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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Genom Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter beställde 

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) 2020 en forskningsstudie om 

immaterialrättsintrång via säljarkonton på handelsplattformar från tredje part. Forskningens 

syfte var att öka förståelsen av hur intrångsgörare missbrukar handelsplattformar på internet 

för att marknadsföra varor och tjänster som utgör intrång i immateriella rättigheter, samt hur 

intrångsgörarnas affärsmodeller fungerar, och därigenom bidra med ny kunskap om hur 

denna utmaning kan hanteras på ett mer effektivt sätt. 

Studien beställdes av centrumet för strategier för och förvaltning av immateriella rättigheter 

(Centre for Intellectual Property Policy and Management) vid Bournemouths universitet, som 

upprättade en arbetsgrupp bestående av forskare i juridik och datavetenskap(1). 

Arbetsgruppen fick hjälp av en grupp med experter, däribland företrädare för rättighetshavare, 

handelsplattformar på internet, frakt- och betalningsföretag, brottsbekämpande myndigheter, 

domstolsväsendet, privata utredningsorgan och leverantörer av digitala säkerhetstjänster. 

Denna rapport genomfördes som en studie av de rättsliga, tekniska och logistiska aspekterna 

av utbudet av varor och tjänster som utgör immaterialrättsintrång på handelsplattformar på 

internet. Den innehåller en granskning av den befintliga litteraturen och de befintliga politiska 

initiativen samt den rättsliga ramen och rättspraxisen, med en kvalitativ analys av de befintliga 

affärsmodellerna och de tillgängliga verkställighetsalternativen för att ta itu med dem. 

Metod 

Analysen av affärsmodellerna utarbetades genom en rad strukturerade intervjuer med 

experter på området och en oberoende utredning med hjälp av cybersäkerhetsteknik. De 

strukturerade intervjuerna utfördes med experter som företrädde varumärkesinnehavare, 

(1) Arbetsgruppen från Bournemouths universitet leddes av professor Maurizio Borghi och professor Vasilis Katos,

och inbegrep även dr Dimitrios Koukiadis, dr Cagatay Yucel, Panagiotis Bellonias, Ioannis Chalkias och Dukki

Hong.
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rättighetshavare, marknadsplatser online, tullen, budtjänster, betaltjänstleverantörer, 

domstolsväsendet och brottsbekämpande myndigheter. Den oberoende forskningen utfördes 

med hjälp av utredningsmetoder för cybersäkerhet på områdena digital kriminalteknik och 

hantering av cyberincidenter. Med hjälp av denna strategi kunde man identifiera den så 

kallade taktik och teknik och de förfaranden som intrångsgörare använder. Taktiken, tekniken 

och förfarandena utvecklades sedan i beskrivningarna av affärsplanen och utgjorde underlag 

för analysen av affärsmodellerna(2). 

Studiens bakgrund: immaterialrättsintrång i en föränderlig internetmiljö 

Värdet av förfalskade och piratkopierade varor som importerats till EU uppskattades 2019 

till uppemot 119 miljarder euro, eller 5,8 procent av all EU-import(3). En stor del av 

detta värde härrör från internettransaktioner. Den betydande 

marknadsandelen för handelsplattformar på internet gör dem till en eftertraktad kanal för 

försäljning av sådana varor. Liksom EUIPO och Europol betonade 2019 har missbruket av 

dessa plattformar blivit en viktig inkomstkälla för kriminella grupper som deltar i försäljningen 

av förfalskade och piratkopierade varor(4). 

Samtidigt som försäljningen av varor som innebär intrång på marknadsplatser online inte är 

någon ny företeelse finns vissa växande tendenser som utgör hinder för åtgärder för att 

skydda immateriella rättigheter. 

• Flera säljarkonton. Organiserade kriminella grupper missbrukar systematiskt

handelsplattformar genom att skapa flera konton med olika namn på samma plattformar

och i olika medier.

• Onlinereklam. Säljare manipulerar reklamtjänster på internet genom att sammankoppla

sin olagliga verksamhet med varumärken och annonsera på legitima webbsidor eller

sociala medieplattformar för att styra besökare till externa webbsidor eller listningar på

marknadsplatser online med erbjudanden om varor som innebär intrång.

