 

   2001 om harmonisering av vissa 

   aspekter av upphovsrätt och 

   närstående rättigheter i  

   informationssamhället 

NIR   Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv 

RB   Rättegångsbalk (1942:740) 

Rom II-förordningen  Europaparlamentets och rådets 

   förordning (EG) nr 864/2007 av 

   den 11 juli 2007 om tillämplig lag 

   för utomobligatoriska förpliktelser 

SvJT   Svensk Juristtidning  

URL   Lag (1960:729) om upphovsrätt till  

   litterära och konstnärliga verk 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Internet är en fantastisk plattform för informationsutbyte. Nästan nio miljarder 

datorförsedda enheter beräknades år 2012 kommunicera med internet och drygt en 

tredjedel av världens befolkning beräknades vid samma tidpunkt använda internet. 

Internet har öppnat upp för helt nya möjligheter till informationsutbyte. Det har 

möjliggjort att både filmer, musik, fotografier och texter kan spridas och laddas ned på 

ett snabbt och enkelt sätt.1 De nyss nämnda företeelserna utgör exempel på vad som kan 

skyddas av upphovsrätt. Att ladda upp eller ladda ned upphovsrättsligt skyddade verk 

kan i sin tur vara exempel på upphovsrättsintrång som numera ofta begås på internet.2 

 

För en upphovsrättsinnehavare är det både av ekonomiska och moraliska skäl ytterst 

relevant att kunna tillvarata och försvara sin upphovsrätt, inte minst när intrång har 

begåtts på internet. I dessa fall har intrången ofta en gränsöverskridande räckvidd.3 

Frågan om i vilket land upphovsrättsinnehavaren har möjlighet att väcka talan i 

gränsöverskridande intrångssituationer på internet har i viss mån klargjorts, men många 

oklarheter kvarstår och förtjänar att studeras närmare.    

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

I denna uppsats kommer frågor som uppkommer i anslutning till gränsöverskridande 

upphovsrättsintrång inom EU att undersökas. Uppsatsens problembakgrund kan enklast 

beskrivas genom följande scenario: En upphovsrättsinnehavare bosatt i Sverige 

upptäcker att dennes upphovsrättsligt skyddade verk har publicerats på internet och 

finns tillgängligt i flera (potentiellt samtliga) av EU:s medlemsstater. 

Rättighetsinnehavaren vill agera gentemot intrånget genom att väcka talan om 

                                                
1 Nationalencyklopedin, ”internet”.  
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internet (hämtad 2016-
11-28) 
2 Se avsnitt 2.1 och 2.3.  
3 Se avsnitt 4.  
4 Jfr Fawcett och Torremans (2011) s. 649.  
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 

2 Se avsnitt 2.1 och 2.3.  
3 Se avsnitt 4.  
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skadestånd mot den person som ligger bakom intrånget. Eftersom upphovsrättsintrånget 

har skett genom att verket har publicerats på internet och finns tillgängligt i flera av 

EU:s medlemsstater uppstår frågan om vilken eller vilka domstolar som är behöriga att 

pröva talan. Denna fråga är vad som i huvudsak kommer att utredas inom ramen för 

denna uppsats. Uppsatsens huvudsakliga syfte är således att med utgångspunkt i 

domsrättsfrågan analysera vilka möjligheter en upphovsrättsinnehavare bosatt i Sverige 

har att driva en effektiv skadeståndsprocess gentemot en påstådd intrångsgörare belägen 

inom EU när ett gränsöverskridande upphovsrättsintrång har begåtts på internet. I syftet 

inkluderas analys av framtida tänkbara lösningar.  

 

Med effektiv process menas i detta sammanhang rättighetsinnehavarens möjlighet att 

föra en process, som är effektiv ur ett processekonomiskt perspektiv, i bemärkelsen att 

denne har möjlighet att driva en talan för samtliga påstådda skador orsakade av ett 

upphovsrättsintrång vid en och samma domstol, och således undviker att behöva föra 

separata processer i olika länder.4 

 

För att uppnå uppsatsens syfte är följande frågor relevanta att besvara: 

• Under vilka förutsättningar är en domstol behörig att pröva en skadeståndstalan 

väckt med anledning av ett gränsöverskridande upphovsrättsintrång begånget på 

internet?  

• Vilken skada omfattas av nämnd domstols behörighet?  

• Hur skulle ett alternativ till gällande ordning som bättre tillgodoser 

rättighetshavares intresse av en effektiv processföring och svarandens intresse av 

att kunna förutse var denne kan bli instämd, kunna utformas?  

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen utgår ifrån det scenario som presenterades ovan. Det innebär att enbart 

rättsläget inom EU kommer att analyseras, det vill säga vilka möjligheter en 

rättighetshavare (bosatt i Sverige) har att väcka talan gentemot intrångsgörare som 

agerar inom EU. Vidare kommer enbart domsrättsfrågan och inte frågan om vilket lands 

lag som ska tillämpas i gränsöverskridande intrångssituationer att studeras. 

                                                
4 Jfr Fawcett och Torremans (2011) s. 649.  
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Lagvalsfrågan kommer dock att beröras kortfattat med det enda syftet att ge en 

helhetsbild av rättighetshavarens situation. Vidare kommer inte Bryssel Ia-

förordningens5 artikel 8.1, som reglerar möjligheten att väcka talan gentemot flera 

svaranden (kumulation),6 att analyseras i denna uppsats. Uppsatsen är i stället inriktad 

på att endast analysera vilka möjligheter Bryssel Ia-förordningens artikel 7.2 erbjuder.   

 

Eftersom uppsatsen främst åsyftar att analysera internationellt processrättsliga frågor, 

kommer den materiella upphovsrätten endast att behandlas i den utsträckning detta har 

bedömts nödvändigt för att ge läsaren tillräcklig bakgrundsförståelse för den 

upphovsrättsliga regleringens uppbyggnad. Den svenska regleringen om skadestånd vid 

upphovsrättsintrång kommer därför inte bli föremål för djupgående utredning utan 

enbart behandlas översiktligt.  

1.4 Metod och material 
När den svenska upphovsrättsliga regleringen utreds kommer jag att tillämpa en 

rättsdogmatisk metod. Arbetet kommer följaktligen genomföras med användning av 

inom svensk rätt erkända rättskällor såsom lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och 

rättsvetenskaplig litteratur.7 Vid användning av rättskällorna måste beaktas att de är 

föremål för en viss hierarkisk ordning. Vissa rättskällor är helt enkelt viktigare än andra. 

Peczenik8 beskriver detta genom att framhålla att lagtext ska beaktas, medan 

lagförarbeten och prejudikat bör beaktas. Den rättsvetenskapliga litteraturen får i sin tur 

beaktas.9  

 

Inom upphovsrätten utgör lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

(1960:729), URL den lagtext som ska beaktas. Upphovsrätten är dock till stor del 

harmoniserad inom EU och svensk rätt ska tolkas i ljuset av relevant EU-rättslig 

reglering.10 Vidare har EU-rätten företräde framför svensk rätt, även i det fall en 

nationell bestämmelse skulle ha tillkommit senare än den EU-rättsliga regleringen i 
                                                
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 
område. 
6 Pålsson (2008) s. 147f.  
7 Jareborg (2004) s. 8.; Kleineman (2013) s. 21ff.   
8 Aleksander Peczenik, professor i allmän rättslära vid Lunds universitet. 
9 Peczenik (1995) s. 35f.  
10 Levin (2011) s. 53f., 56f.  
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fråga.11  Det sagda innebär att jag inte kan tillämpa en renodlat rättsdogmatisk metod, 

utan jag kommer även att använda en EU-rättslig metod. I detta avseende bör särskilt 

uppmärksammas att den EU-rättsliga metodens rättskällelära skiljer sig från den 

svenska rättskälleläran. Inom EU-rätten har exempelvis förarbeten inte samma ställning 

som i det svenska rättssystemet. Inte heller svenska förarbeten till lagstiftning som 

införlivar EU-rätt kan sägas ha någon avgörande betydelse för tolkning av nämnda 

bestämmelser.12 Däremot har den oskrivna rätten, framförallt i form av praxis från EU-

domstolen, stor relevans inom EU-rätten. EU-domstolens praxis ses i det närmaste som 

en bindande rättskälla.13 I uppsatsen kommer jag därför ägna förarbeten - såväl de från 

Sverige som de från EU - mindre uppmärksamhet. Detta gäller således även den del av 

uppsatsen där svensk upphovsrättslagstiftning utreds. Praxis från EU-domstolen 

kommer däremot ha stor betydelse som källmaterial.  

 

Vid analys av den internationella privat- och processrätten utgör Bryssel Ia-

förordningen det regelinstrument som ska studeras. För analys av de för uppsatsen 

relevanta bestämmelsernas innebörd utgör praxis från EU-domstolen den viktigaste 

källan. Vid studium av Bryssel Ia-förordningen aktualiseras ytterligare skäl till att praxis 

utgör ett viktigt material vid studiet av EU-rätten. Förordningen är nämligen skriven på 

ett sätt som gör den svår att förstå och tillämpa utan att praxis används till stöd för 

tolkningen av densamma.14 I undersökningen av den internationella privat- och 

processrätten använder jag mig förutom praxis i förekommande fall av 

generaladvokatens förslag till dom. Det ska uppmärksammas att förslaget till dom är 

just ett förslag. Det har därför inte samma rättskällevärde som den slutliga domen.15 När 

jag använder generaladvokatens förslag till dom värderar jag därför denna (i brist på 

bättre beskrivning) som ”doktrin” inom området.  

 

Vad gäller doktrin är för den materiella upphovsrättens del svenskt material av relevans 

eftersom svensk rätt utreds. Litteratur som aktualiseras är framförallt kommentaren till 

URL författad av Henry Olsson och Jan Rosén och mer djupgående artiklar skrivna av 

bland annat Johan Axhamn. När den internationella privat- och processrätten utreds 
                                                
11 Hettne och Otken Eriksson (red) (2011) s. 173-175.  
12 Ibid. s. 36f., s. 40f., s.113-116.  
13 Ibid. s. 40f; Se även Levin (2011) s 53f.  
14 Hettne och Otken Eriksson (red) (2011) s. 49.  
15 Ibid. s. 117. 
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utgör boken ”Intellectual Property and Private International Law” av James Fawcett och 

Paul Torremans ett viktigt material. Vidare är flera artiklar av Ulf Maunsbach och 

Michael Bogdan av relevans. 

 

När tänkbara alternativa lösningar inför framtiden analyseras, kommer de så kallade 

CLIP- och ALI-principerna att tillämpas. I detta sammanhang bör beaktas att CLIP-

principerna har europeiskt ursprung och ALI-principerna amerikanskt.16 Även 

generaladvokatens förslag till avgörande används som inspiration vid analys av tänkbara 

framtida lösningar. Vid användande av dessa material måste dock hänsyn tas till att de 

inte beskriver gällande rätt.17 CLIP- och ALI-principerna får närmast betraktas som 

reformförslag. 

1.5 Forskningsläge 
Det bedrivs omfattande forskning inom internationell privat- och processrätt och 

immaterialrätt. Ett av de främsta verken på området är det ovan nämnda ”Intellectual 

Property and Private International Law” av James Fawcett och Paul Torremans. Även 

Ulf Maunsbachs avhandling ”Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande 

varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång” är av betydelse inom 

området. Det bör uppmärksammas att till skillnad mot nämnd avhandling är denna 

uppsats inriktad mot upphovsrättsintrång, vilket är ett område där det fortfarande finns 

behov av klargöranden. Vidare ska Michael Bogdan nämnas, eftersom han är en av de 

mest framstående forskarna inom området. Bogdan är författare till relevanta artiklar 

inom ämnesområdet och läroboken ”Svensk internationell privat- och processrätt”. Av 

relevans är även att Lydia Lundstedt nyligen publicerade en avhandling som behandlar 

tillämpningen av territorialitetsprincipen i gränsöverskridande immaterialrättstvister i 

två skilda rättssystem: USA:s och EU:s.18  

 

Vid beskrivning av forskningsläget bör även de ovan nämnda CLIP- och ALI-

principerna lyftas fram. CLIP-principerna är utformade av European Max Planck Group 

on Conflict of Laws in Intellecutal Property och ALI-principerna är utformade av The 
                                                
16 Principerna beskrivs närmare under rubriken forskningsläge.  
17 Jfr det ovan sagda angående att generaladvokatens förslag till avgörande inte har samma 
rättskällevärde som den slutliga domen. 
18 Se vidare Lundstedt (2016) s. 9.  
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American Law Institute. Principerna kan beskrivas som reformförslag utarbetade bland 

annat i syfte att förenkla hanteringen av gränsöverskridande immaterialrättsmål.19 

Bakom CLIP-principerna står framstående forskare såsom Annette Kur, Pedro de 

Miguel Asensio och Paul Torremans.  

1.6 Disposition 
Eftersom uppsatsen är skriven med utgångspunkten att en i Sverige bosatt 

upphovsrättsinnehavare utsätts för upphovsrättsintrång på internet kommer den att 

inledas med en redogörelse för det upphovsrättsliga skyddet enligt URL. I kapitel två 

redogörs således för det upphovsrättsliga skyddets utformning, vad som kan utgöra ett 

intrång och avslutningsvis en redogörelse för en av flera möjliga, men för denna uppsats 

relevanta, reaktionen på intrång: skadestånd vid upphovsrättsintrång. Uppsatsens tredje 

kapitel kommer att beröra upphovsrättsintrång på internet och de problem som kan 

uppstå när upphovsrätten ska utövas och försvaras på internet. Det fjärde kapitlet 

behandlar domsrättsproblematiken vid gränsöverskridande intrång, vilka regler som 

aktualiseras vid bestämmandet av behörig domstol och hur regleringen har tolkats av 

EU-domstolen och av svensk domstol. I kapitel fyra kommer även vissa förslag på 

alternativa lösningar på domsrättsproblematiken som har presenterats i litteraturen att 

studeras. Avslutningsvis följer uppsatsens analys där frågeställningarna analyseras och 

besvaras.  

 

                                                
19 Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments 
in Transnational Disputes (2008) s. 3f., s. 8f; Conflict of Laws in Intellectual Property 
(2013) s. 25f., s. 33-35.  
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2 Det upphovsrättsliga skyddet 

2.1 Skyddsobjekt och skyddets uppkomst 
Av 1 kap. 1 § URL framgår att litterära och konstnärliga verk skyddas av upphovsrätt. 

Bestämmelsen ger icke uttömmande exempel på vad som kan utgöra ett litterärt eller 

konstnärligt verk. I bestämmelsen klargörs dessutom att även verk som inte omfattas av 

något av de exempel som ges i paragrafen kan omfattas av upphovsrättsligt skydd.20 Det 

avgörande för skyddets uppkomst är att alstret kan anses vara ett verk. Skyddet uppstår i 

omedelbar anslutning till att verket har skapats utan att någon registrering krävs.21  

 

Kravet för att ett alster ska omfattas av upphovsrättsligt skydd uttrycks ofta vara att det 

ska ha en viss verkshöjd.22 Genom EU-domstolens praxis har dock klargjorts att det 

avgörande för skyddets uppkomst är att alstret är ”[…] originellt på så sätt att det är 

upphovsmannens egen intellektuella skapelse.”23 Det har diskuterats huruvida 

utvecklingen av det EU-autonoma ”originalitetskravet” utesluter tillämpning av 

verkshöjdsbegreppet.24 Det finns inte utrymme att närmare redogöra för denna 

diskussion här. Tillräckligt är att konstatera att det genom praxis från HD har klargjorts 

att verkshöjdskravet ska anses motsvara det EU-rättsliga originalitetskravet.25 HD har i 

samma fall slagit fast att det för upphovsrättsligt skydd krävs ett visst mått av 

individuell särprägel. Den kvalitet ett verk anses ha saknar däremot relevans för 

bedömningen av om skydd föreligger.26 Ett alster som har skapats rent mekaniskt 

skyddas inte av upphovsrätt. Det erfordras att en (eller flera) fysiska personer har skapat 

                                                
20 Jfr 1 kap. 1 § 7 p. URL ”Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har 
upphovsrätt till verket oavsett om det är […] verk som kommit till uttryck på något annat 
sätt” (min kursivering); Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 
april 2016, 4 uppl., Zeteo) kommentaren till 1 kap. 1 §.   
21 Bernitz m.fl. (2013) s. 35; Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk 1 §, Lexino 2016-01-01.  
22  Bernitz m.fl. (2013) s. 54f. 
23 Mål C-5/08 Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening p. 37, citeras 
hädanefter ”Infopaq”.     
24 Jfr t.ex. Rydén, NIR (2016) s. 205-209; Bengtsson (2012) Infotorg Juridik, Internet; 
Levin (2011) s. 86.   
25 NJA 2015 s. 1097, se särskilt p. 18. 
26 NJA 2015 s. 1097, se särskilt p. 18; Bernitz m.fl. (2013) s. 55; Olsson och Rosén: 
Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 april 2016, 4 uppl., Zeteo) kommentaren till 1 
kap. 1 §.   
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ett verk för att det ska omfattas av skydd.27 Vidare är det just skaparen av ett verk som 

är att anse som upphovsman och den person som upphovsrätten tillhör.28 

2.2 Upphovsrättens innebörd 

2.2.1 Introduktion 
Upphovsrätten utgör en ensamrätt. Det betyder att upphovsrättsinnehavaren har en 

”uteslutande rätt”29 att förfoga över verket på vissa sätt. Det innebär dessutom att det 

inte är tillåtet för andra, som saknar upphovsrättsinnehavarens tillstånd och inte heller 

agerar i enlighet med en lagregel om inskränkningar30 i upphovsrätten, att utnyttja 

verket. Den upphovsrättsliga ensamrätten består av två delar: den ekonomiska och den 

ideella rätten.31 Nedan beskrivs huvuddragen i de ekonomiska befogenheterna och den 

ideella rätten. 

