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Sammanfattning 
E-handelns framväxt har till stor del inneburit en positiv utveckling för företag eftersom 

företaget kan nå ut till en större marknad. Men i takt med e-handelns utveckling har även 

försäljning av förfalskade produkter ökat. Försäljningen av förfalskningar av ett företags 

varor påverkar företaget på flera sätt. För det första kan företaget inte garantera att varan 

håller den kvalitetsstandard originalet har. För det andra påverkas företagets goodwill om 

varan inte når upp till den standard som kunden förväntar sig. En kund som fortfarande 

tror att varan är äkta tappar förtroende för företagets varor och avråder andra att anskaffa 

dessa. Som en direkt följd av de två första punkterna kan företagets vinst påverkas 

negativt. 

För den rättighetsinnehavare som vill stoppa försäljningen av förfalskningar vore det 

mest effektivt om e-handelsplattformen ålades ett direkt ansvar istället för att 

rättighetsinnehavaren ska leta upp och väcka åtal mot respektive säljare. I dagsläget 

riskerar e-handelsplattformen dock endast ett medverkansansvar. I TPB-målet från EU-

domstolen framgår dock att den mellanman som, mot bakgrund av den verksamhet de 

bedriver, borde ha ett direkt ansvar trots att aktuella lagregler inte medger det kan åläggas 

ett direkt ansvar om kännedom om intrång föreligger. Detta kan bli aktuellt för vissa e-

handelsplattformar. Dessa e-handelsplattformar omfattas inte av e-handelsdirektivets 

ansvarsundantag eftersom de är aktiva aktörer. För att en e-handelsplattform ska bli direkt 

ansvarig krävs dock att plattformen har kännedom om ett specifikt intrång och sedan 

ställer sig passiv till det specifika intrånget. Detta innebär att kännedom måste skapas. 

Det åligger rättighetsinnehavaren att anmäla specifika intrång till e-handelsplattformen 

och på så sätt skapa kännedom. E-handelsplattformen kan inte åläggas en 

övervakningsplikt. Även om så vore fallet skulle rättighetsinnehavaren behöva 

kontrollera att e-handelsplattformen uppfyllde denna plikt. En e-handelsplattform skulle 

således kunna åläggas ett direkt ansvar men det är starkt beroende av aktivitet från 

rättighetsinnehavaren vilket gör ansvaret relativt snävt och ineffektivt. 

Rättighetsinnehavaren måste ta ett lika stort ansvar som tidigare om denne vill stoppa 

förfalskningar. Det kan tyckas att den som bedriver en e-handelsplattform ska ha koll på 

sin verksamhet men i praktiken vore det både omöjligt och orimligt för en e-

handelsplattform att kontrollera allt som sker på plattformen. 
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Abstract 

The rise of e-commerce has led to a positive development for businesses since they can 

reach a bigger market. But it has also led to an increase in the sale of counterfeited goods. 

The sale of counterfeited goods affects a company in several ways. Firstly, the company 

cannot guarantee that the counterfeited good fulfils the company’s quality standards. 

Secondly, the company’s goodwill is damaged if the counterfeited good does not hold the 

quality the customer expects. A customer, who is convinced the counterfeited good is the 

original, loses trust for the company and will discourage others to buy goods from the 

company. Consequently, the company’s profit could be badly affected. 

For the rights owner/company, wishing to stop the sale of counterfeited goods, it 

would be more efficient if an e-commerce platform would be directly liable for the sale 

of counterfeited goods sold on its platform. Instead, the rights owner must find the actual 

seller and press chargers. The e-commerce platform only risks contributory liability. 