(2) Ett urval av 13 fallstudier redovisas i tillägget till denna rapport.
(3) OECD/EUIPO (2021) Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, OECD Publishing, Paris 2021, s. 3 och 58.
(4) EUIPO/Europol (2019) Intellectual Property Crime Threat Assessment 2019, s. 11.
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• Närvaro på sociala medier. Det finns flera olika funktioner på sociala medieplattformar

som säljare kan missbruka för att nå ut till ett stort antal konsumenter(5). De kan till

exempel göra reklam för förfalskade varor genom inlägg och meddelanden via offentlig

eller privat kommunikation, i utvalda grupper eller genom försäljning via direktströmning,

och sedan styra kunderna till olaglig försäljning, antingen på externa plattformar eller på

e-handelssidor på sociala medier.

Kartläggning av immaterialrättsintrång på handelsplattformar på internet 

Verksamhet som gör intrång i immaterialrätten och bedrivs på marknadsplatser online består 

i första hand av försäljning av förfalskade eller piratkopierade varor. Förfalskade och 

piratkopierade varor definieras i olika rättsliga instrument och nationella lagar. Dessa 

definitioner kan variera avsevärt. I denna studie avses med förfalskning en uppenbar form av 

varumärkesintrång, där varorna är försedda med ett kännetecken som antingen är identiskt 

med eller på annat sätt oskiljaktigt från ett registrerat varumärke. Förfalskade varor kan 

utgöras av alltifrån imitationer av dålig kvalitet (förfalskningar) till kopior som är mer lika 

märkesprodukten till utseendet (kopior). Med piratkopiering avses försäljning av varor som 

innebär intrång i upphovsrätt eller formskydd, och det rör sig om både fysiska och digitala 

varor. 

Andra former av immaterialrättsintrång inbegriper användningen av kännetecken som är så 

pass lika den rättmätiga varumärkesinnehavarens att det skapar förvirring eller skadar 

varumärkets anseende. Dessa mindre uppenbara former av intrång omfattar både enkla och 

mycket komplexa fall som kan kräva särskild granskning. Immaterialrättsintrång kan dessutom 

inbegripa försäljning av produkter från den grå marknaden, dvs. äkta produkter som 

importeras och säljs utan immaterialrättsinnehavarens godkännande. 

I den föreliggande studien används beskrivningarna i följande tabell. Dessa beskrivningar kan 

skilja sig från de rent rättsliga definitionerna inom vissa behörighetsområden, men tanken är 

att alla verksamheter eller varor som omfattas strider mot de immateriella rättigheterna på ett 

eller annat sätt. 

(5) EUIPO (2021) Monitoring and analysing social media in relation to IP infringement. EUIPO (2021) Social Media

– Discussion Paper: New and existing trends in using social media for IP infringement activities and good practices

to address them, juni 2021.
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VAROR SOM INNEBÄR INTRÅNG: EXEMPEL 

Fysiska Digitala 

Förfalskning 
• Förfalskningar (imitationer av dålig

kvalitet)
• Kopior (föremål med likadant

utseende)

• Filer för datorstödd konstruktion
för 3D-utskrift

Piratkopiering 

• Kopior av upphovsrättsskyddat
innehåll om fysiskt stöd (cd, dvd)

• Kopierade designföremål
• Enheter som kringgår tekniska

skyddsåtgärder
• Smartkort för tv-avkodare
• Fullt utrustade digitalboxar eller

digitalstickor

• Programvarukopior
• Aktiveringsnycklar för

programvara, tv-spel eller
databaser

• Hackade konton för
strömningstjänster

• Filer för datorstödd konstruktion

Förväxling 
• Varumärke, logotyp eller

förpackning som liknar liknande
varor

• Varumärke och/eller logotyp som
liknar liknande digitala varor, t.ex.
programvara, tv-spel eller appar