 

Upphovsrättens ekonomiska rättigheter är till stor del harmoniserade inom EU. Vid 

fastställande av svensk rätts innebörd blir det följaktligen nödvändigt att beakta EU-

rätten. För upphovsrättens del blir det så kallade Infosocdirektivet32 och EU-domstolens 

avgöranden rörande Infosocdirektivet relevanta.33 I följande redogörelse av den svenska 

upphovsrättslagstiftningens innehåll kommer det därför löpande ges hänvisningar till de 

artiklar i Infosocdirektivet som respektive paragraf i URL bygger på.  

2.2.2 Den ekonomiska rätten 

2.2.2.1 Allmänna utgångspunkter 
Upphovsrättens ekonomiska rättigheter framgår av 1 kap. 2 § URL. Den ekonomiska 

rätten innefattar dels en exemplarframställningsrätt, dels en rätt att göra verket 

                                                
27 Bernitz m.fl. (2013) s. 54f.  
28 1 kap. 1 § URL; Bernitz m.fl. (2013) s. 68f; Olsson och Rosén: 
Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 april 2016, 4 uppl., Zeteo) kommentaren till 1 
kap. 1 §.    
29 Se 1 kap. 2 § URL.  
30 I denna uppsats finns inte utrymme att behandla upphovsrättens inskränkningar eller 
undantag från upphovsrätten.  
31 Bernitz m.fl. (2013) s. 71f. 
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, citeras hädanefter ”Infosocdirektivet”.   
33 Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 §, Lexino 
2016-01-01.  
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tillgängligt för allmänheten. Av paragrafens andra stycke framgår att 

exemplarframställningsrätten omfattar både direkta och indirekta samt tillfälliga och 

permanenta exemplarframställningar.34 Definitionen innebär att upphovsrätten även 

omfattar tillfälliga kopior. En tillfällig kopia av ett verk kan exempelvis skapas i en 

dators arbetsminne när ett digitalt lagrat verk framställs på skärmen.35 Till följd av 

inskränkningsbestämmelser är dock vissa tillfälliga kopior, exempelvis sådana som 

uppstår vid sedvanlig webbläsning, inte upphovsrättsligt relevanta.36 

 

Rätten att göra ett verk tillgängligt för allmänheten omfattar enligt paragrafens tredje 

stycke flertalet förfoganden, nämligen överföring till allmänheten, offentligt 

framförande, offentlig visning och spridning till allmänheten. Samtliga 

distansöverföringar faller under punkten ”överföring till allmänheten”.37 En 

distansöverföring kännetecknas av att tillgängliggörandet av verket sker från ett annat 

ställe än de som tillgodogör sig verket (”allmänheten”) befinner sig på.38 

Överföringsbegreppet introducerades i svensk lagstiftning vid Infosocdirektivets 

genomförande i svensk rätt och ska enligt praxis tolkas direktivkonformt.39 Vidare ska 

överföringsbegreppet tillämpas teknikoberoende40 och kan därför komma att omfatta 

framtida tekniska lösningar.41 Överföringsbegreppet omfattar såväl situationer då 

mottagaren inte är aktiv (såsom vid radio- och tv-sändningar), som ”on-demand-

överföringar” (såsom streaming-tjänster) som skett på mottagarens begäran.42 Huruvida 

länkning utgör en överföring till allmänheten har numera i viss utsträckning klargjorts 

                                                
34 Jfr art. 2 Infosocdirektivet.   
35 Prop. 2004/05: 110 s. 377f.  
36 Se angående vissa inskränkningar i upphovsrätten, 2 kap. 11 a § URL; Jfr Art. 5.1 och 
skäl 33, Infosocdirektivet; Se prop. 2004/05:110 s. 92, s. 95f; Se Levin (2011) s. 139; Se 
Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 11 a §, Lexino 
2016-01-01. 
37 Jfr art. 3.1 Infosocdirektivet.  
38 Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 §, Lexino 
2016-01-01. 
39 NJA 2012 s. 975; Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 april 
2016, 4 uppl., Zeteo) kommentaren till kommentaren till 1 kap. 2 §.     
40 De förenade målen C‑403/08 och C‑429/08 Football Association Premier League Ltd 
m.fl. mot QC Leisure m.fl. och Karen Murphy mot Media Protection Services Ltd p. 193; 
Mål C- 351/12 p. 25 OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. mot 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. p. 25. 
41 Prop. 2004/05:110 s. 69.  
42 Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 §, Lexino 
2016-01-01.  
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genom avgöranden från EU-domstolen. På grund av länkningsfrågans relativt 

komplicerade karaktär kommer den att behandlas särskilt nedan.  

 

En situation när överföringsbegreppet inte aktualiseras eftersom de som tillgodogör sig 

verket befinner sig på samma ställe som tillgängliggörandet sker,43 kan komma att 

klassas som ett offentligt framförande. Till offentliga framföranden räknas även 

tillgängliggöranden som skett med hjälp av vissa tekniska hjälpmedel. Regleringen om 

offentlig visning omfattar enbart visning av fysiska exemplar. Ett tillgängliggörande 

som skett med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel kan således inte klassificeras som en 

offentlig visning, utan är ett offentligt framförande.44 Sedan begreppet överföring till 

allmänheten infördes har många förfoganden som förut betecknades som offentliga 

framföranden övergått till att klassificeras som överföringar.45  

 

Begreppet spridning till allmänheten46 avser spridning av fysiska exemplar. I 1 kap. 2 § 

3 st. 4 p. URL ges som exempel försäljning, uthyrning och utlåning. Även spridning 

genom andra förfoganden än de i paragrafen uppräknade kan omfattas av 

spridningsrätten, såsom spridning genom gratisutdelning av exemplar.47 

 

2.2.2.2 Särskilt om internetlänkning  
Som nämnts var frågan huruvida länkning till skyddade verk kan utgöra en överföring 

till allmänheten länge oklar. Genom EU-domstolens praxis har klargjorts att länkning 

under vissa förutsättningar kan utgöra en överföring till allmänheten. Till följd av det så 

kallade Svensson-målet står det klart att länkning till verk vilka finns fritt tillgängliga på 

en annan webbsida inte är en överföring till allmänheten eftersom verken inte anses 

komma någon ny publik till del.48 I målet konstaterade EU-domstolen att begreppet 

överföring till allmänheten förutsätter att ett förfarande utgör en ”överföring” och att det 

                                                
43 Det är alltså inte är fråga om en distansöverföring i detta fall.  
44 Levin (2011) s. 141; Se Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk 2 §, Lexino 2016-01-01. 
45 Axhamn (2007) s. 151.  
46 Jfr art. 4 Infosocdirektivet. 
47 Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 april 2016, 4 uppl., 
Zeteo) kommentaren till 1 kap. 2 §.     
48 Mål C-466/12 Svensson m.fl mot Retriever, citeras hädanefter ”Svensson”, se särskilt p. 
24-25 och 32.  
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sker till ”allmänheten”.49 När överföringen har åsyftat samma verk som den 

ursprungliga överföringen och har utförts med samma teknik krävdes utöver detta att 

överföringen hade skett till en ny publik. Ny publik beskrevs som en publik som 

rättighetshavaren inte tagit hänsyn till när den tillåtit den ursprungliga överföringen.50 

Kravet på ny publik är exempelvis uppfyllt när länkningen har möjliggjort för 

internetanvändare att kringgå begränsningar och därmed få tillgång till verk som enbart 

varit avsedda för abonnenter.51  

 

I enlighet med Svensson-målet har HD slagit fast att länkning som har möjliggjort att 

kringgå begränsningar såsom betalväggar utgör en överföring till allmänheten.52 EU-

domstolen har nyligen bedömt att länkning till skyddade verk som funnits fritt 

tillgängliga på en webbplats utan upphovsinnehavarens samtycke under vissa 

förutsättningar kan utgöra en överföring till allmänheten. Hur bedömningen görs beror 

bland annat på om tillhandahållandet av länkarna har skett med vinstsyfte eller ej.53 

2.2.3 Den ideella rätten 
Vid skapandet av ett verk som uppvisar det mått av originalitet och särprägel som krävs 

för upphovsrättsligt skydd förutsätts att upphovsrättsinnehavaren får ett visst 

förhållande till sitt verk. Det personliga förhållandet mellan upphovsrättsinnehavaren 

och verket kommer till uttryck genom upphovsrättslagstiftningens skydd för de ideella 

rättigheterna.54 Dessa framgår av 1 kap. 3 § URL.55  

 

Skyddet av den ideella rätten består av två delar: rätten att bli namngiven och den så 

kallade respekträtten. Av paragrafens första stycke framgår att rätten att bli namngiven 

gör sig gällande vid förfoganden i enlighet med de ekonomiska rättigheterna enligt 1 

kap. 2 § URL: då verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. Rätten att bli 

namngiven föreligger vid såväl lovligt som olovligt utnyttjande och anses även innefatta 

                                                
49 Ibid p. 16.  
50 Ibid. p. 24.  
51 Ibid. p. 31.  
52 NJA 2015 s. 1097 p. 13-16.  
53 Mål C-160/15 GS Media BV mot Sanoma Media Netherlands BV m.fl., se särskilt p. 47- 
51 och 55, citeras hädanefter ”GS Media”.  
54 Den ideella rätten kallas ibland för den ”moraliska” rätten.  
55 Levin (2011) s. 160; Se Bernitz m.fl. (2013) s. 94f med hänvisningar.  
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rätten att vara anonym.56 Av paragrafen framgår att rätten att bli namngiven endast kan 

hävdas i den omfattning och på det sätt som kan krävas av god sed. Detta innebär bland 

annat att rättigheten inte kan göras gällande när detta skulle te sig stötande. Ett i 

litteraturen använt exempel på detta är att en psalmförfattare inte kan kräva att bli 

namngiven i samband med en begravning.57  

 

Respekträtten framgår av paragrafens andra stycke. Där föreskrivs att verk varken får 

ändras eller tillgängliggöras för allmänheten på ett sätt som är kränkande för 

upphovsrättsinnehavarens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. Huruvida 

en handling utgör en sådan kränkning ska bedömas utifrån upphovsrättsinnehavarens 

perspektiv. Det är dock inte tillräckligt att denne anser sig kränkt. Bedömningen ska 

dessutom ske utifrån ett objektivt betraktelsesätt. För att det ska utgöra en kränkning i 

paragrafens mening krävs att handlingen är kränkande för upphovsrättsinnehavarens 

egenart och anseende i egenskap av upphovsrättsinnehavare.58  

 

Den ideella rätten kan inte överlåtas utan endast efterges i viss utsträckning. Ett 

generellt avstående (eftergivande) är således inte möjligt. Avståendet måste gälla en 

användning av verket som är begränsad både till dess art och omfattning.59  

2.3 Intrång i ensamrätten 
Upphovsrätten är som nämnts en ensamrätt.60 Den ger upphovsrättsinnehavaren 

möjlighet att utnyttja sitt verk genom att framställa exemplar av det och genom att 

tillgängliggöra det för allmänheten. Insikt i ensamrättens omfattning är nödvändigt för 

att förstå vilka handlingar som kan utgöra intrång i upphovsrätten. Om någon annan än 

upphovsrättsinnehavaren vidtar en handling som omfattas av ensamrätten och således 

inkräktar på densamma, utgör detta ett upphovsrättsintrång.61 Ett exempel på ett intrång 

                                                
56 Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 april 2016, 4 uppl., 
Zeteo) kommentaren till 1 kap. 3 §. 
57 Levin (2011) s. 161f.  
58 Bernitz m.fl. (2013) s.98; Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar 
(1 april 2016, 4 uppl., Zeteo) kommentaren till 1 kap. 3 §.  
59 Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 april 2016, 4 uppl., 
Zeteo) kommentaren till 1 kap. 3 §.  
60 Se avsnitt 2.2.1.  
61 Bernitz m.fl. (2013) s. 71-73.; Observera att ett utnyttjande som omfattas av ensamrätten 
kan vara lovligt om det sker med stöd av en inskränknings- eller undantagsbestämmelse 
eller med upphovsrättsinnehavarens tillstånd, se avsnitt 2.2.1.    
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är att någon utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd lägger upp ett upphovsrättsligt 

skyddat verk på en webbsida så att allmänheten har möjlighet att ladda ned det. Detta 

tillvägagångssätt innefattar en överföring till allmänheten (då verket läggs ut på 

internet) och möjliggör dessutom otillåten exemplarframställning62 (som sker om verket 

laddas ned till någons dator). Upphovsrättsinnehavaren har som nämnts ensamrätt till 

både överföringar till allmänheten och exemplarframställningar. Om en handling 

omfattas av någon av dessa rättigheter krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att 

den inte ska utgöra ett intrång.  

 

Intrång riskerar inte endast att uppkomma genom framställning eller tillgängliggörande 

av regelrätta kopior av ett verk. Även bearbetningar och översättningar av verket samt 

verket i förändrat skick kan inkräkta på ensamrätten. Huruvida ett alster utgör ett intrång 

får avgöras från fall till fall genom en jämförelse mellan ursprungsverket och det påstått 

intrångsgörande verket. Detta går i korthet ut på att bedöma om det påstått 

intrångsgörande verket är så likt ursprungsverket att det inkräktar på dess skyddsomfång 

och följaktligen innebär ett intrång, antingen genom exemplarframställning eller genom 

tillgängliggörande till allmänheten.63  

2.4 Skadestånd vid upphovsrättsintrång 
Om en rättighetshavare upptäcker att ett intrång har begåtts kan denne agera gentemot 

intrångsgöraren genom att vidta någon av de sanktioner URL medger. En av dessa är 

skadestånd enligt 54 § URL. Regleringen om skadestånd återfinns i bestämmelsens 

andra och tredje stycke. Av första stycket följer att rättighetshavaren har rätt till skälig 

ersättning vid olovliga utnyttjanden. Rätten till skälig ersättning skiljer sig från 

regleringen om skadestånd. Varken någon skada eller att utnyttjandet skett med 

oaktsamhet eller uppsåt behöver visas. Det är följaktligen fråga om ett strikt ansvar. 

Beräkningen av ersättningen kan exempelvis ske med vägledning av aktuella tariffer 

eller kollektivöverenskommelser.64  

                                                
62 Exemplarframställningsrätten omfattar både fysiska och digitala exemplar, se Levin 
(2011) s. 137-139.  
63 Levin (2011) s. 174-176.  
64 Eltell och Radetzki NIR (2005) s. 226-228; Bernitz, m.fl. (2013) s. 141 och s. 432; 
Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 april 2016, 4 uppl., Zeteo) 
kommentaren till 7 kap. 54 §.  
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Beträffande skadeståndsansvar föreskrivs i andra stycket rätt till ersättning för 

ytterligare skada (utöver skälig ersättning) orsakad av intrånget. I dessa fall krävs att 

utnyttjandet har utförts med uppsåt eller oaktsamhet. Dessutom ska skada och adekvat 

kausalitet kunna visas. Det senare kravet betyder i korthet att skadan ska vara orsakad 

av eller utgöra en följd av intrånget. I litteraturen har uttryckts att kausalitetskravet 

innebär ” […] att skadestånd utgår endast om intrånget utgjort en tillräcklig eller 

nödvändig betingelse för den förlust, det lidande eller det förfång för vilket skadestånd 

yrkas.”65 Förutom detta krävs att skadan kan beskrivas som en påräknelig, adekvat följd 

av intrånget. När skadeståndet beräknas ska särskild hänsyn tas till vissa i andra stycket 

listade omständigheter. Listan är enbart exemplifierande och utgör inte någon 

uttömmande uppräkning av omständigheter som kan beaktas vid bedömningen. Det är 

ofta svårt att bevisa hur mycket skada som orsakats av ett intrång. Med stöd av 35 kap. 

