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SAMMANFATTNING 
 

 

 
I denna undersökning och samling av rättspraxis ges en översikt över statiska och dynamiska 
förelägganden om blockering i EU och i de undersökta medlemsstaterna. Översikten grundas i enkäter 
och i en komparativ översyn av de undersökta medlemsstaternas rättspraxis och rättsliga ramar. 
 
Den rättsliga grunden för förelägganden om blockering är artikel 18.1 i direktivet om elektronisk 
handel, artikel 8.3 i direktivet om informationssamhället och artikel 11 i direktivet om säkerställande 
av skyddet för immateriella rättigheter. Blockeringsföreläggandens förenlighet med unionsrätten har 
bekräftats genom ett antal domar från Europeiska unionens domstol, vilka även stöder tillgängligheten 
av dynamiska förelägganden om blockering. Trots att statiska förelägganden om blockering finns 
tillgängliga i alla de undersökta medlemsstaterna är dynamiska förelägganden om blockering däremot 
inte det eller så har dessas tillgänglighet åtminstone ännu inte prövats inför domstol i vissa av de 
undersökta medlemsstaterna. 
 
Tillgängligheten av statiska och dynamiska förelägganden om blockering beror till stor del på en 
lämplig avvägning mellan rättigheter och intressen hos de personer som berörs av åtgärderna. 
Denna avvägning genomförs med hänsyn till olika grundläggande rättigheter och till föreläggandenas 
övergripande proportionalitet. Överlag ska statiska och dynamiska förelägganden om blockering 
finnas tillgängliga, enligt doktrinen om skälig avvägning av grundläggande rättigheter, enbart om syftet 
strikt är att sätta stopp för en överträdelse samt om de inte oproportionerligt inkräktar på 
grundläggande rättigheter, inte innebär alltför stora skyldigheter för mellanhänder och behandlar 
risken för över- och underblockering. 
 
Kraven för erhållande av förelägganden om blockering skiljer sig i de undersökta medlemsstaterna. 
Det finns dock vissa allmänna krav och förfaranderegler som gäller i de flesta av de undersökta 
medlemsstaterna, däribland behovet att bevisa rättsinnehavarens status och äganderätt, bevis för 
påstådda överträdelser samt den begärda åtgärdens proportionalitet, lämplighet och/eller rimlighet. 
 
Dynamiska förelägganden om blockering har utfärdats i de flesta av de undersökta 
medlemsstaterna, däribland Danmark, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Italien, Nederländerna, 
Spanien och Sverige. Däremot har antalet utfärdade dynamiska förelägganden om blockering i de 
undersökta medlemsstaterna hittills varit begränsat. I de flesta av de undersökta medlemsstaterna 
finns inget uttryckligt rättsligt begrepp för dynamiska förelägganden om blockering. Därmed har 
domstolarna utfärdat dynamiska förelägganden om blockering – och definierat kraven – på grundval 
av en expansiv tolkning av befintliga normer. Som en undergrupp av dynamiska förelägganden om 
blockering har vissa av de undersökta medlemsstaterna (Förenade kungariket, Irland och Spanien) 
tillgängliggjort förelägganden om blockering live, med det huvudsakliga syftet att begränsa 
överträdelser av rättigheterna till direktsända evenemang (inom sport). I andra av de undersökta 
medlemsstaterna är förelägganden om blockering live inte tillgängliga eller åtminstone har dessas 
tillgänglighet ännu inte prövats i domstol. 
 
Med beaktande av tillämpningsområdet för dynamiska förelägganden om blockering varierar 
syftet, avsedda mellanhänder, avsedda webbplatser och det tidsmässiga och territoriella  
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tillämpningsområdet i olika grad i de undersökta medlemsstaterna. Det huvudsakliga målet med dessa 
åtgärder i de undersökta medlemsstaterna är intrång i immateriella rättigheter, men det verkar inte 
finnas några specifika ämnesavgränsningar som kan omfattas i en dynamisk blockering. Även om 
dynamiska förelägganden om blockering vanligtvis har utfärdats mot internettjänsteleverantörer i de 
flesta av de undersökta medlemsstaterna kan dessa åtgärder på liknande sätt användas mot alla 
parter som anses vara mellanhänder enligt artikel 8.3 i direktivet om informationssamhället och 
artikel 11 i direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. I de flesta av de 
undersökta medlemsstaterna finns det inga begränsningar på hur många webbplatser som får 
blockeras. Varken dynamiska förelägganden om blockering eller dessas giltighet regleras enligt lag i 
de flesta av de undersökta medlemsstaterna, dock kan dessa åtgärder tidsbegränsas genom 
domstolsavgöranden. Förelägganden kan generellt användas för blockering av innehåll oberoende av 
var överträdelsen gjordes eller var användarna med tillgång till överträdelsens innehåll befinner sig så 
länge verksamheten avser medlemsstaters konsumenter och internetanvändare. 
 
Det finns inga särskilda förfaranderegler om krav på och tillåtlighet av bevis för statiska och 
dynamiska förelägganden om blockering i de undersökta medlemsstaterna. 
 