Utnyttjande av 

varumärke 
• Användning av kända varumärken

på varor av annan art

• Användning av kända
varumärken i en virtuell värld eller
icke-fungibla objekt

Grå marknaden 
• Parallellimport
• Överskridanden
• Utskott

• Ej tillämpligt

Intrångsgörarnas val av onlineplattform beror i stor utsträckning på vilken slags vara eller tjänst 

som utbjuds till försäljning samt vilken målgrupp som avses och om intrångsgöraren är en 

tillfällig eller konstant säljare. Utöver allmänna marknadsplatser för grossisthandel och auktion 

finns specialiserade marknadsplatser, såsom marknadsplatser för handtillverkade varor, 

oberoende detaljister, digitala varor (t.ex. tv-spel och programvarulicenser) och icke-fungibla 

objekt. Så kallad social handel, dvs. försäljning mellan konsumenter och mellan företag och 

konsumenter via sociala medier, spelar en allt viktigare roll. De stora sociala 

medieplattformarna har utvecklat sina egna e-handelsfunktioner. En växande trend är 

användningen av direktströmning i sociala medier för att marknadsföra och visa upp produkter 

för potentiella köpare. 

Konstanta säljare av förfalskade varor kan även använda olagliga marknadsplatser på 

darknet, där transaktioner utförs anonymt och i kryptovalutor. 

I tabellen nedan visas preliminärt destinationsmarknadsplatserna för varje kategori av varor 

som innebär immaterialrättsintrång i förhållande till sannolikheten att en viss produkt upptäcks 

på en viss typ av marknadsplats. 
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Intrångsgörande varor 

Typ av 
marknadsplats 

I. 
Förfalskning 

II. 
Piratkopiering 

III. 
Förväxling 

IV. 
Utnyttjande 

V. Grå
marknaden 

Grossisthandel 

Auktion/begagnat 

Hantverk/konst 

Sociala medier 

Arbetskraft/tjänster 

Digitala varor 

Darknet 

En leveranskedjestrategi för utredning och verkställighet 

Processen bakom immaterialrättsintrång via säljarkonton på handelsplattformar från tredje 

part består av en leveranskedja i sju steg – från produktion till leverans av den intrångsgörande 

varan. Det är en löpande process genom ett flöde av information, fysiska föremål och pengar 

som involverar en rad mellanhänder. Ur ett verkställighetsperspektiv förväntas den olagliga 

verksamhetens synlighet minska i takt med att vi tar oss bakåt längs leveranskedjan (från 

höger till vänster) och öka när vi kommer närmare kunden (leveransen, längst till höger). 

Längs leveranskedjan använder intrångsgörare en rad olika metoder för att undkomma 

verkställighetsåtgärder, såsom metoder för att undvika upptäckt, avlägsnande, beslag och 

förverkande av varor. Detta ligger till grund för de åtgärder som brottsbekämpande aktörer 
kan vidta i varje steg i kedjan. Bland sådana åtgärder ingår utredning och brottsbekämpning 

samt självreglerande verkställighetsåtgärder. 

I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste verkställighetsåtgärder som finns tillgängliga 

för brottsbekämpande organ samt onlineplattformar och immaterialrättsinnehavare i varje steg 

i leveranskedjan. 

Råvarutillf
örsel Produktion Lagring och 

inventering
Utbjudande till 
försäljning på 

nätet
Marknadsföring Försäljning Leverans

Hög 

Låg 
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VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRDER 

• Övervakning av råvaror: identifiering av de platser där råvarorna

produceras eller har sitt ursprung och upprätthållande av en

databas över platser.

• Tullkontroll: utnyttja historisk information från ursprungsländer

och/eller kända problemområden samt information om

tulldeklarationer.

• Blockera producenternas bankkonton.

• Följa trender och säsongsbetingade händelser som påverkar

produktionen av varor (t.ex. inledning av idrottsevenemang och

utsläppande av populära produkter).

• Förverkande/beslag av varor: tillslag i intrångsgörares lager och

övertag av kontrollen över de intrångsgörande föremålen.

• Upptäckt av säljare av olagliga föremål som verkar på en

handelsplattform, utan ägarens vetskap.

• Aktivering av förfaranden för anmälan och avlägsnande:

avlägsnande av listningar och säljarkonton.

• Följ varningstecken: varningsindikatorer för en marknadsplats,

såsom erbjudanden som är ”för bra för att vara sanna” och/eller

mottagande av en överdriven mängd positiv feedback på kort tid.

• Övervaka kommunikationen: Följ onlinekommunikation från

sociala medieplattformar, peer-to-peer-kommunikation och

annonsapplikationer.