However, the TPB-case from the EU-court suggests that a middleman who, depending 

on the characteristics of their business, can be directly liable if they are aware of the 

infringement. This could be applied on certain e-commerce platforms. These platforms 

cannot avoid liability through the e-commerce directive since they are active. For an e-

commerce platform to be directly liable it is required the platform knows about a specific 

infringement. Furthermore, that the platform is passive after knowledge has been 

established. It is the rights owner’s responsibility to make the e-commerce platform aware 

of specific infringements. The e-commerce platform cannot be obliged to perform a 

general monitoring duty. Even if it was possible, the rights owner would still have to 

control the e-commerce platform fulfilled its duty. Hence, an e-commerce platform could 

be directly liable for infringements taking place on the platform, but such a liability is 

dependent on the rights owner’s activity which makes the liability limited and inefficient. 

One could argue an e-commerce platform should supervise its business but it would be 

both impossible and unreasonably for an e-commerce platform to screen all offers made 

available on the platform. 
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1 Inledning 
1.1 Problembeskrivning 
AB är ett svenskt företag som säljer solglasögon. AB har snabbt etablerat sig globalt och 

majoriteten av företagets försäljning sker online, dels via företagets egna online-butiker, 

dels genom online-butiker tillhörande AB:s auktoriserade återförsäljare. AB är relativt 

ny på marknaden men har redan mött stora framgångar och etablerat sig som ett 

modernt, nytänkande varumärke med kvalitetsprodukter till ett rimligt pris. I takt med att 

AB blivit större på marknaden har förfalskningar av AB:s solglasögon dykt upp och 

börjat säljas till intet ont anade konsumenter. Försäljning av förfalskningar på fysiska 

marknadsplatser såsom gatumarknader utgör inte det stora problemet. En konsument 

som köper en vara på en sådan marknadsplats tenderar att vara medveten om att varorna 

inte är äkta mot bakgrund av hur de utbjuds samt att konsumenten direkt kan se varorna. 

Däremot är det större problem vad gäller försäljning via vissa externa e-

handelsplattformar. Det vill säga e-handelsplattformar som inte kontrolleras av AB eller 

dess auktoriserade återförsäljare. På denna typ av plattform kan (oftast) både företag 

och privatpersoner sälja varor av olika slag. Plattformen gör transaktionen möjlig genom 

att agera mellanman mellan säljare och köpare. Exempel på sådana plattformar här i 

Sverige är Tradera och Blocket. Mer internationellt etablerade plattformar är eBay och 

Amazon. Förfalskningarna som förekommer på denna typ av e-handelsplattform är i flera 

fall mycket bra gjorda och ofta används AB:s produktbilder vid marknadsföring av 

förfalskningarna vilket ger en ökad autenticitet. Priset för en förfalskning är även i många 

fall detsamma som priset för den äkta varan varför det för en konsument är näst intill 

omöjligt att inse att varan inte är äkta. 

AB har försökt stoppa förfalskningarna genom att söka upp och stänga ner säljarna. 

Det vill säga de som har använt mellanmannens tjänst för att sälja förfalskade varor. 

Detta har dock visat sig både svårt och ineffektivt. Det är svårt att lokalisera respektive 

säljare samt att ålägga denne ett ansvar som täcker upp för AB:s förlust. I de fall AB har 

lyckats är det ändå bara en säljare som stoppas medan tusentals andra fortfarande är 

aktiva, ibland på samma e-handelsplattform. AB är därför intresserad av om det är möjlig 

att stoppa försäljning av förfalskningar på dessa e-handelsplattformar på ett lättare och 

mer effektivt sätt.  
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1.2 Förfalskningars påverkan 
E-handelns framväxt har till stor del inneburit en positiv utveckling för företag eftersom 

företaget kan nå ut till en större marknad. Men i takt med e-handelns utveckling har även 

försäljning av förfalskade produkter ökat. Detta eftersom e-handelsplattformar är 

lättillgängliga och garanterar både säljare och köpare viss anonymitet.1 Om en förfalskad 

vara säljs på en legitim, etablerad plattform ger det även intryck av att varan är äkta. 

