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SAMMANFATTNING 
 
 
Bakgrund 
 
Den växande e-handelsbranschen har skapat enorma möjligheter för den globala ekonomin och har 
revolutionerat både företagens sätt att marknadsföra och sälja sina produkter och konsumenternas sätt att 
köpa dessa. I takt med att företagen i allt större utsträckning utnyttjat internets och e-handelns möjligheter 
har immaterialrättsintrång online utvecklats på ett liknande sätt. I synnerhet har personer som gör 
immaterialrättsintrång online använt internets gränslöshet för att utnyttja de gränser i fråga om jurisdiktioner 
som fördelar behörighet och mandat mellan brottsbekämpande organ och offentliga myndigheter som 
ansvarar för att bekämpa immaterialrättsintrång online. Den ständiga innovationen på teknikområdet leder 
dessutom till rörlighet så att det blir svårare att spåra elektroniska bevis för immaterialrättsintrång samt 
intrångsgörarna själva. Dolda tjänster på Darknet blir allt attraktivare för brottslingar, däribland 
immaterialrättsbrottslingar online, vilket ytterligare försvårar processen med att identifiera misstänkta 
personer och samla in bevis. 
 
För att bekämpa immaterialrättsintrång online krävs därför i allt större grad samarbete och utbyte av 
sakkunskap och information mellan organisationer, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter. 
 
I EUIPO:s rapport Studie av lagstiftningsåtgärder vid immaterialrättsintrång online( 1 ) från 2018 
bedömdes huruvida och i vilken utsträckning EU-medlemsstaternas nuvarande rättsliga ramar gör det 
möjligt för rättsinnehavare och brottsbekämpande myndigheter att tillämpa lagstiftningsåtgärder för 
att förhindra eller bekämpa immaterialrättsintrång på nätet. Den aktuella studien inriktas på de rättsliga 
åtgärder som är tillämpliga på immaterialrättsintrång online genom ömsesidig rättslig hjälp och 
internationellt rättsligt samarbete i civilmål, brottmål och administrativa förfaranden. 
 
Immaterialrättsintrång är i allmänhet en 
överträdelse av den civilrättsliga 
immaterialrättslagstiftningen. Om intrånget 
är tillräckligt allvarligt kan det dock även 
röra sig om en överträdelse av den 
straffrättsliga immaterialrättslagstiftningen. 
Enligt artikel 61 i avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter kan upphovsrättsintrång 
och varumärkesförfalskning som utgör en 
civilrättslig överträdelse även vara ett brott 
om sådant intrång både begås med uppsåt 
och i kommersiell omfattning. Andra fall av 
immaterialrättsintrång kan hamna 
någonstans mittemellan och utreds på 
administrativ nivå, t.ex. uppsåtlig 
upphovsrättslig piratkopiering, 
varumärkesförfalskning som inte begås i 
kommersiell omfattning eller ouppsåtliga intrång som begås i kommersiell omfattning. Upphovsrättsbrott 
och därmed närstående brott som begås online kan även täckas av den mer omfattande termen it-
brottslighet enligt definitionen i Budapestkonventionen om it-brottslighet. 

 
 
(1) EUIPO (2018). Studie av lagstiftningsåtgärder vid immaterialrättsintrång online. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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Denna studie visar hur internationellt samarbete genom användning av mer effektiva förfaranden och 
rättsliga åtgärder kan vara nyckeln för att lyckas med bekämpningen av immaterialrättsintrång online. 
 
Metod 
 
Syftet med denna studie är att identifiera rättsliga åtgärder för internationellt rättsligt samarbete vid 
immaterialrättsintrång online och att förstå de möjliga fördelarna med och bristerna i genomförandet och 
tillämpningen av sådana åtgärder. Studien innehåller såväl straffrättsliga som civilrättsliga (och, i relevanta 
fall, administrativa) samarbetsåtgärder. I första hand inriktas studien på överträdelser mot upphovsrätten 
och varumärken, men den berör också intrång i andra immateriella rättigheter online (t.ex. 
yrkeshemligheter, patent, industriella formgivningar och geografiska beteckningar). 
 