5 § rättegångsbalken (RB) kan domstolen dock uppskatta skadan till skäligt belopp om 

omständigheterna är sådana att ”full bevisning om skadan inte alls eller endast med 

svårighet kan föras”. Samma bestämmelse kan tillämpas också när den skäliga 

ersättningen enligt första stycket ska uppskattas.66  

 

I 54 § 3 st. regleras andra åtgärder än olovliga utnyttjanden som innebär intrång eller 

överträdelse, exempelvis kränkning av den ideella rätten enligt 3 § URL. För 

kompensation erfordras att åtgärden utförts med uppsåt eller oaktsamhet. Ersättningens 

storlek bestäms även i dessa fall med stöd av de omständigheter som listas i andra 

stycket. Genom paragrafens fjärde stycke görs undantag från ersättningsskyldigheten i 

fall när någon har frångått det i 12 § 4 st. URL stadgade kravet på att en lovlig förlaga 

används vid framställning av exemplar för privat bruk. Undantaget gäller inte om kravet 

frångåtts med uppsåt eller grov oaktsamhet.67  

                                                
65 Eltell och Radetzki NIR (2005) s. 234.  
66 Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 april 2016, 4 uppl., 
Zeteo) kommentaren till 7 kap. 54 §; Bernitz, m.fl. (2013) s.430; Eltell och Radetzki NIR 
(2005) s. 228f.s. 231, s. 234, s. 240f, s. 254f.   
67 Olsson och Rosén: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1 april 2016, 4 uppl., 
Zeteo) kommentaren till 7 kap. 54 §; Bernitz, m.fl. (2013) s. 141f.   
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3 Intrång och Internet  

3.1 Internetintrångens särdrag 
Möjligheten att ta del av upphovsrättsligt skyddade verk har ökat explosionsartat genom 

internets genomslag. Till följd av detta har risken för upphovsrättsinnehavare att utsättas 

för upphovsrättsintrång ökat påtagligt. Intrången sker numera ofta på en internationell 

nivå och det har blivit svårare för upphovsrättsinnehavare att kontrollera och stävja 

olovligt utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk.68  

 

Utmärkande med internet som potentiell arena för upphovsrättsintrång är att det till 

skillnad från olika länders territorium, är gränslöst.69 Detta gör att flera problem 

aktualiseras. För det första kan det vara svårt att avgöra var ett intrång begånget på 

internet ska anses ha skett.70 Problemet kan illustreras genom ett exempel: ett verk har 

(olovligen) laddats upp på internet i ett land och kan samtidigt laddas ned från datorer i 

flera andra länder. Enbart den tekniska processen från den tidpunkt då verket laddades 

upp till dess att det kan laddas ned på en annan dator kan innebära att flertalet olika 

länder har involverats. Frågan blir: var ska upphovsrättsintrånget anses ha skett? Andra 

problem som kan uppkomma när intrång har begåtts på internet är att 

upphovsrättsinnehavaren inte vet var intrångsgöraren är lokaliserad eller vem det är.71  

 

Om en svensk upphovsrättsinnehavare upptäcker att ett dennes verk har tillgängliggjorts 

på internet i flera olika länder och därför vill väcka skadeståndstalan uppkommer 

således frågan om var rättighetshavaren kan väcka talan. Frågan om domstols 

behörighet kommer att studeras i nästa kapitel. Eftersom uppsatsen tar sin utgångspunkt 

i att en svensk upphovsrättsinnehavare utsätts för ett intrång på internet ska något sägas 

om vilken (geografisk) räckvidd den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen har innan 

den internationella processrätten behandlas.  

                                                
68 Jfr de Miguel Asensio (2007) s. 278f.  
69 Fawcett och Torremans (2011) s. 533-535. 
70 Ibid. s. 538, s. 542, s. 548f.  
71 Ibid. s. 536-538.  
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3.2 Upphovsrätt och territorialitet 
Svensk upphovsrättslagstiftning lyder under territorialitetsprincipen. Det innebär att det 

är upp till varje enskilt land att bedöma om ett alster ska omfattas av upphovsrättsligt 

skydd. Även vilket skyddsomfång ett visst verk har får avgöras självständigt av varje 

land. För en svensk upphovsrättsinnehavare innebär detta, att det faktum att ett verk 

skyddas av upphovsrätt i Sverige, inte innebär någon garanti att samma bedömning 

kommer att göras i ett annat land.72 Något stöd för att svensk upphovsrättslig 

lagstiftning inte är tillämplig på intrång begångna utomlands finns varken i URL eller i 

dess förarbeten. Detta anses i stället kunna utläsas underförstått. Lagstiftaren förefaller 

ha utgått ifrån att URL:s  tillämpningsområde är territoriellt begränsat.73 Att flertalet av 

de för immaterialrättens område mest centrala internationella konventionerna74 

underförstått förefaller grunda sig på territorialitetsprincipen anses också tala för 

principens tillämplighet i förhållande till upphovsrättslig lagstiftning.75 Det sagda 

innebär att det skydd som följer av den svenska upphovsrättslagstiftningen endast kan 

göras gällande inom Sverige. Skulle en rättighetshavare påstå att ett intrång föreligger 

utanför Sveriges gränser får detta bedömas enligt det aktuella landets lagstiftning - och 

inte enligt svensk upphovsrättslagstiftning. En förutsättning för att ett påstått intrång ska 

kunna prövas med tillämpning av URL blir följaktligen att detsamma påstås ha skett 

inom svenskt territorium.76  

 

Det upphovsrättsliga skyddet är sammanfattningsvis i hög grad beroende av att det görs 

gällande inom ett visst lands gränser. Skyddets ”gränsbundenhet” kan kontrasteras mot 

det faktum att det informationsutbyte som sker på internet i princip kan få en gränslös 

räckvidd. Det är inte svårt att föreställa sig att vissa problem kan uppstå när en 

upphovsrättighet - för vilket landsgränser har stor betydelse - ska utövas och försvaras 

                                                
72 Norrgård (2005) s. 572-574; I detta hänseende bör dock uppmärksammas att 
kvalifikationskravet för att omfattas av upphovsrättsligt skydd i viss mån kan sägas ha 
harmoniserats inom EU genom Infopaq- avgörandet där det EU-autonoma 
originalitetskravet lanserades, se avsnitt 2.1, särskilt fotnot 23 (min anmärkning).  
73 Strömholm (2001) s. 55, s. 174-179.  
74 Framförallt TRIPS-avtalet, Bernkonventionen och Pariskonventionen, se Norrgård 
(2005) s. 577.  
75 Norrgård (2005) s. 577f; Norrgård framhåller att om immaterialrättigheterna var 
universella, skulle konventionernas regler inte behövas, se ibid. s. 578.  
76 Levin (2011) s. 70; Strömholm (2001) s.179.    
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på det gränslösa internet.77 I tillägg till detta är upphovsrätten som sådan av immateriell 

karaktär.78 Enligt Torremans79 uppstår vissa problem när upphovsrättsligt skyddade 

verk korsar landsgränser just till följd av att upphovsrätten är av immateriell karaktär. 

Om någon korsar en landsgräns med exempelvis en dator kan äganderätten till 

densamma erkännas på grundval av att personen i fråga har besittning till den. 

Detsamma gäller inte för upphovsrättigheter. Det är inte möjligt att ha besittning till en 

upphovsrättighet. Då upphovsrättigheter korsar landsgränser uppstår således vissa 

problem som bottnar i att äganderätten inte kan erkännas utifrån besittning.80  

 

 
 

                                                
77 Torremans (2012) s. 23f.  
78 Ibid s. 27.  
79 Paul Torremans, professor i immaterialrätt vid University of Nottingham.  
80 Torremans (2012) s. 25-27. 
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4 Domsrätt 

4.1 Allmänna utgångspunkter 
Trots den problematik som aktualiseras i mötet mellan det gränslösa internet och 

upphovsrätten81 är upphovsrättsligt skyddat material föremål för konstant spridning på 

internet. Upphovsrättsintrång på internet får ofta, om inte alltid, en gränsöverskridande 

räckvidd. Från upphovsrättsinnehavarens synvinkel blir det därför av särskilt intresse att 

veta var en talan kan väckas och vilken skada som kan prövas inom ramen för denna 

talan. En naturlig startpunkt för en svensk upphovsrättsinnehavare blir att undersöka 

under vilka förutsättningar svensk domsrätt föreligger. Uttrycket svensk domsrätt kan 

beskrivas som frågan om svensk domstol är behörig att pröva ett visst mål som har 

anknytning till ett eller flera andra länder. Bestämmelserna som styr behörigheten 

betecknas domsrättsregler.82 Mellan EU:s medlemsstater löses frågan om domstols 

behörighet i förmögenhetsrättsliga mål genom regleringen i den så kallade Bryssel Ia-

förordningen,83 vilken kommer att behandlas nedan. Inledningsvis kommenteras även 

relevant reglering om lagval mycket kortfattat.  

4.2 Behörighet grundad på svarandens 
hemvist  

Huvudregeln i Bryssel Ia-förordningen framgår av artikel 4. Dess innebörd är att talan 

mot en svarande som har hemvist i en medlemsstat ska väckas vid domstolen belägen i 

svarandens hemvistland förutsatt att förordningen inte föreskriver något undantag från 

detta.84 Undantag från huvudregeln ska ges en restriktiv tolkning.85 Huvudregeln medför 

dels att domstolen belägen i svarandens hemvistland inte får avvisa talan, dels att 

domstolar benägna i andra medlemsstater än svarandens hemvistland ska avvisa en talan 

väckt med stöd av artikel 4.86 Hur hemvistbegreppet ska förstås för fysiska personer 

                                                
81 Se avsnitt 3.  
82 Bogdan (2014) s. 29 och 100.   
83 Gentemot Danmark är Bryssel Ia-förordningen tillämplig genom en särskild 
överenskommelse, eftersom Danmark inte deltar i det civilrättsliga samarbetet inom EU, se 
Bogdan (2014) s. 102.  
84 Artikel 4 förordning (EU) nr 1215/2012.  
85 Wadlow (1998) s. 67.  
86 Bogdan (2014) s. 105.  
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definieras inte i Bryssel Ia-förordningen. I artikel 62 föreskrivs enbart att frågan om en 

part har hemvist i domstolslandet ska avgöras enligt det landets lag. För juridiska 

personer och bolag föreskrivs i artikel 63 att dessa ska anses ha hemvist vid orten för 

dess stadgeenliga säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet.87  

 

Det råder enighet om att artikel 4 är tillämplig vid immaterialrättsintrång.88 Väcks talan 

vid svarandens hemvist med stöd av artikel 4 är domstolen behörig att pröva samtliga 

skador, även om dessa har orsakats i olika medlemsstater. En gemensam process för 

olika skador orsakade i olika länder kräver dock att talan väcks mot en och samma 

svarande. Det är inte möjligt för en kärande att väcka talan för samtliga skador i en och 

samma rättegång med stöd av artikel 4 mot flera svarande med hemvist i olika 

medlemsstater.89  

4.3 Fastställande av tillämplig lag 
För att ge en överblick över rättighetshavarens situation finns det anledning att kortfattat 

beröra hur tillämplig lag ska fastställas vid gränsöverskridande immaterialrättsintrång. 

För utomobligatoriska förpliktelser regleras frågan om tillämplig lag genom Rom II-

förordningen.90 Vid immaterialrättsintrång blir förordningens artikel 8 tillämplig, vilken 

föreskriver att skyddslandets lag ska tillämpas. Bestämmelsen kan inte frångås genom 

avtal.91 Artikel 8 innebär att skyddslandets lagstiftning måste tillämpas i förhållande till 

skada som uppkommit i den staten. När intrång har begåtts på internet kan som bekant 

skada uppkomma i flera medlemsstater samtidigt. Om rättighetshavaren skulle välja att 

väcka talan för samtliga skador vid svarandens hemvist enligt ovan nämnda artikel 4 i 

Bryssel Ia-förordningen, medför Rom II-förordningens artikel 8 således att domstolen 

tvingas att tillämpa flera olika länders lagstiftning.92 Detta är av relevans för analys av 

kärandens möjlighet att driva en effektiv process. Även för det fall samtliga skador 

                                                
87 Se artikel 62 och 63 förordning (EU) nr 1215/2012; Se även Bogdan (2014) s. 105f.  
88 Jfr exv. Fawcett och Torremans (2011) s. 143f; Maunsbach (2005) s. 117.  
89 Fawcett och Torremans (2011) s. 144f.  
90 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II-förordningen).  
91 Art. 8 Rom II-förordningen. Se även skäl nr 26, där det stadgas att skyddslandsprincipen 
betraktas som universellt erkänd och att upphovsrätt omfattas av begreppet immateriell 
rättighet. 
92 Maunsbach (2010) s. 700f, s. 704 
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skulle kunna prövas vid en domstol kan tillämplig reglering om lagval medföra negativa 

konsekvenser ur ett processekonomiskt perspektiv.   

4.4 Behörighet vid skadestånd utanför 
avtalsförhållanden  

4.4.1 Allmänna utgångspunkter  
Bryssel Ia-förordningen erbjuder alternativa behörighetsgrunder vid sidan av 

möjligheten att väcka talan i svarandens hemvistland. En av dessa framgår av artikel 

7.2, som blir tillämplig när talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden. Intrång i 

immaterialrättigheter omfattas av begreppet ”skadestånd utanför avtalsförhållanden” 

och regeln är därför tillämplig på sådana.93  Regeln ger en kärande möjlighet att väcka 

talan i en annan medlemsstat än den där svaranden har hemvist, nämligen vid domstolen 

för den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.94 Artikel 7.2 ska ges en autonom 

tolkning och omfattar varje talan som hänför sig till ett ansvar som inte grundar sig på 

avtal.95 Bestämmelsen omfattar även en förbudstalan, som inte sällan aktualiseras i 

immaterialrättsliga mål, när käranden i preventivt syfte vill utverka ett förbud mot 

genomförande av vissa skadegörande gärningar.96 Vid sidan av möjligheten att väcka 

talan med stöd av artikel 7.2 kan käranden väcka talan i svarandens hemvistland enligt 

artikel 4. Artikel 7 är nämligen en fakultativ bestämmelse.97 Artikel 7.2 utgör ett 

undantag från huvudregeln om att talan ska väckas vid domstolen belägen i svarandens 

hemvistland och bygger på att det föreligger ett nära samband mellan domstolen 

belägen på orten där skadan inträffade och den aktuella tvisten.98  

                                                
93 Pålsson (2008) s. 127f.  
94 Se artikel 7.2 förordning (EU) nr 1215/2012.  
95 Mål 189/87 Kalfelis mot Bankhaus Schröder m.fl. p.16-18.  
96 Bogdan (2014) s. 109; Fawcett och Torremans (2011) s. 153.   
97 Bogdan (2014) s. 106.  
98 Mål C- 21/76 Handelskwekerij G. J. Bier BV mot Mines de potasse d'Alsace SA, p. 8-12; 
De förenade målen C-509/09 och C-161/10 eDate Advertising GmbH mot X, och Olivier 
Martinez Robert Martinez mot MGN Limited, p. 40. 
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4.4.2 Den ort där skadan inträffade eller kan 
inträffa 

Situationen när en skadegörande handling har företagits på en ort och den skadegörande 

effekten av handlingen har uppkommit på en annan ort kallas för distansdelikt.99 Vid 

distansdelikt är det inte möjligt att med endast stöd av artikel 7.2:s ordalydelse utläsa 

om uttrycket ”domstolen för den ort där skadan inträffade eller kan inträffa” tar sikte på 

domstolen där den skadegörande handlingen företogs eller domstolen vid orten där den 

skadegörande effekten uppkommit.100 Detta har i stället klargjorts genom EU-

domstolens praxis (genom det så kallade Bier-målet). EU-domstolen har slagit fast att 

artikel 7.2 erbjuder käranden en valmöjlighet i situationer när den skadegörande 

handlingen och den skadegörande effekten visat sig på olika orter. Det står följaktligen 

käranden fritt att väcka talan antingen på handlingsorten eller på effektorten vid 

distansdelikt.101 Om käranden väljer att väcka talan på den ort där den skadegörande 

effekten uppkommit är en förutsättning för domsrätt att det är fråga om omedelbar och 

direkt skada, och inte följdskada eller tredjemansskada.102  

 

Vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång, när intrångsgöraren har hemvist i ett land 

och upphovsrättsinnehavaren befinner sig i ett annat, aktualiseras inte sällan tillämpning 

av artikel 7.2.103 Som nämnts medger artikel 7.2 att talan väcks på handlings- eller 

effektorten. Relevanta frågor blir följaktligen var den skadegörande handlingen ska 

anses ha företagits och var skada (effekt) ska anses ha uppkommit när 

upphovsrättsintrång påstås ha begåtts på internet. Vidare uppkommer frågan om hur 

mycket skada som omfattas av domstols behörighet då talan väcks på handlings- 

respektive effektorten. Nyss nämnda frågor har diskuterats i litteraturen och behandlats i 

praxis. Nedan kommer att redogöras för relevant praxis från EU-domstolen104 där artikel 

                                                
99 Maunsbach (2005) s. 134.  
100 Den plats där den skadegörande handlingen företagits kallas ibland för handlingsorten 
och den plats där den skadegörande effekten uppkommit kallas ibland för effektorten. Dessa 
begrepp kommer att användas i nämnd betydelse i uppsatsen.   
101 Mål C- 21/76 Handelskwekerij G. J. Bier BV mot Mines de potasse d'Alsace SA citeras 
härefter ”Bier”, se särskilt p. 13-15, 17, 19, 24-25; Se även Bogdan (2014) s. 108. 
102 Bogdan (2014) s. 108.   
103 Kempas (2015) s. 42.  
104 EU-domstolen benämndes tidigare ”EG-domstolen”. I uppsatsen kommer jag dock för 
enkelhetens skull, konsekvent skriva ”EU-domstolen”.   
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7.2105 har varit föremål för tolkning. Rättsfallen återges i kronologisk ordning i syfte att 

åskådliggöra hur artikel 7.2:s betydelse har utvecklats. I anslutning till rättsfallen 

kommer vissa kommentarer från litteraturen återges. För att belysa hur EU-domstolens 

praxis har tolkats av svensk domstol kommer även viss praxis från svensk domstol att 

inkluderas i framställningen.  