• Avlägsnande av reklam: avlägsnande av nyckelord, avlistning av

resultaten i sökmotorer, borttagning av en produkt eller ett

säljarkonto.

• Samarbeta med banker/finansmyndigheter för att upptäcka och

identifiera de enheter som ligger bakom finansiella transaktioner

och blockera bankkonton.

2 
Produktion

3 Lagring 
och 

inventering

4 Utbjudande 
till försäljning 

på nätet

5 
Marknadsföring

6 
Försäljning

Råvarutillfö
rsel

1
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• Samarbeta med betaltjänstleverantör för att blockera

transaktioner när en olaglig säljare identifierats.

• Utredningar i enlighet med följ pengarna-principen: skapa en

fullständig profil för säljaren genom att analysera de finansiella

transaktioner som omfattas av utredningen.

• Testköp: köp av produkter som innebär immaterialrättsintrång för

att samla in de bevis som krävs för att lagföra en olaglig säljare.

• Samarbeta med budtjänster/posttjänster för att förhindra

distributionen av förfalskade produkter och/eller identifiera

distributörernas adresser.

• Samarbeta med tullmyndigheter för att aktivera förfaranden för

beslag och förverkande av varor som innebär intrång och begär

uppgifter efter det att varorna förstörts.

• Beslagta varor i tullen eller på postkontor.

• Övervaka färdvägar för att upptäcka produktens ursprung,

distributörerna och säljarna samt hur produkterna överförs till

köparna.

• Övervaka misstänkta personer som mottar en ovanligt stor

mängd oväntade beställningar från reguljära färdvägar.

Åtgärder, rutiner och strategier för effektiv verkställighet 

För att ta itu med immaterialrättsintrång på handelsplattformar från tredje part krävs en rad 

olika åtgärder, rutiner och taktiker. Bland dessa ingår verkställighetsåtgärder och frivilliga 

åtgärder som vidtas som en del av samarbetet mellan alla berörda parter. I EU utgör 

samförståndsavtalet, som undertecknades 2011 och reviderades 2016, den allmänna ramen 

för dessa frivilliga åtgärder(6). God praxis inom ramen för samförståndsavtalet inbegriper 

proaktiva åtgärder för att förhindra immaterialrättsintrång innan det sker, och reaktiva 
åtgärder för att dämpa eller begränsa effekten av intrånget när det väl skett. 

(6) Europeiska kommissionen (2016) Samförståndsavtal om försäljning av varumärkesförfalskade varor via internet

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-

counterfeit-goods-internet_en.

7 Leverans

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
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• Frivilliga proaktiva och förebyggande åtgärder. Den rättsliga grunden för dessa

åtgärder utgörs av avtalsförpliktelserna i samband med godkännandet av e-

marknadsplatsernas villkor, enligt vilka det är förbjudet att sälja varor som gör intrång i

tredje parts rättigheter. Dessa åtgärder, som utarbetats i samarbete med

immaterialrättsinnehavare, inbegriper följande:

(i) Policyer för personer som gör sig skyldiga till upprepade överträdelser:
Användare som upprepade gånger bryter mot villkoren kan få sina konton

avstängda eller spärrade.

(ii) Kontroll av identitet: För att säkerställa att policyerna är effektiva mot upprepade

överträdelser kräver plattformar att användare tillhandahåller giltig legitimation,

såsom identitetsbevis eller en adress, som villkor för att öppna ett konto.

Handelsplattformar kan även kräva att personen uppvisar en handelslicens och

kan begränsa användningen av vissa nyckelord i profilnamnet.

(iii) Produkternas spårbarhet: Större handelsplattformar har infört

spårbarhetssystem i vilka varje produkt får en unik kod för att verifiera dess äkthet

innan den når kunden.

(iv) Andra tekniska förebyggande åtgärder: Handelsplattformar och sociala medier

använder sig av nyckelordsfilter, innehållsmoderering och bildigenkänningsteknik

för att upptäcka intrångsgörande listningar innan försäljningen kan gå igenom.