Studien ska vara ett praktiskt hjälpmedel. Befintliga samarbetsåtgärder på internationell nivå, både i och 
utanför EU, läggs därför fram inom följande fyra huvudområden: 
 

 
 
Vid datainsamlingen användes en rad olika verktyg: en skrivbordsstudie, intervjuer och diskussioner i 
fokusgrupper samt analyser av enskilda mål. Vid inledningen av projektet kontaktade EUIPO 13 experter 
som deltog i myndighetens grupp med juridiska experter för att vara en del av en särskild expertgrupp och 
bidra till undersökningen. De valdes ut baserat på sin kunskap och erfarenhet på områdena 
immaterialrättsintrång (online) och internationellt rättsligt samarbete i utvalda EU-medlemsstater och 
tredjeländer. Den särskilda expertgruppen fick i uppdrag att se över och ge synpunkter på projektets 
metoder och stödja undersökningen, bland annat genom att delta i diskussioner med expertgruppen, 
medverka i intervjuer på nätet och, där så var möjligt, ge exempel på mål. Utöver denna särskilda 
expertgrupp inbjöd Unicri även ytterligare enskilda experter att låta sig intervjuas och dela med sig av 
exempel. Totalt inkom och analyserades tio exempel på mål. 
 
Slutligen utarbetades två simuleringar av mål som involverade flera jurisdiktioner (den första avsåg 
förfalskade läkemedel som marknadsfördes online och det andra rörde piratkopiering av IP-tv) för att visa 
svårigheterna med internationellt samarbete vid immaterialrättsintrång online och ge vägledning för 
analysen av de rättsliga verktyg och åtgärder (civilrättsliga, straffrättsliga och administrativa) som finns 
tillgängliga för att bekämpa immaterialrättsintrång online. De två målen framställdes på grundval av det 
som för närvarande betraktas som olaglig verksamhet i samtliga berörda länder, men avser inte några 
verkliga mål. 
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Viktiga resultat 
 
Enligt de intervjuade experterna är två av de mest effektiva formerna av internationellt samarbete 
1) informellt samarbete mellan utredare och åklagare från olika länder och 2) frivilligt samarbete genom 
mellanhänder på internet (t.ex. tjänsteleverantörer) i tredjeländer som väljer att samarbeta direkt med en 
utredare eller åklagare i ett annat land. 
 
I studien granskas hur de befintliga verktygen och nätverken, t.ex. G7:s 24/7-nätverk mot it-brottslighet och 
det europeiska nätverket för åklagare inom immaterialrätt, kan användas för att underlätta informellt och 
frivilligt samarbete samt bekämpa immaterialrättsintrång online. 
 
Om varken informellt eller frivilligt samarbete finns tillgängligt är det näst mest effektiva steget att göra så 
mycket som möjligt med (eller inom) en enda jurisdiktion. Om ett mål rörande immaterialrättsintrång online 
(civilmål eller brottmål) inte kan behandlas inom en enda jurisdiktion kommer det att bli nödvändigt med 
formellt internationellt rättsligt samarbete. 
 

 
 
Det är mycket viktigt med ett snabbt internationellt rättsligt samarbete i civilmål rörande 
immaterialrättsintrång online samt ömsesidig rättslig hjälp i brottmål på samma område. 
 
Det internationella civilrättsliga samarbetet inriktas på typiska gränsöverskridande frågor, däribland 
fastställande av (internationell) jurisdiktion och regler om erkännande och verkställighet av utländska 
domar (i civilrättsliga och kommersiella frågor) samt frågor som rör internationell rättslig hjälp, inklusive 
delgivning av handlingar i och erhållande av bevisning från andra stater. Sådant samarbete omfattar även 
andra ämnen, som fordringsrelaterat samarbete (t.ex. europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar, 
europeiskt betalningsföreläggande och europeiskt småmålsförfarande), alternativ tvistlösning (t.ex. 
medling på privaträttens område) eller gränsöverskridande frysning av bankkonton. 
 