4.5 Rättsfall från EU- domstolen 

4.5.1 Shevill 
Det så kallade Shevill-målet avgjordes i mars 1995 och är ett av de mest centrala för 

tolkningen av artikel 7.2. EU-domstolen ställdes inför att avgöra hur artikel 7.2 skulle 

tolkas då en skadeståndstalan väckts med anledning av en påstådd ärekränkning orsakad 

av spridningen av en artikel i en papperstidning.106 Det konstaterades att artikel 7.2 inte 

skulle tolkas annorlunda av skälet att talan avsåg skador på en fysisk eller juridisk 

persons aktning och rykte och inte materiella skador. Käranden skulle följaktligen 

kunna välja mellan att väcka talan på handlings- eller effektorten i de fall den 

skadegörande handlingen och effekten av nämnd handling hade skett på olika orter.107 

EU-domstolen konstaterade att den skadegörande handlingens ort var den ort där den 

ärekränkande publikationens utgivare var etablerad. Domstolen belägen på den ort där 

utgivaren var etablerad var behörig att bedöma samtliga skador orsakade av 

utgivningen. Domstolarna på de orter där tidningsartikeln spridits (och där den 

skadelidande var känd) var endast behöriga att pröva de skador som orsakats inom 

respektive domstolsland.108 För att få samtliga skador prövade kunde käranden, förutom 

möjligheten att väcka talan på utgivarens etableringsort, fortfarande välja att väcka talan 

i svarandens hemvistland.109  

                                                
105 Bryssel Ia-förordningens artikel 7.2 motsvarar den tidigare gällande artikel 5.3 i rådets 
förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen), 
vilken i sin tur ersatte konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och 
om verkställighet av domar på privaträttens område (Brysselkonventionen). 
Fortsättningsvis kommer jag, för enkelhetens skull, skriva artikel 7.2 Bryssel Ia-
förordningen även i de fall domstolen har tolkat artikel 5.3, eftersom dessa artiklar i stort 
sett motsvarar varandra.   
106 Mål C-68/93 Shevill m.fl. mot Presse Alliance p. 17, citeras hädanefter ”Shevill”.   
107 Ibid., p. 20-23.  
108 Ibid., p. 24-30.  
109 Ibid., p. 32-33. 
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4.5.2 Shevill-målets tillämplighet på 
intrångstvister 

I litteraturen diskuterades huruvida principerna från Shevill-fallet skulle kunna tillämpas 

på gränsöverskridande immaterialrättsintrång. Trots att Shevill-fallet rörde ärekränkning 

och inte intrång menades att analogier skulle kunna göras utifrån fallet. Om exempelvis 

en tidning hade ett påstått intrångsgörande innehåll skulle principerna från Shevill-målet 

kunna tillämpas för att lokalisera handlings- och effektorten. Enligt Wadlow110 skulle i 

beskrivet fall handlingsorten anses vara orten därifrån tidningen hade publicerats. På 

handlingsorten skulle i enlighet med Shevill-principerna domsrätt för samtliga skador 

föreligga, även de orsakade i andra medlemsstater. Vidare skulle alla medlemsstater där 

den intrångsgörande tidningen hade getts ut i princip ha domsrätt över den skada som 

uppkommit inom respektive medlemsstat. Vad gäller bestämmandet av platsen där 

skada hade uppkommit påpekade Wadlow särskilt, att skada alltid skulle anses ha 

uppkommit där det de facto hade skett ett intrång.111 Wadlows resonemang 

överensstämmer inte till fullo med Shevill-domen. I Shevill definierades handlingsorten 

som utgivarens etableringsort och effektorterna som de orter där det kränkande 

materialet hade spridits (och den skadelidande var känd). Utgivarens etableringsort och 

orten därifrån tidningen har publicerats behöver inte sammanfalla. Detsamma gäller för 

orterna där tidningen spridits och orterna där en tidning getts ut. Begreppet ”spridits” 

kan sägas omfatta fler förfoganden än ”getts ut”. Det är således inte otänkbart att 

jurisdiktionsgrundade skada skulle anses uppkomma på fler ställen om Shevill-

principerna tillämpas i stället för Wadlows resonemang. 

 

Även om principerna från Shevill-fallet således skulle kunna tillämpas för att ge 

vägledning i domsrättsfrågan vid gränsöverskridande immaterialrättsintrång kvarstod 

vid denna tidpunkt vissa frågor. En av dessa var hur behörighetsfrågan skulle hanteras 

när intrång hade skett på internet. Även detta diskuterades i litteraturen. Enligt ett 

förslag presenterat av Fawcett och Torremans112 skulle den skadegörande handlingen 

lokaliseras till den plats där webbservern varit placerad och verket laddats upp. Detta 

                                                
110 Christopher Wadlow, professor emeritus i juridik vid University of East Anglia.  
111 Wadlow (1998) s. 98-100.  
112 James J Fawcett, professor i juridik vid University of Nottingham; Paul Torremans, se 
fotnot 79. 
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förhållningssätt ansågs vara att föredra113 eftersom platsen för uppladdningen av verket 

ansågs vara platsen som den skadegörande handlingen härrörde ifrån och detta synsätt 

skulle därför vara i enlighet med hur EU-domstolen tidigare formulerat sig i praxis.114 

Fawcett och Torremans framhöll att detta förslag innebar vissa risker. Intrångsgöraren 

skulle kunna ladda upp verket från ett land med ett svagt upphovsrättsligt skydd. 

Beträffande orten där skada uppkommer (effektorten) gjordes åtskillnad mellan olovlig 

uppladdning och olovlig nedladdning. Vid olovlig uppladdning ansågs det räcka att en 

webbsida fanns tillgänglig i medlemsstaten för att skada skulle anses uppkomma. Detta 

gällde dock endast om webbsidans innehåll var riktat mot medlemsstaten i fråga. Vid 

olovlig nedladdning ansågs platsen där nedladdningen skett vara den plats där skada 

uppkommit.115 Fawcett och Torremans förslag grundar sig (i likhet med Wadlows) på 

de principer som lanserades i Shevill-fallet. Det bör uppmärksammas att det inte heller i 

detta fall förordas någon exakt applicering av de principer som framkom i Shevill-fallet. 

Förslaget sägs i stället vara utformat för att ta särskild hänsyn till de speciella 

förhållanden som råder på internet.116 Det ska vidare påpekas att förslaget inte 

överensstämmer med senare års praxis från EU-domstolen.117 

 

Hur domsrättsfrågan ska hanteras när en gärning har företagits på internet bedömdes av 

EU-domstolen i eDate-målet.  

4.5.3 eDate 
I eDate-målet från oktober 2011 hade EU-domstolen att ta ställning till frågan om hur 

artikel 7.2 skulle tolkas när en kränkning av personlighetsskyddet påstods ha skett 

genom publicering av ett material på en webbplats.118 EU-domstolen inledde med att 

                                                
113 Detta ansågs närmare bestämt vara att föredra framför de principer som går att utläsa ur 
Shevill-målet, enligt vilka den skadegörande handlingen anses företas på den plats 
svaranden är etablerad.  
114 I Bier-målet uttryckte sig EU-domstolen i termer av ” […] the place of the event which 
is at the origin of the damage […]”, min kursivering, se Bier p. 13, och i litteraturen har 
påpekats, att det inte skulle vara i enlighet med Bier-fallet att lokalisera handlingsorten till 
någon annan plats än platsen där skadan har sitt ursprung, se Fawcett och Torremans 
(2011) s. 553.  
115 Vidare anses det krävas bevisning för att det intrångsgörande materialet har laddats ned 
av svaranden i den aktuella medlemsstaten, se Fawcett och Torremans (2011) s. 559.   
116 Fawcett och Torremans (2011) s. 158, s. 174, s. 552-559, s. 566f.  
117 Se avsnitt 4.5.5 och följande avsnitt. 
118 De förenade målen C-509/09 och C-161/10 eDate Advertising GmbH mot X, och Olivier 
Martinez Robert Martinez mot MGN Limited, p. 37, citeras hädanefter ”e-Date”.  
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påpeka att målet skilde sig från den tidigare nämnda Shevill-domen. I Shevill-målet hade 

spridningen skett via ett fysiskt medium och inte via internet. Spridningskriteriet som 

etablerats i Shevill-målet bedömdes inte lika användbart i ett fall när ett material spridits 

på internet. Detta ansågs vara fallet eftersom en internetpublicering medförde att ett i 

princip obegränsat antal läsare kunde ta del av det som publicerats. Domstolen 

konstaterade dessutom att spridningskriteriet skulle bli svårt att tillämpa vid 

internetpubliceringar, eftersom det vid spridning via internet inte i samma utsträckning 

var möjligt att på ett tillförlitligt sätt kvantifiera spridningen och utvärdera den skada 

som uppkommit inom en specifik medlemsstat.119 Mot denna bakgrund fastslog 

domstolen att käranden skulle ges möjlighet att väcka talan avseende hela skadan vid 

domstolen belägen på orten där denne hade sitt centrum för sina intressen i situationer 

när en påstådd kränkning av personlighetsskyddet hade skett på internet. Kärandens 

centrum för sina intressen konstaterades i regel sammanfalla med den plats där denne 

var stadigvarande bosatt. Domstolen på denna ort bedömdes i allmänhet vara bäst 

lämpad att bedöma en påstådd kränkning av dennes personlighetsskydd. Den domstolen 

var därför behörig att bedöma hela skadan. Vidare hade käranden möjlighet att väcka 

talan för hela skadan vid domstolen belägen på den ort där avsändaren av det påstått 

kränkande innehållet var etablerad. Käranden kunde dessutom väcka talan på den eller 

de orter där det kränkande innehållet funnits tillgängligt med stöd av Shevill-målet. 

Behörigheten vid dessa domstolar begränsades till skador orsakade i den 

medlemsstaten.120  

4.5.4 eDate-målets tillämplighet på 
intrångstvister 

I eDate-målet lanserades en ny domsrättsgrund där hela skadan kunde prövas: centrum 

för kärandens intressen. I litteraturen diskuterades domsrättsgrundens tillämplighet på 

intrångstvister. Torremans framhöll att den nya domsrättsgrunden inte borde tillämpas i 

förhållande till immaterialrättigheter. I korthet menade han att i tvister rörande 

upphovsrättsintrång är det upphovsrätten som sådan och inte rättighetshavaren som står 

i centrum. Det skulle därför framstå som olämpligt att tillämpa domsrättsgrunden 

                                                
119 Ibid p. 45-46.  
120 Ibid p. 47-52.  
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centrum för kärandens intressen121 på intrångstvister. Att tillämpa den nya 

domsrättsgrunden i förhållande till skada i upphovsrättens ideella del skulle dock kunna 

framstå som motiverat eftersom den ideella rätten är särskilt knuten till 

rättighetshavaren. Enligt Torremans vore det dock olämpligt att enbart tillämpa 

principerna från eDate-målet i förhållande till skada i upphovsrättens ideella del 

eftersom upphovsrättens ekonomiska och ideella del bör hållas samman.122  

 

Från andra håll i litteraturen hävdades vid denna tidpunkt att eDate-målet skulle kunna 

tillämpas i förhållande till intrångstvister. Eftersom den ideella rätten är personlig 

medan den ekonomiska rätten egentligen inte är bunden till upphovsrättsinnehavaren 

(den kan exempelvis överlåtas) ansågs dock, att olika bedömningsgrunder för avgörande 

av domstols behörighet borde tillämpas i förhållande till den ideella och ekonomiska 

skadan. Skada i den ekonomiska rätten bör anses uppkomma där rättigheten som sådan 

befinner sig, oberoende av var rättighetshavaren har sitt centrum för sina intressen. 

Skada i den ideella, personliga rätten kan däremot jämföras med sådan skada i 

personlighetsskyddet som aktualiserades i eDate-målet. I förhållande till intrång i 

upphovsrättens ideella del bör därför principerna från eDate-målet kunna tillämpas.123 

Av intresse är att HD senare valde att tillämpa principerna från eDate-målet på detta 

sätt. Enligt praxis från svensk domstol kan nämligen domsrättsgrunden centrum för 

kärandens intressen tillämpas vid upphovsrättsintrång på internet i förhållande till skada 

i upphovsrättens ideella del.124  

 

I anslutning till frågan om möjligheten att tillämpa eDate-principerna på intrångstvister, 

bör även nämnas att EU-domstolen i målet Wintersteiger125 tog ställning till om 

domsrättsgrunden centrum för kärandens intressen är tillämplig i förhållande till 

varumärkesrättigheter. Wintersteiger handlade om tolkningen av artikel 7.2 i ett fall när 

ett varumärkesintrång påstods ha skett genom att ett företag hade bokat ett sökord 

identiskt med ett nationellt registrerat varumärke i ett annonseringssystem på internet.126 

                                                
121 Min kursivering. 
122 Torremans (2012) s. 31, se särskilt fotnot 14.  
123 Maunsbach (2012) s. 56-59.  
124 NJA 2012 s. 483, se avsnitt 4.6.2 ”Tylden”.  
125 Mål C-523/10 Wintersteiger AG mot Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, citeras 
härefter ”Wintersteiger”. 
126 Wintersteiger p. 9-12; I målet konstaterades även att behörighetsgrundande skada anses 
uppkomma där varumärket är registrerat och att behörighet grundat på den skadevållande 



 33 

EU-domstolen konstaterade att domsrättsgrunden centrum för kärandens intressen inte 

var tillämplig i förhållande till registrerade rättigheter såsom varumärken. 

Resonemanget grundades på att till skillnad mot skyddet mot kränkningar av 

personlighetsskyddet, som existerar inom hela EU, kan skyddet som uppkommer genom 

en nationell varumärkesregistrering enbart åberopas inom registreringslandets 

territorium.127  

 
I senare praxis från EU-domstolen har artikel 7.2 även blivit föremål för tolkning i mål 

som specifikt rör gränsöverskridande upphovsrättsintrång.  

4.5.5 Pinckney  
I detta mål från oktober 2013 hävdade en kompositör bosatt i Frankrike att intrång i 

hans upphovsrätt till tre sånger hade skett. Påståendet grundades på att ett bolag 

etablerat i Österrike hade tryckt CD-skivor där de aktuella sångerna hade framställts. 

CD-skivorna hade sedan utbjudits till försäljning på internet av två brittiska bolag. De 

webbsidor där CD-skivorna gick att köpa var tillgängliga i Frankrike (det vill säga i 

kompositörens hemland). Kompositören väckte talan om skadestånd mot det 

österrikiska bolaget vid domstol i Frankrike.128 EU-domstolen konstaterade att fransk 

domstols behörighet skulle prövas utifrån om Frankrike kunde anses vara den ort där 

skada uppkommit, och således inte på grund av att Frankrike var den ort där den 

skadegörande handlingen hade inträffat.129  

 

Domstolen erinrade om att upphovsrättens ekonomiska del omfattades av 

territorialitetsprincipen och att den ekonomiska rätt som följer av upphovsrätten bland 

annat tack vare Infosocdirektivet erhöll skydd inom hela EU. Vidare framhöll 

domstolen att bedömningen av huruvida ett intrång skett inte var relevant för att avgöra 

om domsrätt förelåg. För att behörighet enligt artikel 7.2 skulle föreligga krävdes enbart 

                                                                                                                        
handlingen anses föreligga på annonsörens etableringsort. Av intresse är att annonsörens 
etableringsort valdes som platsen för den skadevållande handlingen i stället för platsen för 
serverns placering. Mot bakgrund av Brysselförordningens syfte: att bidra till 
förutsägbarhet, ansågs platsen för serverns placering inte kunna bestämmas som platsen för 
den skadevållande handlingen, eftersom serverns placering ansågs osäker, se p. 26-28, p. 
33-38. 
127 Wintersteiger p. 21-24; Se även Maunsbach (NIR 2012) s. 454.   
128 C-170/12 Peter Pinckney mot KDG Mediatech AG, p. 9-10., citeras hädanefter 
”Pinckney”. 
129 Ibid., p. 29; Se även Bogdan SvJT (2015) s. 603f.   
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att skada hade inträffat eller kunde inträffa. Det krävdes således inte att ”[…] den 

aktuella verksamheten ’riktar sig till’ den medlemsstat i vilken talan väcktes”130 för att 

behörighet enligt artikel 7. 2 skulle föreligga. Domstols behörighet att pröva en 

skadeståndstalan väckt med anledning av ett intrång i upphovsrättens ekonomiska del 

förutsatte alltså dels att denna rättighet erhöll skydd i medlemsstaten där talan väckts, 

dels, att den påstådda skadan kunde uppkomma inom denna medlemsstat.131 Domstolen 

fastslog att skada skulle anses kunna uppkomma ”[…] bland annat när det finns 

möjlighet att från en webbplats som är tillgänglig inom domkretsen för den domstol där 

talan väckts, beställa ett exemplar av det verk som omfattas av de rättigheter som 

käranden gör gällande.”132 Fransk domstol ansågs följaktligen behörig, men endast 

beträffande den skada som vållats inom medlemsstaten. Denna begränsning av 

behörigheten ansågs motiverad mot bakgrund av att om en medlemsstats domstol 

ansågs behörig att pröva skada utöver den som vållats inom den egna medlemsstaten, 

skulle den utföra en bedömning som andra medlemsstaters domstolar var behöriga att 

göra i enlighet med territorialitetsprincipen och Bryssel Ia- förordningens artikel 7.2.133  

4.5.6 Hi Hotel 
I ett mål från april 2014 hade en fotograf med hemvist i Tyskland fått i uppdrag av ett 

hotell etablerat i Frankrike att framställa bilder av hotellet. Fotografen upptäckte några 

år senare att hotellet hade använt bilderna utöver den rätt han påstod sig ha upplåtit till 

hotellet vid tillfället för uppdraget. Bilderna fanns nämligen återgivna i en bok om 

inredningsarkitektur utgiven av ett förlag etablerat i Tyskland. Med anledning av det 

upphovsrättsintrång fotografen påstod hade skett genom hotellets överlämnande av 

fotografierna till det tyska förlaget väckte fotografen talan mot det franska hotellet vid 

domstol i Tyskland.134 Fråga uppkom om artikel 7.2 kunde läggas till grund för tysk 

domstols behörighet i det aktuella fallet, när svaranden var en av flera påstådda 

skadevållare, och där denne inte hade handlat inom den medlemsstat där domstolen där 

talan väckts var belägen (det vill säga inom Tyskland).135 

                                                
130 Ibid., p. 42.   
131 Ibid. p., 37-43.  
132 Ibid., p. 44.  
133 Ibid., p. 44-48. 
134 Mål C-387/12 Hi Hotel HCF SARLmot Uwe Spoering p. 9-11., citeras hädanefter ”Hi 
Hotel”.   
135 Ibid. p.23.  
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EU-domstolen inledde med att konstatera att tysk domstol inte kunde grunda behörighet 

på grundval av att det var den skadegörande handlingens ort. Svaranden hade nämligen 

inte utfört någon handling inom domstolslandets domkrets. Domstolen hade därför att 

undersöka huruvida den kunde anses behörig baserat på den ort där skadan 

uppkommit.136 Med hänvisning till Pinckney-avgörandet konstaterade EU-domstolen att 

förutsättningarna för att en domstol skulle vara behörig att pröva en skadeståndstalan 

dels var att den ekonomiska rättighet vari intrång påstods ha skett erhöll skydd i den 

medlemsstat där domstolen där talan väckts var belägen, dels att det var möjligt att den 

skada som hävdades föreligga kunde inträffa inom domstolslandets domkrets. 