• Anmälan och avlägsnande: Förfaranden för anmälan och avlägsnande är de viktigaste

frivilliga reaktiva åtgärderna för att effektivisera processen för anmälan och borttagning

av intrångsgörande innehåll som görs tillgängligt på nätet. Enligt den goda praxis som

utarbetats inom ramen för samförståndsavtalet inbegriper effektiva förfaranden av

denna typ följande:

(i) Informationspaket för rättighetshavare, med utförliga instruktioner om den

information som måste lämnas för att aktivera anmälan.

(ii) Verktyg för att hantera flera anmälningar, eller en begäran som omfattar flera fall,

så att rättighetshavaren kan ta med flera listningar i en enda begäran om

avlägsnande.
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(iii) Program för betrodda anmälare, med snabbspårning, privilegierade kanaler för

anmälningar och mer skyndsam borttagning för betrodda rättighetshavare med

specialiserad sakkunskap och anpassad teknik för upptäckt och identifiering av

innehåll som utgör intrång.

(iv) Verktyg för sökning och rapportering för att underlätta sökning efter innehåll

som potentiellt utgör intrång på plattformen genom bildigenkänning och annan

teknik.

(v) Information för användare om skälet till borttagningen och de potentiella

konsekvenserna av upprepade överträdelser samt lättillgänglig information om

rätten att överklaga eller motanmälningsförfarandet för att bestrida

immaterialrättsinnehavarens anmälan.

• Automatiserade upptäcktsåtgärder. Upptäcktssystem som grundas på artificiell

intelligens och maskininlärning spelar en allt större roll inom både proaktiva och reaktiva

åtgärder.

Utöver de frivilliga åtgärder som utarbetas i samarbete med marknadsplatser online vidtar 

rättighetshavare och brottsbekämpande organ utrednings- och verkställighetsåtgärder som är 

mer omfattande och täcker hela leveranskedjan. 

• Utredning i enlighet med följ pengarna-principen. En följ pengarna-strategi består

av övervakning och framtagning av information från de finansiella transaktioner som

ingår i en olaglig verksamhet i syfte att samla in bevis och/eller störa verksamheten.

Strategin kräver samarbete mellan de olika berörda parterna, framför allt betaltjänsterna,

och har tillämpats vid talan mot intrångsgörare.

• Tull- och gränskontroller. EU:s tullmyndigheter antar effektiva förfaranden och korta

tidsramar för att förstöra varor som innebär misstänkt immaterialrättsintrång i små

förpackningar och förser rättighetshavare med uppgifter på begäran.

• Verkställighet på darknet. Med tanke på anonymiteten hos onlineleverantörer och

eventuella anknutna enheter innebär verkställigheten på marknadsplatser på darknet



Studie om säljarkonton – slutrapport 

särskilda utmaningar. Det globala samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter 

har lett till en nedstängning av marknadsplatser på darknet. 

Lagföring av säljare 

Säljare kan lagföras för import, utbjudande till försäljning och distribution av varor som innebär 

intrång. Talan kan väckas av immaterialrättsinnehavare eller aktörer som driver 

marknadsplatser online, eller av båda gemensamt. Skadeståndsansvaret för 

immaterialrättsintrång har i stort sett harmoniserats på EU-nivå, åtminstone när det gäller 

direkt intrång, medan det straffrättsliga ansvaret fortsatt tillhör de nationella lagstiftarnas 

behörighetsområde. I de flesta av EU:s medlemsstater medför intrång i varumärkesrättigheter 

eller upphovsrätt och närstående rättigheter brottspåföljder om intrångsgöraren agerar med 

direkt uppsåt eller avsikt och i kommersiell skala. Tolkningen av dessa kriterier är dock inte 

enhetlig i medlemsstaterna. 

Det finns begränsade bevis för lagföring av enskilda säljare i EU-27. Den tillgängliga 

rättspraxisen antyder att avsikt kan fastställas utifrån objektiva faktorer, såsom brist på 

uttryckligt tillstånd från varumärkesinnehavaren eller presumtiv vetskap om att produkterna är 

förfalskade. Kriteriet kommersiell skala är mindre tydligt och beror i hög grad på 

transaktionsvolymen. Bevis på verksamheten, såsom mottagande av beställningar och 

leveranser, är avgörande för att fastställa den volym som krävs inom ramen för nationella 

behörighetsområden för att brottspåföljder ska kunna tilldömas. 