Följande åtgärder för att bekämpa immaterialrättsintrång online omfattas av en framställan om rättsligt 
samarbete: 
• Delgivning av handlingar. 
• Förelägganden. 

Frivilligt 
samarbete

• Strategier för frivilligt samarbete har utvecklats av branschen, offentliga organ och/eller tredje parter (t.ex. icke-
statliga organisationer) som därefter följs av respektive bransch för att komma till rätta med vissa fall av 
immaterialrättsintrång över internet. Sådana strategier gör det möjligt för nationella myndigheter att samla in vissa 
typer av information eller begära skyddsåtgärder från nationella eller internationella aktörer (särskilt 
tjänsteleverantör eller motsvarande myndigheter i andra länder) på ett snabbt och enkelt sätt.

En enda 
jurisdiktion

• Den nationella myndigheten avser att samla in den nödvändiga bevisningen och basera målet på information som 
finns tillgänglig inom den egna jurisdiktionen utan att behöva samarbeta med tredje parter eller andra länder.

Internationell
t rättsligt 

samarbete

• I de allra flesta mål gällande immaterialrättsintrång online är fler jurisdiktioner involverade och då krävs 
internationellt rättsligt samarbete.
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• Civilrättsligt beslagtagande av domännamn. 
• Civilrättsligt beslagtagande av intrångsgörande artiklar eller hjälpmedel. 
• Beslagtagande av olaglig vinning. 
 
När det gäller ömsesidig rättslig hjälp i brottmål söker staterna ofta stöd för att delge handlingar i målet, 
utlämna personer som utreds och samla bevisning som används för utredning och lagföring i brottmål. 
Följande typer av formella framställningar om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål används: 
 
• Delgivning av rättsliga handlingar. 
• Begäran om kopior ur kriminalregister. 
• Begäran om vittnesmål från misstänkta, vittnen eller experter. 
• Erhållande och beslagtagande av elektroniska bevis. 
• Framställan om telefonavlyssning. 
• Begäran om information från ett finansinstitut. 
• Begäran om telefonuppgifter. 
• Framställan om husrannsakan och beslag. 
• Framställan om gränsöverskridande bevakning. 
• Framställan om en kontrollerad leverans. 
• Framställan om en gemensam utredningsgrupp. 
• Framställan om en parallell utredning. 
• Framställan om en hemlig utredning. 
• Beslagtagande av brottsligt åtkomna tillgångar. 
• Förverkande av vinning av ett brott. 
• Utlämning av frihetsberövade personer. 
• Överföring av förfaranden. 

 
I studien har överlag konstaterats att en mängd olika verktyg finns tillgängliga i EU och på internationell 
nivå för att underlätta det internationella samarbetet, däribland rättsliga instrument, men även informella 

nätverk, portaler och plattformar. 
 
Vissa verktyg har funnits i många 
år (t.ex. de två 
Haagkonventionerna från 1965 
och 1970 eller konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp från 2000), 
medan andra är relativt nya (som 
förordning (EU) 2018/1805 om 
ömsesidigt erkännande av beslut 
om frysning och beslut om 
förverkande). En del verktyg är 
begränsade till ett mycket 
specifikt immaterialrättsområde 
(t.ex. Medicrime-konventionen, 
WHO:s protokoll för att eliminera 
olaglig handel med tobaksvaror 
och Palermokonventionen) eller är 
fortfarande relativt okända eller 

används sällan (t.ex. den europeiska konventionen angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt 
[ETS nr 62]), och deras effektiva tillämpning i mål rörande immaterialrättsintrång online är därför 
fortfarande under utveckling. 
 
