
SFIR - Svenska Föreningen för 
Industriellt Rättsskydd 
 

Ordförande Sekreterare  Skattmästare  Klubbmästare 
Professor Marianne Levin Jur kand Katarina Strömholm  Jur kand Bo Davidsson Advokat Johan Ramberg 
Juridiska Fakulteten Rydin & Carlsten Advokatbyrå  AB Awapatent  Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB 
Stockholms Universitet Box 1766    Box 45086  Box 7009 
106 91  STOCKHOLM 111 87  STOCKHOLM   104 30  STOCKHOLM 103 86  STOCKHOLM 
Tel: 08-16 25 44  Tel: 08-679 51 70   Tel: 08-440 95 07 Tel: 08-407 09 00 
Fax: 08-612 41 09 Fax: 08-611 48 50   Fax: 08-440 95 50 Fax: 08-407 09 10 

 

 
 

 

 

 

REMISS DS 2001:13 

 

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR), som beretts tillfälle yttra sig över 

förslaget, Ds 2001:13, till genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000, får härmed anföra följande. 

 

Förslaget väcker ett antal juridiska frågor av mycket skilda slag. SFIR:s verksamhetsområde 

– immaterialrätten och då särskilt det industriella rättsskyddet med anknytande upphovsrätt i 

vid mening och marknadsrätt – motiverar dock att stora delar av vad som föreslås inte här är 

föremål för Föreningens överväganden. 

 

Varor som tillhandahålls on-line är ofta föremål för immaterialrättsliga anspråk. Det kan gälla 

deras märkning med kännetecken, deras litterära eller konstnärliga natur eller formgivning. 

Varorna kan utgöra patentskyddade produkter etc. Detsamma gäller tjänster on-line, t.ex. i 

licensgivning för utnyttjande av vad som är immaterialrättsligt skyddat.  

 

Föreningen noterar inledningsvis med instämmande att ursprungslandsprincipens 

begränsning till offentligrättsliga regler lämnar den civilrättsliga delen av immaterialrätten 

oberörd ( s. 91). Lagförslagets 4 § 8., av innebörd att immaterialrätten generellt inte 

kommer att omfattas av de föreslagna bestämmelserna i 6 – 9 §§, tillstyrks. Föreningen 

uppmärksammar dock att promemorian inte  rymmer något ställningstagande till undantag 

för den rätt som tillkommer personer genom lagen (1978:800) om rätt till namn och bild i 

reklam. Även bestämmelsen i 5 § om parters frihet till lagval för avtal tillstyrks. (I lagtexten 

till 5 § bör dock prepositionen ”på” ersättas med prepositionen ”för”.)  

 

Det är den föreslagna utformningen för svensk rätt av internetoperatörers ansvar såsom 

mellanhänder som står i centrum för SFIR:s intresse här. 
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I anledning av uttalandet i Promemorian, s. 117 ö, ”om ansvar för en mellanhand” finner 

Föreningen anledning erinra om att frågan om medverkansansvar för olaga 

upphovsrättsintrång inte syns ha fått ett klart svar vare sig i lag eller rättspraxis och att 

detsamma torde gälla fall av t.ex. varumärkesintrång. En generell regel om undantag från 

medverkansansvar för berörda fall kan enligt föreningen inte sägas finnas. 

 

Föreningen anser att det bör kunna ställas ansvarsgrundande krav på en tjänsteleverantör 

såsom mellanhand. Sådana krav behöver inte endast relatera till hur de förhåller sig till 

innehållet i vad som förmedlas utan även till hur mellanhanden har inrättat sina tjänster 

tekniskt, ekonomiskt eller personellt till att förhindra konflikter med de intressen som 

uppbär ansvarsreglerna i deras relation till innehållsförmedlingen. Direktivet syns inte 

uppställa hinder mot en sådan ansvarsutvidgning. Den som etablerar ordningar för att inte 

nås av kännedom om informations olaglighet, eller som reser hinder mot att få kännedom 

därom, bör kunna nås av ansvar härför. 

 

Ansvarsfrihet bör mer allmänt inte gälla för den som inrättar sin verksamhet som 

tjänsteleverantör till att etablera system som omöjliggör skyndsamma ingripanden eller eljest 

innebär kringgåenden av de syften som uppbär avvägningen av ansvar enligt direktivets 

syften.  

 

Vidare bör klarläggas att som initierande av överföring jämlikt 17 § skall gälla 

marknadsföring av en sådan tjänst som mellanhand vilken till sin typ är ägnad till överföring 

av vad som utgör angripligt innehåll. Detta gäller oberoende av bevisning om att just den 

aktuella marknadsföringen lett till den otillbörliga överföringen av innehåll från någon till 

vilken marknadsföringen riktat sig. 

 

Slutligen kan anmärkas att i 19 § 1 st.1. bör uttrycket ”den olagliga informationen eller 

verksamheten” ersättas med ”olaglig information eller verksamhet”, eftersom olagligheten 

inte tidigare omnämns i bestämmelsen. 
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Detta yttrande har beretts för SFIR av professor em., jur. dr Gunnar W. Karnell och har 

behandlats vid Föreningens styrelsemöte den 5 juni 2001. 

 

Stockholm den 5 juni 2001 

Marianne Levin 

Professor, jur. dr 

Ordförande SFIR 

 

 