Upphovsrättens ekonomiska del erhöll skydd i Tyskland till följd av Infosocdirektivet. 

Vidare ansågs skada kunna inträffa eftersom det var möjligt att införskaffa en 

återgivning av de enligt fotografen upphovsrättsligt skyddade fotografierna. Behörighet 

ansågs följaktligen kunna grundas på artikel 7.2 baserat på den ort där skada 

uppkommit. Detta trots att svaranden inte hade utfört någon handling inom 

domstolslandets domkrets. Återigen var behörigheten begränsad till den skada som 

uppkommit i domstolslandet.137 EU-domstolen poängterade särskilt att behörighet enligt 

artikel 7.2 inte kunde baseras på den ort där den skadegörande handlingen företagits när 

svaranden inte hade handlat inom medlemsstaten där domstolen där talan väckts var 

belägen.138  

4.5.7 Hejduk 
I ett mål från januari 2015 aktualiserades frågan om domstols behörighet i ett fall där 

upphovsrättsintrång påstods ha skett genom tillgängliggörande på en webbplats.   

 

En fotograf med hemvist i Österrike hävdade att ett företag med säte i Tyskland hade 

gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång eftersom det hade gjort hennes fotografier 

tillgängliga och nedladdningsbara för allmänheten på sin hemsida. Företaget hade inte 

tillstånd från fotografen att göra detta. Fotografen väckte därför talan om skadestånd vid 

österrikisk domstol. Det tyska bolaget hävdade att österrikisk domstol saknade 

                                                
136 Ibid. p. 30-34 
137 Ibid p. 35-41.  
138 Ibid. p. 40 (den engelska översättningen); Se även Bogdan (2015) s. 602f.  
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behörighet eftersom den aktuella hemsidan inte var ”[…] avsedd för Österrike”.139 De 

menade att österrikisk domstol inte kunde tillerkännas behörighet enbart på grundval av 

att det var möjligt att ta del av hemsidans innehåll därifrån.140 

 

EU-domstolen inledde med att konstatera att det i målet rörde sig om påstått intrång i de 

till upphovsrätten närstående rättigheterna.141 Vidare klargjordes att upphovsrätter trots 

att de är skyddade inom hela EU, omfattas av territorialitetsprincipen. 

Upphovsrättsintrång kan därför ske i varje medlemsstat enligt den lagstiftning som är 

tillämplig i den medlemsstaten.142 EU-domstolen övergick sedan till att resonera kring 

behörighet baserad på handlingen som ligger till grund för skadan. Med tillämpning av 

ett analogt resonemang utifrån Wintersteiger fastslog EU-domstolen att den handling 

som orsakat skadan var utlösandet av den tekniska process som möjliggjort visning av 

fotografierna på webbsidan. Webbplatsägarens agerande var således det avgörande för 

ett upphovsrättsintrång.143 Platsen för den skadegörande handlingen kunde därför enbart 

vara den ort där det intrångsgörande företaget (det vill säga det tyska företaget) hade sitt 

säte. Av betydelse var även att beslutet om publicering hade fattats där. Eftersom det 

tyska företaget inte hade sitt säte i domstolslandet (Österrike) kunde behörighet inte 

grundas på den skadegörande handlingen. Frågan blev om behörighet kunde grundas på 

skadans uppkomst.144 De rättigheter vari intrång påstods ha skett erhöll skydd i 

domstolslandet Österrike. Vidare ansågs skada kunna uppkomma i Österrike på grund 

av att fotografierna var tillgängliga i Österrike via det tyska företagets webbsida. Att 

webbsidan i fråga inte var ”avsedd” för Österrike var inte relevant för denna 

bedömning. Behörighet kunde följaktligen grundas med stöd av orten för skadans 

uppkomst. Domstolens behörighet omfattade enbart prövning av skada som uppkommit 

inom domstolslandets territorium.145 

                                                
139 Mål C-441/13 Pez Hejduk mot EnergieAgentur.NRW GmbH, p.13, citeras hädanefter 
”Hejduk”.  
140 Ibid. p. 10-13.  
141 Käranden hävdade att tillgängliggörandet av fotografierna utgjorde ett intrång i 
upphovsrätten, se ibid. p. 21. 
142 Ibid. p. 22.  
143 Ibid. p. 23-24. 
144 Ibid. p.24-27.  
145 Ibid. p. 28-39.  
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4.5.7.1 Generaladvokatens förslag  
Innan samtliga tre fall rörande upphovsrättsintrång kommenteras ska generaladvokatens 

förslag till avgörande i Hejduk-målet uppmärksammas, eftersom förslaget skiljer sig 

från den slutsats som nåddes i domen. I förslaget påpekades att förhållandena i Hejduk-

målet skilde sig från det tidigare avgjorda Pinckney-målet eftersom skadorna som 

påstods ha uppstått i Hejduk-målet i princip inte var möjliga att lokalisera. Skadornas 

”icke-lokaliserbara” karaktär i Hejduk-målet var en följd av att det i detta fall rörde sig 

om ett tillgängliggörande av bilder på en webbplats (utan att bilderna utbjöds till 

försäljning). I Pinckney-avgörandet utgjordes det påstådda intrånget däremot av 

tillverkning och försäljning av CD-skivor via internet. Enligt generaladvokaten framstod 

det som olämpligt tillämpa den praxis som framkommit genom Pinckney i ett fall 

rörande ”icke-lokaliserbara skador”. Den lösning som valts i Pinckney föreföll vara 

anpassad för intrång som visserligen skett via internet men trots detta hade varit möjliga 

att avgränsa geografiskt. Mot denna bakgrund föreslogs att artikel 7.2 enbart skulle ge 

behörighet åt domstolarna på handlingsorten. Möjligheten att stämma på den ort där 

skada uppkommit skulle följaktligen uteslutas. Om kriterierna i Pinckney-målet skulle 

tillämpas också i förhållande till sådana icke-lokaliserbara skador som det rörde sig om i 

Hejduk skulle käranden ställas inför en i princip omöjlig uppgift. Käranden skulle 

nämligen tvingas att ta fram bevisning om vilken skada som uppkommit i en specifik 

medlemsstat. Ett sådant tillvägagångssätt skulle medföra risk att domstolens bedömning 

omfattade mindre – eller för den delen mer – skada än vad som faktiskt hade inträffat 

och följaktligen rymdes inom behörigheten.146  

4.5.8 Behörighet vid påstått 
upphovsrättsintrång  

Det har genom senare års praxis från EU-domstolen klargjorts att behörigheten på 

effektorten vid påstått intrång i upphovsrättens ekonomiska del är beroende av två 

kriterier: dels ska rättigheten vara skyddad i domstolslandet, dels ska skada kunna 

uppkomma i domstolslandet. I Pinckney och Hejduk klargjordes att den påstått 

skadegörande verksamheten inte behöver rikta sig mot en medlemsstat för att 

behörighet ska föreligga där.  

 
                                                
146 GA Cruz Villalón i C‑441/13 Hejduk p. 1-3 p. 39- 45, p. 47-48.   
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Generaladvokatens förslag till avgörande i Pinckney skiljer sig från det ovan sagda. I 

förslaget förordades att det avgörande för behörighet på effektorten skulle vara att 

svaranden riktat sin verksamhet mot medlemsstaten där domstolen var belägen. 

Behörighet enbart baserad på tillgänglighet ansågs riskera leda till forumshopping. 

Förslaget motiverades dessutom med åberopande av Brysselförordningens mål om god 

rättsskipning och förutsägbarhet.147 EU-domstolen delade uppenbarligen inte 

generaladvokatens uppfattning. 

 

Enligt Lundstedt148 föreligger anknytningskriteriet om att skada ska kunna uppkomma 

eftersom upphovsrätt till skillnad från exempelvis varumärken inte kräver någon 

registrering. Vid upphovsrättsintrång finns det därför inte någon naturlig koppling till en 

viss medlemsstat.149 För att skada ska anses kunna uppkomma räcker det enligt 

Pinckney och Hejduk att en webbsida med påstått intrångsgörande material är tillgänglig 

i domstolslandet. I enlighet med de principer som framkom redan genom Shevill är 

behörigheten på effektorten begränsad till prövning av den skada som uppkommit inom 

domstolslandet.150     

 

De tre fallen rörande upphovsrättsintrång skiljer sig åt på flera sätt. En relevant skillnad 

är att medan Pinckney och Hejduk handlar om (påstått) intrång på internet, handlar Hi 

Hotel om (påstått) intrång genom tillhandahållande av fysiska exemplar. Enligt Bjørn 

Larsen151 kan frågan om intrånget skett online eller offline ha betydelse i 

behörighetshänseende. Han menar att förutsättningarna att väcka talan gentemot en 

intrångsgörare är bättre när intrånget påstås ha skett online än när det påstås ha skett 

                                                
147GA Jääskinen i C‑170/12 Pinckney p. 64-71; Se Lundstedt (2016) s. 197f; Se även 
Maunsbach (NIR 2012), s. 456f., där han framhåller att om ett påstående om tillgänglighet 
skulle anses tillräckligt för behörighet även när intrång påståtts ha begåtts på internet, kan 
detta bädda för missbruk från kärandens sida och medföra att svaranden riskerar att inte 
kunna förutse i vilket land denne kan bli instämd. Vidare påpekar Maunsbach att de 
omständigheter som beaktas för att avgöra om svarandens verksamhet har riktat sig mot en 
viss medlemsstat vid tillämpning av Brysselförordningens bestämmelse om 
konsumenttvister, skulle kunna vara relevanta att applicera också i detta sammanhang, för 
att förhindra nyss nämnda scenario.  
148 Lydia Lundstedt, doktor i internationell privaträtt och immaterialrätt vid Stockholms 
universitet. 
149 Lundstedt (2016) s. 196f., s. 201.  
150 Se avsnitt 4.5.1; Lundstedt (2016) s. 197-201.  
151 Torsten Bjørn Larsen, Post.doc., Center for Information and Innovation Law, Faculty of 
Law, University of Copenhagen. 
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offline.152 Vid ”offline-intrång” förefaller EU-domstolen nämligen kräva en viss 

anknytning till domstolslandet för att behörighet ska föreligga på effektorten. Enligt 

Bjørn Larsen krävs i dessa fall att intrånget är riktat mot medlemsstaten.153 Vid intrång 

online krävs däremot inte någon anknytningsfaktor till domstolslandet för att behörighet 

på effektorten ska föreligga. Enligt Bjørn Larsen är domstols behörighet begränsad till 

den skada som uppkommit inom domstolslandet inte bara då talan väckts på effektorten, 

utan även då talan har väckts på handlingsorten. Att domstolen på handlingsorten är 

föremål för samma behörighetsbegränsning som domstolarna på effektorterna antas 

gälla vid såväl offline- som online-intrång.154 Omfattningen av domstols behörighet när 

talan har väckts på handlingsorten vid upphovsrättsintrång har inte ännu varit föremål 

för EU-domstolens prövning.155 Huruvida behörigheten på handlingsorten är begränsad 

till skador som uppkommit inom domstolslandet får i dagsläget följaktligen betraktas 

som oklart.156 

 

Påståendena om en begränsad behörighet på handlingsorten ska ses mot bakgrund av 

vissa argument som framförts i doktrin. Vissa anser det olämpligt att tillämpa 

uppdelningen mellan handlings- och effektorten i förhållande till immaterialrättigheter. 

Eftersom immaterialrättigheter är territoriellt begränsade bör en handling som företas i 

ett land och effekter som uppstår i ett annat land bedömas var för sig. Det bör 

undersökas om intrång har skett i respektive land. De skadeståndsgrundande företeelser 

som förekommit i olika länder ska ses som fristående potentiella intrång i nationella 

ensamrätter, och inte som en ”skadegörande handling” som orsakat ”effekter” i andra 

länder.157  

 

                                                
152 Bjørn Larsen (NIR 2016) s. 111-113, s. 116f.  
153 För avgörande av huruvida en åtgärd har varit riktad mot en viss medlemsstat hänvisar 
författaren till de förenade målen C-585/08 Peter Pammer mot Reederei Karl Schlüter 
GmbH & Co. KG och C-144/09 Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller, se Bjørn 
Larsen (NIR 2016) s. 112.  
154 Bjørn Larsen (NIR 2016) s. 111-113, s.116f.; Personligen anser jag inte att en sådan 
behörighetsbegränsning med säkerhet kan utläsas ur vare sig Pinckney, Hejduk eller Hi 
Hotel.  
155 I de ovan nämnda målen har det endast prövats huruvida domstolen har varit behörig 
med stöd av den ort där skada uppkommit och inte huruvida behörighet har kunnat grundas 
åberopande av den skadegörande handlingen, se Pinckney p. 29, Hejduk p. 27 och Hi Hotel 
p. 34. 
156Jfr Lundstedt (2016) s. 164, s. 201, där hon uttrycker sig i termer av att domstolen på 
handlingsorten skulle kunna ha generell jurisdiktion.  
157 Conflict of Laws in Intellectual Property (2013), (Kur), s. 69f. 
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Det har tidigare anförts att en skadegörande handling inte skulle kunna företas utanför 

immaterialrättens skyddsland.158 I Wintersteiger fastslog EU-domstolen dock att 

beträffande den skadevållande handlingen, skulle varumärkesskyddets territoriella 

begränsning inte anses utgöra hinder för domstolar utanför registreringslandet att 

grunda internationell behörighet.159 Det får därför anses klarlagt att en skadegörande 

handling kan förekomma utanför immaterialrättighetens skyddsland utan hinder av 

territorialitetsprincipen. Det avgörande för att en skadegörande handling ska anses ha 

företagits i en viss medlemsstat är följaktligen inte att det har skett ett intrång i en 

immaterialrättighet enligt nationell, materiell rätt i medlemsstaten.160 Ett betraktelsesätt 

som bestämmer den skadevållande handlingen utifrån var ett intrång (enligt materiell, 

nationell rätt) har begåtts skulle för övrigt leda till att både den skadegörande 

handlingen och skadan (effekten) ansågs uppkomma i immaterialrättens skyddsland. 

Om den skadevållande handlingens ort bestämdes utifrån var ett intrång skett skulle 

käranden inte ha någon valmöjlighet mellan handlings- och effektorten. Att lokalisera 

den skadegörande handlingen till svarandens etableringsort (platsen där den 

skadegörande handlingen anses har sitt ursprung) leder till ett annat resultat. Med ett 

sådant betraktelsesätt synes inget hindra att domstolen på handlingsorten också är 

behörig döma över skador som uppkommit i andra medlemsstater.161 

 

I Hejduk uttalade EU-domstolen att handlingsorten var den ort där intrångsgöraren hade 

sitt säte.162 Detta kan sägas vara i linje med EU-domstolens tidigare resonemang i 

Shevill, eDate och Wintersteiger, där handlingsorten bestämdes till svarandens 

etableringsort.163 Enligt Lundstedt skulle handlingsorten även kunna lokaliseras till 

någon annan plats än etableringsorten, om det skulle främja en effektiv process 

exempelvis genom närheten till bevisning.164  

                                                
158 Maunsbach (2005) s. 135, Maunsbach ansåg inte att så var fallet, utan redogjorde endast 
för uppfattningen.  
159 Wintersteiger p. 29.  
160 Lundstedt (2016) s. 162f.  
161 Lundstedt och Maunsbach (NIR 2003) s. 215f. 
162 Hejduk p. 24-26.  
163 För definitionen av handlingsorten i Wintersteiger, se fotnot 126; Det bör observeras, att 
denna lokalisering av handlingsorten inte sällan riskerar att sammanfalla med definitionen 
av svarandens hemvist, jfr art. 4 och art. 63 Bryssel Ia-förordningen; jfr Lundstedt (2016) s. 
164.  
164 Lundstedt (2016) s. 163-165.  