Ett antal befintliga rättsliga åtgärder har som särskilt syfte att upprätta, stärka och harmonisera skyddet 
och verkställandet av immaterialrätten. De relevanta bestämmelserna berör dock till största delen inte 
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specifikt hur immaterialrättsintrång online ska förebyggas eller bekämpas. Sådana rättsliga åtgärder 
används ofta enbart för att ange minimikraven och lämnar därmed utrymme för enskilda länder att vidta 
specifika nationella åtgärder. Dessutom inriktas befintliga rättsliga åtgärder ibland på ett specifikt 
brottsområde (t.ex. Medicrime-konventionen), medan andra inriktas på överträdelser på nätet mer 
allmänt (t.ex. konventionen om it-brottslighet). Många förfaranden för ömsesidig rättslig hjälp utformades 
dessutom i en tid före internet, då framställningarna bara var en bråkdel så många som de är i dag och 
man inte stod inför den elektroniska bevisningens flyktighet. 
 
En farhåga som experter ofta uttrycker rör förseningar i genomförandet eller avslag av framställningar 
om rättslig hjälp av inkonsekventa skäl. Ibland är dessa en följd av bristande precision i 
framställningarna eller oklarheter vad gäller kopplingen mellan de omständigheter som anges i 
framställan och den hjälp som efterfrågas, och vid andra tillfällen beror de på dåliga översättningar. En 
expert angav att kulturella skillnader kan spela en roll i vissa fall. Begränsade personalresurser vid 
behöriga rättsliga myndigheter kan också påverka det internationella samarbetet, enligt de rådfrågade 
experterna. I vissa länder har åklagare behörighet att välja ut mål för åtal för att spara in på resurser, och 
experter från en del länder konstaterade att de kan avstå från att driva fall som kräver formellt internationellt 
samarbete eftersom de kan ta längre tid och vara mer komplicerade. Otillräckliga tekniska medel (t.ex. 
videokonferensutrustning) och språkliga hinder nämndes också. 
 
På internationell nivå är redan insatser på gång för att förbättra den formella processen för ömsesidig 
rättslig hjälp i syfte att undvika förseningar när det gäller att erhålla elektronisk information som är 
avgörande för att utreda immaterialrättsintrång online. I mars 2018 antog exempelvis Förenta staterna 
Clarifying Lawful Overseas (CLOUD) Act, genom vilken bilaterala avtal godkänns mellan Förenta staterna 
och betrodda utländska partner som gör det möjligt för brottsbekämpande organ att med lämpligt 
bemyndigande av domstol vända sig direkt till teknikföretag med säte i partnerlandet för att få tillgång till 
elektroniska uppgifter, snarare än att gå igenom den mer tidsödande processen med avtal om ömsesidig 
rättslig hjälp. Trots att Europeiska unionens råd i september 2019 antog ett mandat som gör det möjligt för 
Europeiska kommissionen att förhandla fram ett CLOUD Act-avtal med Förenta staterna har ett sådant 
bilateralt avtal vid tidpunkten för denna studie ännu inte ingåtts. 
 
Inom EU har nyligen framtagna instrument i hög grad bidragit till att förenkla och påskynda processen 
för att erhålla information och bevisning i samband med formella framställningar om ömsesidig rättslig 
hjälp i brottmål (t.ex. den europeiska utredningsordern och den europeiska arresteringsordern). 
När det gäller internationellt samarbete i civilrättsliga immaterialrättsmål har EU tillgång till rättsliga verktyg 
för att begära bevisning (t.ex. rådets förordning (EG) nr 1206/2001), delge rättegångshandlingar och andra 
dokument (t.ex. rådets förordning (EG) nr 1393/2007) och erkänna utländska beslut (t.ex. Bryssel I-
förordningen), vilka tillämpas i stor utsträckning och på ett effektivt sätt. Däremot är användningen 
begränsad när det gäller en del andra tillgängliga EU-verktyg, som förordning (EU) nr 655/2014 om 
inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i detta sammanhang. 
 
Slutligen anses allmänt ett antal särskilda nätverk av praktiker vara oerhört viktiga när det gäller att främja 
internationellt formellt och informellt samarbete genom att möjliggöra direkt kontakt, utbyte av sakkunskap 
och snabbt informationsutbyte. Nätverken är dock i allmänhet regionala, med skillnader mellan regionerna. 
Dessutom omfattar de inte nödvändigtvis alla områden (civilmål, administrativa förfaranden, brottmål) och 
tar inte alltid hänsyn till internets särskilda egenskaper.  
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