Föreläggande mot mellanhänder 

Utöver rättsliga åtgärder mot säljare kan immaterialrättsinnehavare rikta anspråk mot aktörer 

som driver marknadsplatser online och andra mellanhänder längs leveranskedjan. Bland 

dessa ingår framför allt lager, marknadsföringsplattformar, betaltjänster och leveranstjänster. 

De tillgängliga rättsmedlen består av förbudsföreläggande, som kan beviljas av den rättsliga 

myndigheten även om mellanhanden inte är ansvarig för överträdelsen eller är undantagen 

från ansvar. 

Förbudsföreläggande mot mellanhänder kan syfta till att inte bara sätta stopp för befintliga 

intrång, utan även till att förebygga ytterligare intrång. För detta krävs att vissa proaktiva 

övervakningsskyldigheter genomförs. Omfattningen av sådana övervakningsskyldigheter 
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inom ramen för EU-rätten begränsas av bestämmelserna i e-handelsdirektivet(7) och kan 

härledas från det dubbla identitetskrav som generaladvokat Jääskinen föreslår i målet 

L’Oréal mot eBay: [D]et [ska] i de berörda fallen […] vara fråga om en och samma 

intrångsgörande tredje man och […] ett och samma varumärke som åsidosatts”(8). 

Behörighetsfrågan 

På grund av den gränsöverskridande karaktären hos immaterialrättsintrång som begås via 

säljarkonton på marknadsplatser från tredje part är behörighetsfrågan en viktig aspekt för 

effektiv verkställighet. Käranden måste i regel väcka talan vid den domstol där svaranden har 

sin hemvist, men det är även möjligt att väcka talan på den plats där skadan inträffade, där 

den händelse som orsakade skadan ägde rum eller där överträdelsen begicks. 

När det gäller behörighetsfördelningen i civilrättsliga förfaranden är det viktigt att beakta 

huruvida intrångsgörarna riktade in sig på EU (om det rör sig om EU-omfattande 
immateriella rättigheter) eller en specifik medlemsstat. När detta har fastställts kan 

immaterialrättsinnehavarna väcka talan vid domstolen inom den berörda jurisdiktionen. 

IMMATERIELLA 
RÄTTIGHETER 

RÄTTSLIG GRUND FÖR FASTSTÄLLANDE AV 
BEHÖRIGHET I INTERNATIONELLA (EU-OMFATTANDE) 
TVISTER OM IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

EU-varumärken 
Förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken(9), artikel 

125 

Gemenskapsformgivningar 
Förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning(10), artikel 

82 

(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på

informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk

handel”), artikel 15.1.
(8) Förslag till avgörande av generaladvokat Jääskinen (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal SA/eBay, EU:C:2010:757,

punkt 182).
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, EUT L 154,

16.6.2017, s. 1.
(10) Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning, i dess ändrade

lydelse, EUT L 386, 29.12.2006, s. 14.
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Nationella immateriella 

rättigheter (nationella 

varumärken, upphovsrätt 

och närstående 

rättigheter, patent m.m.) 

Bryssel I-förordningen (omarbetning)(11) 

Erkännande och verkställighet i utländska domar mellan EU:s medlemsstater föreskrivs på 

ett enhetligt sätt i Bryssel I-förordningen (omarbetning). Verkställighet av domar i andra 

jurisdiktioner än EU:s medlemsstater kan dock vara mycket utmanande på grund av skillnader 

i nationell lagstiftning. 

Behörighet inom straffrättsliga frågor bygger i allmänhet på territorialitetsprincipen. För 

närvarande finns inga bindande instrument inom EU-rätten för att lösa behörighetskonflikter i 

brottmål. Europarådets konvention om it-brottslighet 2001(12) är dock ett viktigt folkrättsligt 

instrument som bidrar till att fastställa domar i brottmålsprocesser mot personer som gjort 

intrång i upphovsrätten på internet(13). 

(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och

verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning), EUT L 351, 20.12.2012, s. 1.
(12) Konventionen om it-brottslighet, European Treaty Series nr 185.
(13) EUIPO (2021) International judicial cooperation in intellectual property cases, mars 2021, s. 33.