 41 

4.6 Rättsfall från svensk domstol 
I följande avsnitt redogörs för två rättsfall från svensk domstol i vilka frågan om svensk 

domstols behörighet vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång aktualiserats. Målen 

hänger ihop genom att båda två handlar om påstått upphovsrättsintrång i samma 

fotografi. Då fotografiet tillgängliggjordes på internet i Norge påstods 

upphovsrättsintrång ske i Sverige.165 I båda målen tillämpades den så kallade 

Luganokonventionen166 vilken är tillämplig gentemot Norge, Island och Schweiz. 

Luganokonventionens regler är mycket lika Bryssel Ia-förordningens. I de fall de båda 

reglementena har samma ordalydelse är därför även praxis angående tolkningen av 

Bryssel Ia-förordningen relevant för tolkningen av Luganokonventionens 

bestämmelser.167  

4.6.1 Arbeiderbladet 
I detta fall från februari 2008 väckte en svensk upphovsrättsinnehavare (M.E. AB) talan 

mot ett norskt rättssubjekt (tidningen Arbeiderbladet). Rättighetshavaren hävdade att 

intrång hade orsakats genom tidningens otillåtna publicering av ett upphovsrättsligt 

skyddat fotografi i dess papperstidning och i dess internettidning. Fråga uppkom om 

svensk domstol skulle anses behörig att pröva ett mål om påstått upphovsrättsintrång till 

följd av ett norskt rättssubjekts publicering av upphovsrättsligt skyddat material i såväl 

tryckt skrift som på internet.168 

 

I tingsrätten konstaterades att den bestämmelse som aktualiserades var 

Luganokonventionens artikel 5.3, vilken stadgade att en talan om skadestånd utanför 

avtalsförhållanden kan väckas vid domstolen i den ort där skadan inträffade. Tingsrätten 

ansåg att den skadegörande handlingen (beträffande publiceringen av fotografiet i 

papperstidningen) hade företagits i Norge. Någon skada ansågs inte kunna ha 

uppkommit i Sverige, eftersom den norska internettidningen inte var riktad mot svenska 

utan mot norska läsare. Behörighet för svensk domstol ansågs inte föreligga.169 I 

                                                
165 Maunsbach (NIR 2012) s. 449f.  
166 Konvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område (Luganokonventionen). 
167 Bogdan (2014) s. 102f; NJA 2012 s. 483 p. 13.   
168 RH 2008:4.  
169 Ibid. 



 42 

hovrätten gjordes en annan bedömning. Vad gällde publiceringen av fotot i 

papperstidningen ansågs någon domsrättsgrundande skada inte föreligga, eftersom 

tidningen inte hade spridits i Sverige. Hovrätten ansåg dock att internetpubliceringen 

medförde att skada kunde uppkomma i Sverige. De argument som framfördes var att 

fotografiet erhöll upphovsrättsligt skydd i Sverige och hade tillgängliggjorts i Sverige 

genom publicering på internet. Vidare fanns cirka 60 läsare i Sverige. Behörighet för 

svensk domstol ansågs således föreligga. Behörigheten omfattade endast prövning av 

den skada som inträffat i Sverige.170  

 

4.6.2 Tylden 
Som nämnts ovan var det omtvistade fotografiet i detta mål från juli 2012 detsamma 

som i Arbeiderbladet-målet. Fotografiet hade i detta fall använts på ett CD-omslag.  

Käranden hävdade att intrång hade skett när fotografiet hade utnyttjats vid utgivningen 

av CD-skivan i Norge samt när det hade använts i reklam på den påstått intrångsgörande 

partens (Tyldens) hemsida. Käranden yrkade att det skulle fastställas att det förelåg 

skyldighet för Tylden att utge skälig ersättning samt skadestånd enligt 54 § URL. Vare 

sig tingsrätten eller hovrätten ansåg att talan kunde väckas i Sverige. Eftersom 

utgivningen av CD-skivan hade ägt rum i Norge ansågs den skadegörande handlingen 

ha företagits där. Någon jurisdiktionsgrundande skada till följd av internetpubliceringen 

ansågs inte heller föreligga, bland annat därför att det inte visats att Tyldens hemsida 

hade haft några användare från Sverige. Vidare stod Tyldens påstående att det inte hade 

sålts några CD-skivor till Sverige oemotsagt. Mot denna bakgrund ansågs det inte 

motiverat att göra samma bedömning som i Arbeiderbladet-målet, eftersom det hade 

varit ostridigt att det fanns cirka 60 läsare i Sverige i det fallet.171  

 

HD resonerade annorlunda och ansåg att svensk domstol var behörig. Anledningen till 

HD:s resonemang tycks vara att EU-domstolens avgörande i eDate-målet hade kommit 

vid tidpunkten för prövningen.172  

 

                                                
170 Ibid. 
171 NJA 2012 s. 483. 
172 Jfr Maunsbach NIR (2012) s. 452.  
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HD erinrade om att det i eDate-målet hade lanserats en ny domsrättsgrund som gav 

behörighet att pröva hela skadan. Frågan för HD blev om denna behörighetsgrund, som 

tillämpats i ett mål angående en påstådd kränkning av personlighetsskyddet orsakad av 

publicering på en webbplats, också kunde tillämpas i ett mål angående ett påstått 

upphovsrättsintrång genom publicering på en webbplats.173  

 

Inledningsvis framhöll HD att när en svensk domstol avgör huruvida den är behörig att 

pröva en talan ska den ”[…] godta de omständigheter som käranden åberopar till stöd 

för behörigheten, om det inte redan av vad käranden anför eller av andra skäl är 

uppenbart att kärandens påståenden saknar grund.”174 Genom uttalandet konstaterades 

följaktligen att påståendedoktrinen ska tillämpas vid behörighetsprövningen.175 HD 

påpekade att det upphovsrättsliga skyddet omfattar såväl en ekonomisk som en ideell 

del. Beträffande rätten till ersättning för ideell skada framhölls, att denna framförallt 

syftar till att motverka kränkningar av framställares och konstnärers anseende. Denna 

ersättningsrätt ansågs därför möjlig att likställa med den ersättning för kränkning av 

personlighetsskyddet som det varit fråga om i eDate-målet. HD:s slutsats blev således 

att resonemangen i eDate-målet även var möjliga att tillämpa på det aktuella fallet i 

förhållande till ersättningsanspråket för den ideella skadan. Eftersom fotografen var 

bosatt i Stockholm ansågs centrum för hans intressen finnas där. Svensk domstol var 

följaktligen behörig att pröva talan om ersättning för hela den ideella skadan. 

Fotografen hade enbart yrkat ersättning för den ekonomiska skada som påstods ha 

uppkommit i Sverige. Med hänvisning till Bier-målet ansågs svensk domstol även 

behörig att pröva den ekonomiska skada som påstods ha uppkommit i Sverige.176  

4.6.3 Behörighet vid svensk domstol 
I Tylden-målet ansåg HD att behörighet för samtliga skador i upphovsrättens ideella del 

kunde grundas på Luganokonventionens artikel 5.3. Resultatet uppnåddes genom att 

kränkning av upphovsrättens ideella rätt ansågs jämförbar med den kränkning av 

personlighetsskyddet som hade aktualiserats i eDate-målet. Domsrättsgrunden centrum 

för kärandens intressen kunde därför tillämpas i förhållande till den ideella skadan. 

                                                
173 NJA 2012 s. 483 p. 21-26.  
174 Ibid., p. 22.  
175 Ibid, p. 22. Påståendedoktrinen kommer att kommenteras nedan.  
176 Ibid., p. 27-31.  
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Behörighet för prövning av den ekonomiska skadan var begränsad till den skada som 

orsakats inom Sverige.177 Domstolen tillämpade följaktligen olika bedömningsgrunder 

för prövning av sin behörighet i förhållande till den ekonomiska och den ideella skadan. 

I litteraturen har framhållits att en tillämpning av olika bedömningsgrunder för prövning 

av behörigheten kan försämra möjligheten att driva en effektiv process. För att 

återanknyta till Tylden-målet så ansågs svensk domstol inte behörig att pröva den 

ekonomiska skada som uppkommit utanför Sverige.178 Domsrättsgrunden centrum för 

kärandens intressen ansågs inte tillämplig i förhållande till den ekonomiska skadan. 

Samtliga skador till följd av intrånget kunde följaktligen inte prövas vid samma 

domstol. Det ovanstående illustrerar att tillämpningen av olika bedömningsgrunder i 

förhållande till upphovsrättens olika delar kan leda till försämrade utsikter för en 

rättighetshavare att få samtliga skador till följd av ett intrång prövade vid samma 

domstol.179  

 

Av Tylden-målet framkommer att kärandens påstående om att skada har uppkommit i 

domstolslandet (till följd av att webbsidan har varit tillgänglig där) är tillräckligt för att 

svensk domstol ska kunna grunda behörighet. Det sagda är ett resultat av att 

påståendedoktrinen tillämpas.180 Något kortfattat om påståendedoktrinen ska därför 

sägas nedan. 

 

Utgångspunkten är att käranden har bevisbördan för omständigheter till stöd för att 

svensk domsrätt föreligger.181 HD:s hänvisning till påståendedoktrinen bör ses i ljuset 

av att det vid domsrättsprövningen ofta rör sig om så kallade dubbelrelevanta 

rättsfakta.182 Enligt Heuman183 avses med ett dubbelrelevant rättsfaktum ”[…] att ett 

och samma rättsfaktum har betydelse för behörigheten och för kärandens materiella 

anspråk.”184 Om omständigheten käranden åberopar både är av betydelse för svensk 

domstols behörighet och för bedömningen av själva sakfrågan (t.ex. fråga om skada har 
                                                
177 Det bör noteras att käranden endast yrkat på ersättning för sådan ekonomisk skada som 
påstods ha uppkommit i Sverige, se NJA 2012 s. 483 p. 31.   
178 Hur utfallet hade blivit om käranden yrkat ersättning för skada utöver den som 
uppkommit i Sverige är förstås inte möjligt att med någon säkerhet besvara.  
179 Maunsbach (NIR 2012) s. 454f.  
180 Bogdan SvJT (2013) s. 961. 
181 Bogdan (2014) s. 126.  
182 Jfr Maunsbach (NIR 2012) s. 456.  
183 Lars Heuman, professor i processrätt vid Stockholms universitet. 
184 Heuman JT (2012) s. 652.  
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uppkommit), tillämpas påståendedoktrinen. Påståendedoktrinen innebär i korthet att det 

påstående käranden åberopar ska godtas av domstolen, såvida det inte är uppenbart att 

påståendet är ogrundat.185 Om inte påståendedoktrinen hade tillämpats hade risken varit 

att domstolen blivit tvungen att pröva själva sakfrågan innan det fastställts att 

behörighet föreligger.186  

4.7 Sammanfattande rättsfallskommentar 
Det kan konstateras att artikel 7.2 är en central bestämmelse vid gränsöverskridande 

immaterialrättsintrång. Genom Bier-fallet klargjordes att bestämmelsen erbjuder två 

skilda domsrättsgrunder. Bestämmelsen möjliggör att talan väcks på både 

handlingsorten och effektorten. I Shevill-målet tog EU-domstolen ställning till 

behörighetens omfattning på handlings- respektive effektorten, varvid fastslogs att när 

talan väcks på handlingsorten är domstolen behörig att pröva samtliga skador orsakade 

av handlingen i fråga. Grundas behörigheten däremot på att skada uppkommit omfattar 

behörigheten endast de skador som uppkommit i domstolslandet. Huruvida talan väcks 

på handlings- eller effektorten kan således påverka omfattningen av domstolens 

behörighet.187  

 

I eDate-målet prövades hur artikel 7.2 ska tolkas när en påstått skadegörande handling 

har skett genom tillgängliggörande på internet. EU-domstolen uttalade att kränkningar 

på internet är särskilt allvarliga eftersom de kan nå en i det närmaste obegränsad publik. 

Vid spridning via internet är det dessutom särskilt svårt att mäta och fastställa hur 

mycket skada som orsakats i en viss medlemsstat. Mot denna bakgrund lanserades 

domsrättsgrunden centrum för kärandens intressen. Domsrättsgrunden är uppenbart 

fördelaktig för käranden, inte minst till följd av att den ger behörighet för prövning av 

samtliga skador. Att EU-domstolen särskilt underströk att domsrättsgrunden 

motiverades av de allvarliga konsekvenser som kan följa av att en kränkning av 

personlighetsskyddet sker genom att ett material sprids på internet, kan sägas tala för att 

domsrättsgrunden bör tillämpas restriktivt.188 Av Tylden-målet framgår dock, att HD har 

funnit den nya domsrättgrunden tillämplig i förhållande till intrång i upphovsrättens 
                                                
185 NJA 2005 s. 586; Bogdan (2014) s. 126.   
186 Bogdan (2014) s. 126; Maunsbach NIR (2012) s. 456.   
187 Shevill p. 24-25, p. 27-33; se även Lundstedt (2016) s. 158.   
188 Jfr Maunsbach (NIR 2012) s. 453f.  
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ideella del. En rättighetshavare som väcker talan i Sverige med anledning av ett påstått 

upphovsrättsintrång genom tillgängliggörande av ett skyddat material på internet i flera 

medlemsstater skulle mot bakgrund av det ovan sagda, således kunna få samtliga skador 

i upphovsrättens ideella del prövade i Sverige. Detsamma kan inte sägas om intrång i 

den ekonomiska rätten.  

 

I Wintersteiger uttryckte EU-domstolen att domsrättsgrunden centrum för kärandens 

intressen inte var tillämplig i förhållande till varumärken, med hänvisning till att 

varumärkesskyddet är territoriellt avgränsat och i stort sett enbart kan åberopas inom 

registreringslandet.189 EU-domstolen har inte heller i något mål rörande påstått intrång i 

upphovsrättens ekonomiska del tillämpat den nya domsrättsgrunden. Mot denna 

bakgrund får det förmodligen numera anses stå klart att domsrättsgrunden centrum för 

kärandens intressen inte kan tillämpas i förhållande till påstådda intrång i 

upphovsrättens ekonomiska del.190 Enligt EU-domstolens praxis kan dock en 

skadeståndstalan till följd av intrång i upphovsrättens ekonomiska del väckas på 

effektorten under förutsättning att rättigheten erhåller skydd i domstolslandet samt att 

skada kan uppkomma där. Skada anses kunna uppkomma redan då en webbsida med 

påstått intrångsgörandet material finns tillgänglig i domstolslandet. För behörighet krävs 

inte att intrångsgöraren riktat sin verksamhet mot den aktuella medlemsstaten.191  

 

Under vilka förutsättningar en domstol är behörig på handlingsorten och behörighetens 

omfattning på handlingsorten har som nämnts inte varit föremål för EU-domstolens 

prövning i något fall rörande upphovsrättsintrång på internet. Vad som med någon 

säkerhet kan sägas framgå av EU-domstolens praxis är således begränsat till under vilka 

förutsättningar en domstol är behörig på effektorten. I samtliga fall har behörigheten på 

effektorten, i enlighet med Shevill-målet, ansetts begränsad till prövning av den skada 

som uppkommit i domstolslandet. EU-domstolen har inte i något fall preciserat hur det 

ska fastställas hur mycket skada som uppkommit i en viss medlemsstat. Som 

generaladvokat Cruz Villalón har framhållit kan man dock tänka sig, att det kan vara 

problematiskt att fastställa hur mycket skada som uppkommit i en viss medlemsstat när 
                                                
189 Wintersteiger p. 23-24.  
190 Jfr GA Cruz Villalón i C‑441/13 Hejduk p. 23-27, där han framför synpunkten att 
domsrättsgrunden centrum för kärandens intressen inte ska tillämpas på den ekonomiska 
delen av upphovsrätten. 
191 Se avsnitt 4.5.8.  
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intrånget bestått i ett tillgängliggörande på internet och någon lokaliserbar skada i form 

av försäljning eller dylikt inte har förekommit.192 

 

För att åter knyta an till exemplet i inledningen (en rättighetshavare bosatt i Sverige blir 

utsatt för upphovsrättsintrång genom att dennes verk tillgängliggjorts på internet i flera 

medlemsstater) så skulle rättighetshavaren ha möjlighet att få hela skadan till följd av 

intrånget i den ideella rätten prövad i Sverige.193 Det ska dock observeras att eDate-

målets tillämplighet i förhållande till intrång i upphovsrättens ideella del ännu inte har 

prövats av EU-domstolen.194  

 

Vad gäller möjligheterna att få den ekonomiska skadan prövad framstår rättsläget inte 

lika fördelaktigt för rättighetsinnehavaren. Rättighetshavaren kan förstås väcka talan för 

samtliga skador vid domstol i svarandens hemvistland. Skulle detta inte vara ett 

önskvärt alternativ kan denne vända sig till artikel 7.2. Av de två alternativa 

domsrättsgrunder artikel 7.2 innefattar, är det enbart behörighet med åberopande av 

effektorten som varit föremål för EU-domstolens tolkning i en upphovsrättslig kontext. 