Fokus för genomförandet av förelägganden om blockering ligger på tekniska lösningar och 
genomförandekostnader. I de flesta av de undersökta medlemsstaterna anges det oftast i 
blockeringen vilken teknisk lösning som ska användas. Om så inte är fallet, som i Danmark, Spanien, 
Frankrike, Italien och Sverige, kan domstolar i stället föreslå tekniska lösningar för överensstämmelse 
med blockeringens tillämpningsområde. Både blockering av IP-adresser och blockering av 
domännamnssystem (DNS) är de vanligaste tekniska lösningarna som tillämpas av förelägganden 
om blockering i de undersökta medlemsstaterna. I de undersökta medlemsstaterna har fördelningen 
av kostnader för genomförande av blockeringsåtgärder behandlats tämligen inkonsekvent. 
Mellanhänderna bär kostnaderna för genomförandet av förelägganden om blockering i större delen 
av de undersökta medlemsstaterna. I några få av de undersökta medlemsstaterna kan kostnaderna 
fördelas mellan mellanhanden och rättsinnehavaren, eller enbart åläggas mellanhanden. 
 
Uppföljningsåtgärder till dynamiska förelägganden om blockering är viktiga för åtgärdernas 
ändamålsenlighet och den övergripande avvägningen av intressen. I vissa av de undersökta 
medlemsstaterna finns särskilda förfaranden tillgängliga för förnyelse, uppdatering eller utökning av 
statiska och dynamiska förelägganden om blockering, medan sådana inte finns tillgängliga i andra 
medlemsstater. I detta avseende verkar det inte göras någon särskild åtskillnad mellan 
förfaranderegler för förnyelse och uppdatering av statiska och dynamiska förelägganden bland de 
undersökta medlemsstaterna. Dessutom verkar de undersökta medlemsstaterna inte ha några 
särskilda förfaranden tillgängliga för omvandling av statiska förelägganden om blockering till 
dynamiska sådana. I stället behöver ett nytt förfarande för sakfrågan inledas. De flesta av de 
undersökta medlemsstaterna vidtar dessutom åtgärder för verkställande av beslutet, böter och vite. 
Slutligen finns det möjligheter att i alla de undersökta medlemsstaterna vidta rättsliga åtgärder för att 
bestrida förelägganden om blockering enligt traditionella civilprocessrättsliga regler. Möjligheterna att 
vidta rättsliga åtgärder är generellt tillgängliga för de mellanhänder och de påstådda intrångsgörare 
som berörs av föreläggandet. I några av de undersökta medlemsstaterna är dessa möjligheter att 
vidta rättsliga åtgärder även tillgängliga för berörda enskilda internetanvändare, och i vissa av de 
undersökta medlemsstaterna genom grupptalan. 
 
Vid diskussion om extraterritoriellt utfärdande av förelägganden mot mellanhänder på internet har 
det i senare rättslära från Europeiska unionens domstol konstaterats att världsomspännande åtgärder 
inte åläggs eller förhindras genom unionsrätten. I stället är det upp till de nationella domstolarna att 
besluta om huruvida extraterritoriella förelägganden kan utfärdas enligt den egna avvägningen mellan 
grundläggande rättigheter och tillämpning av internationella normer. I detta avseende ska 
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förelägganden om blockering vara målinriktade och specifika med ett territoriellt tillämpningsområde 
som inte är större än nödvändigt för att uppnå målet enligt avvägningar av grundläggande rättigheter 
och internationell rätt, däribland hövlighetsdoktrinen. 
 
I rättspraxis om statisk och dynamisk blockering finns flera förekomster av rättslig sammanflätning 
bland nationella domstolar i några av de undersökta medlemsstaterna. Rättslig sammanflätning kan 
anses vara en typ av informellt gränsöverskridande samarbete och inträffar när nationella domstolar 
hänvisar till domar inom andra domstolars behörighet. 
 
Ytterligare en faktor som är viktig för att utvärdera tillgängligheten, tillämpningsområdet och 
proportionaliteten med avseende på förelägganden om blockering är dessas effektivitet i att minska 
överträdelser. Effektiviteten av förelägganden om blockering är oftast inte uttryckligt utvärderade i de 
flesta av de undersökta medlemsstaterna. Effektivitet behöver inte innebära 100 procentig framgång, 
så länge som åtgärden avhåller internetanvändare från att tillgå överträdelsens innehåll. Effektivitet 
anses inom vissa domstolars behörighet vara ett ytterligare krav för att rättfärdiga målinriktade och 
särskilda förelägganden om blockering för rättvis avvägning av grundläggande rättigheter och för 
införande av proportionella och inte alltför stora skyldigheter för internetleverantörer och andra 
mellanhänder. 
 
Översikten av statiska och dynamiska förelägganden om blockering i EU och i de undersökta 
medlemsstaterna visar ett invecklat nät av en mängd olika metoder i EU:s medlemsstater, som ibland 
är svårt att reda ut. Mot denna bakgrund ges i denna undersökning ett antal viktiga resultat som kan 
fungera som referenser för fortsatt utveckling av politik och praxis på området. 