Det har ovan konstaterats att behörigheten på effektorten är begränsad till prövning av 

den skada som uppkommit inom domstolslandet.  

 

Mot bakgrund av det ovan sagda gäller följande. Om en rättighetshavare har utsatts för 

ett gränsöverskridande intrång som företagits genom publicering på internet och denne 

vill få samtliga skador i upphovsrättens ekonomiska del prövade får denne antingen 

väcka talan i svarandens hemvistland eller på handlingsorten. Mot bakgrund av att 

omfattningen av domstols behörighet på handlingsorten ännu inte har prövats får det 

senare alternativet dock betraktas som osäkert.  

 

Förutom att väcka talan i svarandens hemvistland eller på handlingsorten återstår 

alternativet att väcka talan i samtliga medlemsstater där skada uppkommit för den skada 

som uppkommit respektive land. Hur skadeberäkningen och bestämmandet av vilka 

skador som har uppkommit i vilka medlemsstater ska företas är oklart. Det innebär 

                                                
192 Jfr GA Cruz Villalóns resonemang, avsnitt 4.5.7.1. 
193 NJA 2012 s. 483.  
194 Jfr Lundstedt (2016) s. 202, där hon konstaterar att tillämpningen av artikel 7.2 i mål om 
påstått intrång i upphovsrättens ideella del inte har prövats av EU-domstolen ännu.  
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sannolikt betydande arbete och kostnader för rättighetshavaren att tvingas driva flera 

processer för att få ersättning för samtliga skador till följd av en intrångsgörande 

handling. Rättsläget innebär dessutom en betydande osäkerhet för svaranden. Svaranden 

skulle i teorin kunna stämmas i samtliga medlemsstater en intrångsgörande webbsida 

har funnits tillgänglig för den skada som uppkommit i det landet. Sammanfattningsvis 

tycks gällande rättsläge otillfredsställande i flera avseenden. I nästföljande avsnitt ska 

därför förslag till lösningar presenteras. 

4.8 Alternativa lösningar 

4.8.1 The CLIP Principles 
Det första förslaget som presenteras härrör från de så kallade CLIP-principerna195 vilka 

är framtagna av The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual 

Property (CLIP). Principerna ska bland annat fungera som stöd vid tolkning av lagtext 

och vid utformning av lagförslag.196 De kan dock inte ses som ett uttryck för gällande 

rätt.197 För denna uppsats vidkommande är andra (2) punkten i paragraf 2:203 av särskilt 

intresse, eftersom denna bestämmelse är särskilt utformad för intrång som begåtts med 

användning av internet. Paragrafens fullständiga lydelse är följande: 

 

”Article 2:203: Extent of jurisdiction over infringement claims 

(1) Subject to paragraph 2, a court whose jurisdiction is based on 

Article 2:202198 shall have jurisdiction in respect of infringements that 

occur or may occur within the territory of the State in which that court 

is situated. 

 

(2) In disputes concerned with infringement carried out through 

ubiquitous media such as the Internet [min kursivering] the court 

                                                
195 Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP principles, Prepared by the 
European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), 1 
December 2011.   
196 Conflict of Laws in Intellectual Property (2013) s. 4.  
197 Ibid s. 26-29.   
198 Paragraf 2:202 reglerar intrång och föreskriver att ” In disputes concerned with 
infringement of an intellectual property right, a person may be sued in the courts of the 
State where the alleged infringement occurs or may occur, unless the alleged infringer has 
not acted in that State to initiate or further the infringement and her or his activity cannot 
reasonably be seen as having been directed to that State ”, se artikel 2:202: Infringement, 
Conflict of Laws in Intellectual Property (2013) s. 69.   
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whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall also have 

jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within 

the territory of any other State, provided that the activities giving rise 

to the infringement have no substantial effect in the State, or any of 

the States, where the infringer is habitually resident (Article 2:601) 

and 

(a) substantial activities in furtherance of the infringement in its  

entirety  have been carried out within the territory of the State in 

which the court is situated, or 

(b) the harm caused by the infringement in the State where the court is 

situated is substantial in relation to the infringement in its entirety.”199 

 
Av bestämmelsens första punkt framgår att utgångspunkten är att domstols behörighet i 

intrångstvister är begränsad till den skada som inträffat inom territoriet för den 

medlemsstat där talan har väckts. Denna behörighetsbegränsning gäller dock inte i fall 

som omfattas av den andra punkten. Enligt den andra punkten kan domstols behörighet 

utsträckas till att omfatta intrång som skett i andra medlemsstater.200 I kommentaren till 

bestämmelsen framhålls att skälen att begränsa domstols behörighet till lokala skador 

inte gör sig gällande på samma vis när intrånget har begåtts på internet. Skälen till detta 

anges vara att risken för att skador uppkommer i flera länder samtidigt gör sig särskilt 

starkt gällande vid internetintrång. Samtidigt är domstolen endast behörig att pröva de 

skador som uppkommit i respektive land, vilket avsevärt försvårar kärandens 

processföring. Möjligheten att väcka talan för samtliga skador vid en domstol riskerar 

dessutom att undermineras till följd av att svaranden kan sakna känd hemvist.201   

 

För att balansen mellan käranden och svaranden inte ska rubbas genom att käranden ges 

alltför vidsträckta möjligheter att väcka talan förutsätter tillämpningen av andra punkten 

att vissa villkor är uppfyllda: de påstått intrångsgörande handlingarna ska ha vidtagits 

med användande av en viss sorts media (exempelvis internet), och intrånget får inte ha 

haft någon väsentlig effekt i svarandens hemvistland.202 Det senare villkoret bör ses i 

                                                
199 Conflict of Laws in Intellectual Property (2013) s. 85.  
200 Fawcett och Torremans (2011) s. 648f. 
201 Conflict of Laws in Intellectual Property (2013) s. 88f; Fawcett och Torremans (2011) s. 
648f.   
202 Fawcett och Torremans (2011) s. 648f; Conflict of Laws in Intellectual Property (2013)  
s. 89.   
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ljuset av att regeln om svarandens hemvist är den bestämmelse som käranden primärt 

har att vända sig till när denne önskar åstadkomma en prövning av samtliga skador. 

Denna regel bör inte kunna väljas bort på ett godtyckligt sätt.203 Förutom ovan nämnda 

villkor krävs att handlingar som väsentligen bidragit till skadan i dess helhet har 

vidtagits i domstolslandet, eller att den skada som uppstått där till följd av intrånget är 

väsentlig i förhållande till den totala skadan. Sammantaget antas dessa relativt stränga 

villkor för behörighet medföra att talan alltid kommer att väckas vid en lämplig 

domstol.204  

 

Hur bestämmelsen är tänkt att tillämpas kan illustreras med följande exempel: En 

person begår ett upphovsrättsintrång genom att ladda upp ett fotografi på internet som 

därigenom görs tillgängligt och kan laddas ned i flera medlemsstater. Rättighetshavaren 

(fotografen) vill väcka talan i Sverige. Intrångsgöraren har ingen känd hemvist. Den 

skada som har uppkommit i Sverige är väsentlig i förhållande till den totala skada som 

orsakats genom internetintrånget. Eftersom svarandens hemvist inte är känd kan talan 

väckas i Sverige och domstolen kommer vara behörig att pröva även sådan skada som 

uppkommit utanför svenskt territorium. Det bör observeras att om exemplet förändras 

på så vis att svaranden kan sägas ha hemvist i ett land, exempelvis Nederländerna, så 

skulle nederländsk domstol ha behörighet för prövning av samtliga skador. I denna 

situation skulle svensk domstol endast ha behörighet att pröva de skador som har 

orsakats i Sverige.205  

4.8.2 The American Law Institute Principles 
Det andra förslaget som ska presenteras är ”Intellectual Property: Principles Governing 

Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes” framtaget av 

The American Law Institute (ALI Principles). Det avsnitt som behandlar 

jurisdiktionsfrågan är mycket omfattande.206 I denna uppsats kommer endast § 204 (1) 

och (2) att undersökas eftersom bestämmelsen särskilt berör jurisdiktion vid intrång och 

                                                
203 Jfr Torremans (2012) s. 30f.  
204 Conflict of Laws in Intellectual Property (2013) s. 85, s. 88-90; Fawcett och Torremans 
(2011) s. 649.    
205 Exemplet är inspirerat av två exempel (nr 6 och 7) som återfinns i Conflict of Laws in 
Intellectual Property (2013) s. 90.  
206 Principerna rörande jurisdiktion omfattar hela tre kapitel, se: Intellectual Property: 
Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational 
Disputes (2008) s. 28-116.  
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dessutom har sagts kunna liknas vid Bryssel Ia-förordningens artikel 7.2.207 I § 204 

stadgas följande:  

”§ 204. Infringement Activity by a Defendant Not Resident in the 

Forum 

(1) A person may be sued in any State in which that person has 

substantially acted, or taken substantial preparatory acts, to initiate or 

to further an alleged infringement. The court’s jurisdiction extends to 

claims respecting all injuries [min kursivering] arising out of the 
conduct within the State that initiates or furthers the alleged 

infringement, wherever the injuries occur. 

 

(2) A person may be sued in any State in which that person’s activities 

give rise to an infringement claim, if that person directed those 

activities to that State. The court’s jurisdiction extends to claims 

respecting injuries occuring in that State. [min kursivering]”208  
 

I den första punkten föreslås att behörighet för samtliga skador som härrör ifrån 

svarandens påstått intrångsgörande handlingar ska föreligga där intrångsgöraren 

huvudsakligen har agerat. Av den andra punkten framgår att behörighet även ska 

föreligga i de stater där handlandet har gett upphov till ett anspråk/krav, dock enbart för 

krav avseende skador som uppkommit inom den staten. Behörighet baserad på andra 

punkten förutsätter vidare att intrångsgöraren riktat sina handlingar mot den staten. 

Enligt kommentaren till principerna kan behörighet enligt den första punkten 

exempelvis föreligga i en stat där en svarande som saknar hemvist driver en webbsida 

med olovligt material. För behörighet enligt den andra punkten är det tillräckligt att 

intrånget har riktats mot staten; detta kan göras utanför landets gränser. Omständigheter 

som kan tyda på att svarandens verksamhet är riktad mot en viss stat kan exempelvis 

utgöras av användning av den statens språk och/eller valuta. Svaranden kan vidta vissa 

åtgärder för att förhindra att dennes verksamhet anses riktad mot ett visst forum. Sådana 

åtgärder inkluderar enligt principerna bland annat att svaranden inte använder den 

aktuella statens språk eller valuta, att svaranden förhindrar att betalning sker med hjälp 

                                                
207 Fawcett och Torremans (2011) s. 655f.  
208 Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments 
in Transnational Disputes § 204 (1) och (2), (2008) s. 47; § 204 innehåller även en tredje 
punkt, vilken utelämnats i denna framställning.  
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av banker i den aktuella staten och att svarandens webbsida inte kan nås av användare i 

den staten.209 Det bör observeras att en omständighet sedd för sig inte räcker för att 

avgöra om verksamheten är riktad mot en viss medlemsstat eller ej; en 

helhetsbedömning erfordras för att avgöra om kriteriet kan anses uppfyllt.210 

4.8.3 Skillnader mellan principerna  
CLIP- och ALI-principerna uppvisar likheter och olikheter. En första skillnad är att 

CLIP-principerna innehåller en särskild bestämmelse för intrång som skett med 

användning av internet. Motsvarande bestämmelse i ALI-principerna: § 204, har 

utformats för att också kunna tillämpas i en digital miljö.211 I litteraturen har påpekats 

att bestämmelsernas skilda utformning kan leda till olika resultat. Om intrånget har 

begåtts med användning av internet kan detta enligt CLIP-principerna medföra att 

domstolens behörighet omfattar skador utöver de som uppkommit inom domstolslandet. 

Å andra sidan medger ALI-principerna behörighet utöver de skador som uppkommit 

inom en viss stat när talan har väckts i den stat där svaranden huvudsakligen har utfört 

handlingar för att inleda eller förvärra det påstådda intrånget (§ 204 p. 1 ALI). Mot 

bakgrund av de stränga krav som uppställs i CLIP-principernas artikel 2:203 p. 2 för att 

behörighet att döma utöver de skador som uppkommit inom domstolslandet ska 

föreligga, framstår CLIP-principerna i detta avseende som restriktiva i jämförelse med 

ALI-principerna.212 I litteraturen har utöver det ovan sagda bland annat framhållits, att 

ALI-principerna skulle kunna bidra med att klargöra under vilka förutsättningar 

svarandens verksamhet kan anses riktad mot en viss medlemsstat när intrång påstås ha 

skett på internet.213  

 

                                                
209 Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments 
in Transnational Disputes (2008) s. 47-50. 
210 Ibid s. 49f; Conflict of Laws in Intellectual Property (2013) s. 94.  
211 Fawcett och Torremans (2011) s. 656f.  
212 Kur och Ubertazzi (2010) s. 102-104., s. 141.    
213 Fawcett och Torremans (2011) s. 657 och s. 661.   
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5 Analys 
 

Denna uppsats har framförallt syftat till att analysera vilka möjligheter en i Sverige 

bosatt upphovsrättsinnehavare har att driva en effektiv process gentemot en 

intrångsgörare belägen inom EU i en situation när ett upphovsrättsintrång har begåtts på 

internet. Inom ramen för detta syfte uppställdes inledningsvis vissa frågeställningar. 

Dessa besvaras och analyseras nedan.  

5.1 Behörigheten enligt gällande rätt 
Genom de två första frågeställningarna analyserades det gällande rättsläget. Dels 

undersöktes under vilka förutsättningar svensk domstol är behörig att pröva en 

skadeståndstalan väckt med anledning av ett påstått upphovsrättsintrång begånget på 

internet, dels undersöktes behörighetens omfattning. Trots att artikel 7.2 har varit 

föremål för flertalet tolkningsavgöranden i EU-domstolen står ett antal frågor ännu 

obesvarade. Vissa slutsatser kan emellertid dras.  

 

Förutsättningarna för att en domstol ska vara behörig med stöd av artikel 7.2 att pröva 

en skadeståndstalan väckt med anledning av ett upphovsrättsintrång har prövats av EU-

domstolen vid flera tillfällen. I både Hi Hotel och Hejduk bekräftade EU-domstolen den 

praxis som lanserades i Pinckney. Det är numera fastslaget att det för behörighet på 

effektorten vid påstått upphovsrättsintrång krävs att två krav är uppfyllda. Dels ska den 

upphovsrättighet som käranden åberopar vara skyddad i landet där talan väckts, dels ska 

skada kunna uppkomma i domstolslandet. Dessa krav är enligt min uppfattning mycket 

lågt ställda. Behörighetsgrundande skada anses kunna uppkomma redan då en webbsida 

med påstått intrångsgörande material funnits tillgänglig i en medlemsstat. Vidare är 

upphovsrättigheter skyddade i alla medlemsstater till följd av Infosocdirektivet. Något 

krav på att svaranden (den påstådde intrångsgöraren) riktat sin verksamhet mot 

medlemsstaten uppställs inte. Det sagda innebär en viss oförutsägbarhet för svaranden. 

Svaranden skulle rent teoretiskt kunna stämmas i samtliga medlemsstater där en påstått 

intrångsgörande webbsida funnits tillgänglig.214 Risken att svaranden blir utsatt för 

                                                
214 Jfr Maunsbachs påpekande och GA Jääskinens resonemang vid fotnot 147.  
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parallella processer i de länder där skada har uppkommit får dock förmodligen betraktas 

som låg. En sådan processföring förutsätter att upphovsrättsinnehavaren (käranden) har 

en avsevärd mängd tid, kraft och pengar.  

 

Enligt det ovan sagda tycks rättsläget präglas av en betydande osäkerhet för svaranden. 

Min uppfattning är dock att rättsläget vid en närmare analys uppvisar en än mindre 

tilltalande verklighet för en upphovsrättsinnehavare som utsätts för intrång på internet 

med skada orsakad i flertalet länder som följd. Behörigheten på effektorten omfattar 

endast den skada som uppkommit inom domstolslandet. Detta innebär att 

rättighetshavaren kommer tvingas att väcka talan i samtliga medlemsstater där det 

intrångsgörande materialet har varit tillgängligt för att få ersättning för hela skadan, 

såvida denne inte väcker talan vid domstol i svarandens hemvistland.215 En ytterligare 

problematik för rättighetshavaren är att det är oklart hur bedömningen av hur mycket 

skada som uppkommit i en viss medlemsstat ska göras.  

 

Det ovan sagda tar sikte på den ekonomiska delen av upphovsrätten. Talan om 

ersättning för den ideella skadan i dess helhet kan enligt svensk praxis väckas vid 

svensk domstol om rättighetshavarens intressecentrum är beläget i Sverige. Detta har 

dock inte prövats av EU-domstolen, vilket innebär att rättsläget kan komma att 

förändras. I detta sammanhang bör påpekas att tillämpningen av olika 

bedömningsgrunder i förhållande till upphovsrättens olika delar vid 

behörighetsprövningen riskerar att leda till en splittring av processen. Det finns en risk 

att svensk domstol kommer ha behörighet att pröva den ideella skadan men inte den 

ekonomiska skadan, eftersom domsrättsgrunden centrum för kärandens intressen enbart 

anses tillämplig i förhållande till den ideella skadan. En sådan splittring av processen ter 

sig negativ ur ett processekonomiskt perspektiv.216 

 

Behörighetens omfattning på handlingsorten är enligt mig osäker, eftersom 

behörigheten på handlingsorten ännu inte har prövats. Ur ett processekonomiskt 

perspektiv kan detta sägas vara olyckligt. Handlingsorten skulle kunna erbjuda en 

                                                
215 Eller på handlingsorten, där enligt min uppfattning behörighet för prövning av samtliga 
skador skulle kunna föreligga. Detta kan dock inte med någon säkerhet sägas, varom mera 
nedan.  
216 Jfr fotnot 179.  
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domsrättsgrund där en talan för samtliga påstådda skador skulle kunna föras i en och 

samma rättegång i enlighet med den praxis som framkom genom Shevill. Den 

uppdelning av skadorna som blir konsekvensen av att talan måste väckas för de skador 

som uppstått på respektive effektort skulle således kunna undvikas om behörigheten på 

handlingsorten ansågs omfatta samtliga skador som härrör från den påstått 

skadegörande handlingen. Min uppfattning är att det skulle vara fördelaktigt för såväl 

käranden som svaranden att undvika en sådan uppdelning.  

 

Även om behörigheten på handlingsorten är oklar kan några försiktiga konstateranden 

göras. I fall när det påstådda upphovsrättsintrånget har utgjorts av en publicering av 

fotografier på internet har den skadegörande handlingen ansetts vara ”[…]själva 

utlösandet av den tekniska processen för visning av fotografierna på webbplatsen”.217 

Enligt EU-domstolen kunde denna handling inte lokaliseras till någon annan plats än det 

påstått intrångsgörande företagets säte.  

 

Argumentationen i Hejduk: att den skadevållande handlingen lokaliserades till det 

påstått intrångsgörande företagets säte, uppvisar stora likheter med den lösning som 

valdes i både Shevill och Wintersteiger.218 Där definierades svarandens etableringsort 

som platsen för den skadevållande handlingen. Att EU-domstolen tycks sluta sig till den 

praxis som framkom i Shevill talar enligt min uppfattning för att domstolen på 

handlingsorten kan vara behörig att pröva samtliga skador, eftersom detta skulle vara i 

enlighet med de principer som lanserades i nämnt mål. Det som talar emot att domstolen 

på handlingsorten är behörig att pröva samtliga skador är att upphovsrättens 

ekonomiska del omfattas av territorialitetsprincipen. EU-domstolen har flertalet gånger 

framhållit att en domstols behörighet är begränsad till de skador som uppkommit inom 

domstolslandets territorium. Motiveringen till denna behörighetsbegräsning har i korthet 

gått ut på, att om en domstol ges behörighet att döma över skador som uppkommit inom 

en annan medlemsstats territorium träder den i den andra medlemsstatens domstolars 

ställe. Det bör dock uppmärksammas att dessa uttalanden har gjorts i sammanhang där 

EU-domstolen har bedömt vilken omfattning en nationell domstols behörighet har haft 
                                                
217 Hejduk p. 24.  
218I Wintersteiger lokaliserades handlingsorten till svarandens etableringsort i stället för 
platsen för serverns placering, eftersom platsen för serverns placering ansågs osäker och 
följaktligen inte i linje med Brysselförordningens syfte - att leda till förutsägbarhet, se 
fotnot 126. I Hejduk gjordes en hänvisning till detta resonemang.  
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när talan har väckts på effektorten. Att samma begränsning i domstols behörighet även 

skulle gälla då talan väckts i en domstol belägen på handlingsorten kan enligt min 

mening inte med någon säkerhet sägas gälla. Att begränsa behörigheten på effektorten 

till de skador som uppkommit inom den medlemsstat där talan väckts är för övrigt helt i 

linje med vad som fastslogs i Shevill. Sistnämnda faktum stödjer enligt min uppfattning 

argumentet att EU-domstolen tillämpar Shevill-principerna i mål om gränsöverskridande 

upphovsrättsintrång.   

 

Huruvida en talan för samtliga skador kan väckas på handlingsorten i ett mål om påstått 

upphovsrättsintrång är sammanfattningsvis oklart. Jag anser dock att flera argument 

talar för att det är möjligt. För det första tycks EU-domstolen ha anslutit sig till den 

praxis som framkom i Shevill både vad gäller begränsningen av behörigheten på 

effektorten och vad gäller bestämmandet av platsen för den skadegörande handlingen. 

Detta talar enligt min uppfattning för att Shevill-principerna även skulle kunna tillämpas 

i förhållande till behörighetens omfattning på handlingsorten vid upphovsrättsintrång. 

Ett ytterligare argument för att domstolen på handlingsorten skulle kunna vara behörig 

att pröva samtliga skador är att EU-domstolen i Wintersteiger konstaterade att det 

faktum, att det varumärkesrättsliga skyddet är territoriellt begränsat, inte hindrade 

”internationell behörighet” för domstolar belägna utanför registreringslandet.219 Att EU-

domstolen beskrev behörigheten på handlingsorten som ”internationell” skulle kunna 

tolkas som att behörigheten på handlingsorten också omfattar skador som uppkommit 

utanför den medlemsstat där talan väckts, oaktat territorialitetsprincipen.220  

 

Att den skadegörande handlingen lokaliserats till just platsen för företagets säte (i 

Hejduk, mer specifikt, därifrån den skadegörande handlingen ansågs ha sitt ursprung 

eftersom beslutet om publicering av fotografierna hade fattats där) talar också för att 

behörigheten på handlingsorten skulle kunna omfatta skada som uppkommit i andra 

länder. Slutsatsen hade inte blivit densamma om den skadegörande handlingen ansetts 

ske där ett intrång enligt nationell, materiell rätt skett. Intrång i en nationell upphovsrätt 

anses ske i varje land där rättigheten är skyddad enligt det aktuella landets lagstiftning. 

Skada (effekt) uppkommer enligt praxis också i landet där rättigheten är skyddad. Om 
                                                
219 Se fotnot 159.  
220 Detta påpekas också i ett examensarbete från juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 
författat av Rättzén, Mattias (2015) s. 40.  
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den skadevållande handlingen ansågs utgöras av själva intrånget hade således varje 

intrång i varje land setts som olika skadegörande handlingar. Den skadegörande 

handlingen (det vill säga intrånget, vilket med nödvändighet företas i skyddslandet) 

hade aldrig orsakat skador utanför skyddslandet med detta synsätt. Varje medlemsstat 

där intrång hade skett hade således varit behöriga döma över de skador som orsakats av 

den skadegörande handling (intrånget) som företagits i respektive land. Detta är dock 

inte läget enligt gällande rätt, eftersom det står klart att en skadegörande handling enligt 

artikel 7.2 kan anses föreligga oavsett om ett intrång enligt materiell rätt har skett. 

Sammanfattningsvis är min uppfattning följaktligen, att fler omständigheter talar för att 

käranden skulle kunna väcka talan för samtliga skador på handlingsorten än vad som 

talar emot.221 Något säkert svar är för närvarande dock inte möjligt att ge.  

 

Det bör påpekas att även om käranden skulle kunna väcka talan för samtliga skador på 

handlingsorten riskerar denna domsrättsgrund att få relativt begränsad betydelse. 

Eftersom handlingsorten i praxis har lokaliserats till platsen där svaranden har sitt 

säte/är etablerad kommer denna plats oftast sammanfalla med svarandens hemvist.222 I 

vissa fall skulle domsrättsgrunden dock kunna få betydelse, och att lokalisera 

handlingsorten till svarandens säte förefaller enligt min uppfattning som ett välavvägt 

alternativ. I jämförelse med exempelvis det förslag Fawcett och Torremans för några år 

sedan förordade: att handlingsorten ska lokaliseras till platsen för uppladdningen (vilken 

av dem bestämdes till platsen för serverns placering), framstår platsen för svarandens 

säte/etablering som mer förutsägbart. Skulle det i något fall framstå som lämpligt, med 

beaktande av närhet till bevisning eller av andra processekonomiska skäl, bör EU-

domstolen givetvis överväga att lokalisera handlingsorten till någon annan plats, såvida 

förutsebarhetsaspekten inte äventyras.223  

 

Slutligen ska framhållas att även om en konsolidering av kärandens skadeståndskrav på 

handlingsorten skulle vara möjlig, undermineras domsrättsgrundens betydelse ur ett 

processekonomiskt perspektiv (olyckligtvis) av lagvalvalsregleringens utformning. 

Tillämplig reglering om lagval medför att domstolen kommer tvingas att beakta flera 

olika medlemsstaters lagstiftning. Det finns således risk att de effektivitetsvinster 
                                                
221 Se fotnot 160-162. 
222 Se fotnot 163.   
223 Jfr Lundstedts resonemang, fotnot 164. 
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käranden gör genom att kunna driva en talan för samtliga skador inte blir till någon 

större nytta till följd av lagvalsregleringens utformning. 

5.2 Tänkbara lösningar i framtiden  
Min analys utmynnar i att gällande rättsläge uppvisar utrymme för förbättringar. Ett 

problem som inledningsvis identifierades är att rättsläget vid internetintrång präglas av 

viss oförutsägbarhet för intrångsgöraren. Denne skulle i teorin kunna stämmas i 

samtliga länder där ett påstått intrångsgörande material funnits tillgängligt via internet. 

En tänkbar lösning på oförutsägbarhetsproblemet skulle kunna vara att införa krav på att 

svarandens verksamhet riktar sig mot en viss medlemsstat för att behörighet ska 

föreligga där. En sådan lösning har förordats i såväl litteraturen som i generaladvokaters 

förslag till avgöranden.224 Av såväl CLIP- som ALI-principerna framgår att detta krävs 

för att behörighet ska föreligga på en ort där något direkt handlande inte utförts.225 

Enligt Fawcett och Torremans kan exempel på vilka omständigheter som bör beaktas 

för att avgöra om svaranden har riktat sin verksamhet mot en viss medlemsstat hämtas 

ur kommentaren till ALI-principerna. Jag instämmer i denna slutsats. Däremot anser jag 

att det vid ”icke-lokaliserbara” intrång (exempelvis då ett verk laddats upp och 

tillgängliggjorts i samtliga EU:s medlemsstater) begångna på internet finns anledning att 

ifrågasätta om införandet av ett krav av ovan angivet slag är den mest lämpliga 

lösningen. Jag anser att det förslag generaladvokat Cruz Villalón framställde i Hejduk-

målet är ett bättre alternativ i dessa fall.  

 

En tillämpning av generaladvokatens förslag skulle innebära att det inte längre är 

möjligt för käranden att väcka talan på effektorten vid icke lokaliserbara intrång 

begångna på internet. Jag ställer mig bakom förslaget eftersom jag inte anser att det är 

möjligt att bortse från det av Cruz Villalón framförda argumentet: att det i princip är 

omöjligt för käranden att på ett tillförlitligt sätt avgränsa vilka skador som uppkommit i 

vilken medlemsstat i dessa fall. Det vore därför fördelaktigt om det endast vore tillåtet 

att väcka talan på handlingsorten vid internetintrång som begåtts genom 

tillgängliggörande och i andra liknande situationer där skadan inte kan beräknas och 

lokaliseras på ett tillförlitligt sätt. Man kan visserligen tänka sig att den totala skadan 

                                                
224 Jfr GA Jääskinens förslag och Maunsbachs påpekanden, fotnot 147.  
225 Jfr fotnot 198 och 208.  
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(vilken således skulle kunna prövas på handlingsorten) inte heller enkelt kan beräknas. 

En tydlig fördel med att anse en domstol (i stället för flera, belägna på olika effektorter) 

behörig att pröva samtliga skador är dock att risken att de olika effektorternas domstolar 

överskrider sin behörighet (genom att döma över mer skada än vad som faktiskt har 

uppkommit inom dess territorium) undanröjs. Om talan väcktes i Sverige skulle svensk 

domstol vidare kunna tillämpa 35 kap. 5 § RB och uppskatta skadan till skäligt belopp, 

dock endast avseende de skador som har uppkommit i Sverige.226    

 

I de fall det faktiskt skulle vara möjligt att uppskatta hur mycket skada som uppkommit 

i en viss stat, exempelvis om intrånget såsom i Pinckney, bestått i försäljning av CD-

skivor via internet, bör möjligheten att stämma på effektorten inte uteslutas. För att 

svaranden i någon mån ska kunna förutse var talan kan väckas i dessa fall bör dock 

krävas att dennes verksamhet riktat sig mot en viss medlemsstat för att behörighet ska 

föreligga där. Bedömningen skulle lämpligen kunna ske med utgångspunkt i kriterier 

liknande dem som nämndes i kommentaren till ALI-principerna.   

 

Man kan givetvis tänka sig andra förslag på lösningar än de som presenterats ovan. Ett 

alternativ som presenterats i uppsatsen är de så kallade CLIP-principerna. 

Bestämmelsen som specifikt reglerar hur domsrättsproblematiken kan lösas vid 

internetrelaterade intrång (artikel 2:203:2) är enligt min uppfattning utformad på ett sätt 

som i det närmaste garanterar att talan kommer att väckas på ett ställe där relevant 

anknytning till tvisteföremålet finns.227 Närhet till bevisning bör rimligen finnas på den 

plats som utpekas av CLIP-principerna 2:203.2. Vidare medger bestämmelsen att talan 

kan väckas även för skador som uppkommit i andra stater. Dess utformning får mot 

denna bakgrund sägas vara fördelaktig ur ett processekonomiskt perspektiv.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att CLIP-principernas artikel 2:203:2 erbjuder en 

välavvägd lösning som både möjliggör en effektiv processföring för käranden och 

samtidigt gör det möjligt för svaranden att förutse var talan kommer väckas. En 

                                                
226 De problem som uppstår till följd av lagvalsregleringen när talan väcks för samtliga 
skador vid en domstol (som nämndes ovan) gör sig gällande även med en sådan lösning 
som den ovan föreslagna. Problemen kommer närmast att bestå i att avgöra vilka skador 
som ska bedömas enligt vilken lag. Det finns dock inte utrymme att utveckla denna 
diskussion här.   
227 Jfr fotnot 199 och 204.  
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ytterligare fördel med CLIP-principerna är att dessas utformning innebär att undantag 

från huvudregeln om att talan ska väckas i svarandens hemvistland kommer att tolkas 

restriktivt. Ett alternativ skulle således kunna vara att införa en särskild bestämmelse i 

Bryssel Ia-förordningen, inspirerad av CLIP-principernas artikel 2:203.2. Denna 

särskilda bestämmelse skulle följaktligen kunna tillämpas i förhållande till påstådda 

immaterialrättsintrång som begåtts på internet.  

 

I valet mellan att införa en särskild bestämmelse för internetrelaterade 

immaterialrättsintrång och att utveckla rättsläget genom praxis föredrar jag dock det 

senare alternativet. Teknikutvecklingen bäddar för att intrångsgörare kommer hitta nya 

sätt att orsaka skada. Även om den bestämmelse som infördes skulle ges en 

teknikneutral utformning menar jag att det alltid finns en viss risk att situationer uppstår 

som inte omfattas av dess tillämpningsområde.  

 

Jag anser att ett bra alternativ skulle vara att EU-domstolen klargjorde att det vid intrång 

i immaterialrättigheter på internet är möjligt att väcka talan för samtliga skador vid 

domstolen på handlingsorten.228 Min slutsats är att denna lösning är möjlig inom ramen 

för gällande rätt, eftersom handlingsorten i EU-domstolens praxis har definierats som 

svarandens etableringsort/platsen för företagets säte. Möjligheten att väcka talan för 

samtliga skador på handlingsorten bör enligt min mening gälla både då talan avser 

lokaliserbara och icke-lokaliserbara skador. I enlighet med vad som argumenterats för 

ovan bör dock handlingsorten vara den enda möjliga av de två domsrättsgrunder artikel 

7.2 innefattar, då det rör sig om icke-lokaliserbara skador.  

5.3 Avslutande kommentarer 
Denna uppsats påvisar att möjligheterna att föra en effektiv process för en 

upphovsrättsinnehavare bosatt i Sverige i dagsläget är relativt begränsade vad gäller 

talan om ersättning för intrång i upphovsrättens ekonomiska del. För påstådd skada i 

upphovsrättens ideella del kan talan om skadestånd för samtliga skador väckas i Sverige 

                                                
228 För att detta verkligen ska innebära en effektivitetsvinst måste också, som framgick 
ovan, lagvalregleringen reformeras. Denna diskussion är dock inte lämplig att utveckla här, 
eftersom uppsatsen endast har studerat lagvalsregleringen ytterst översiktligt.  
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om kärandens intressecentrum finns i landet. Detta har dock inte bekräftats av EU-

domstolen, varför rättsläget kan komma att ändras.  

 

Det kan konstateras att flera problem uppstår i mötet mellan internet och den territoriellt 

begränsade upphovsrätten. Det nuvarande rättsläget erbjuder inte någon 

tillfredsställande lösning vare sig för rättighetshavare eller potentiella svarande. Det är 

oklart om det är möjligt att konsolidera samtliga skadeståndskrav på handlingsorten, 

vilket vore fördelaktigt för såväl käranden som svaranden. Enligt min mening talar flera 

omständigheter för att det är möjligt att väcka talan för samtliga skador på 

handlingsorten. Förhoppningsvis kommer frågan att klargöras av EU-domstolen inom 

kort. I väntan på detta får upphovsrättsinnehavare, påstådda intrångsgörare och juridiska 

ombud leva i ovisshet.  
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