Denna typ av försäljning av förfalskningar är mycket mer skadlig än fysisk försäljning av 

förfalskningar där kunden direkt kan se och prova varan. Försäljningen av förfalskningar 

av ett företags varor påverkar företaget på flera sätt. För det första kan företaget inte 

garantera att varan håller den kvalitetsstandard originalet har. För det andra påverkas 

företagets goodwill om varan inte når upp till den standard som kunden förväntar sig. En 

kund som fortfarande tror att varan är äkta tappar förtroende för företagets varor och 

avråder andra att anskaffa dessa. Som en direkt följd av de två första punkterna påverkas 

företagets vinst negativt. Dels för att kunderna väljer att köpa en förfalskad vara istället 

för den äkta varan på grund av fördelaktigt pris, dels för att missnöjda kunder avråder 

andra att inte köpa företagets varor, till exempel genom produktrecensioner. 

Förutom de negativa konsekvenser försäljning av förfalskningar har för företagen 

kan en förfalskad vara även innebära en säkerhetsrisk för kunden. Till exempel kan 

förfalskade mediciner eller smink vara tillverkat av ämnen som skadar användaren. 

Världshälsoorganisationen anger till exempel att endast en procent av förfalskningarna är 

direkta kopior av originalprodukten sett till innehåll. Resterande förfalskningar är 

tillverkade av ämnen som i vissa fall inte är godkända för det ändamål de ska användas 

till och kan således skada användaren.2 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Som framgår ovan finns flera skäl till att begränsa försäljningen av förfalskningar. Frågan 

är hur detta ska gå till. Denna uppsats syftar till att ta reda på om en mellanman, som till 

största delen bedriver legal e-handel, kan åläggas ett ansvar för att förfalskningar utbjuds 

på mellanmannens plattform. Med legal e-handel menas en e-handelsplattform vars idé 

är att erbjuda köp av äkta varor men där förfalskningar ändå förekommer. Vidare 

diskuteras om det ansvar som kan åläggas denna typ av mellanman är tillräckligt och 

																																																								
1 Levin, K, E Berkeley Technology Law Journal 2009 s. 491ff. 
2 Lomb, R World Courier 2014. 
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tillgodoser AB:s och andra rättighetsinnehavares behov. Trots att uppsatsens syfte utgår 

från AB:s perspektiv och AB:s behov diskuteras även mellanmannens perspektiv 

genomgående genom hela uppsatsen. Detta för att ge en allsidig bild av ansvarsfrågan. 

Följande frågeställningar kommer besvaras löpande i texten: 

1. På vilken grund kan en e-handelsplattform där förfalskningar utbjuds till 

försäljning bli ansvarig? 

a. Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att ansvar ska föreligga? 

b. När inträder ansvaret? 

2. Hur vidsträckt är ansvaret? 

a. Löser detta AB:s problem på ett effektivt sätt? 

b. Om nej, kan en rättighetsinnehavare angripa förfalskade varor på ett annat 

sätt? 

 

1.4 Avgränsning 
För det första avgränsas denna uppsats till att behandla stoppandet av förfalskade 

produkter. Detta innebär att uppsatsen inte undersöker hur äkta varor, som importerats på 

den ”grå marknaden”, kan stoppas. Att stoppa denna typ av försäljning är enligt min 

mening inte e-handelsplattformens ansvar eftersom det i grunden handlar om 

parallellimport i strid mot ett distributionsavtal. E-handelsplattformen bör inte ansvara 

för tredje mans avtalsbrott med annan. 

För det andra avgränsas uppsatsen till att behandla en ansvarsgrund, intrång i 

upphovsrätt. Det antas att AB:s varor uppnår kriterierna för att åtnjuta ett upphovsrättsligt 

skydd. Mycket av argumentationen är dock tillämplig för andra immateriella rättigheter. 

Eftersom uppsatsens syfte endast är att utreda om ett ansvar kan föreligga och inte vilken 

påföljd som blir aktuell, behandlas påföljder endast kort i samband med att upphovsrätten 

redovisas. Detta för att ge läsaren en bild av hur en rättighetsinnehavare kan ersättas om 

intrång i dennes upphovsrätt har skett. Denna avgränsning motiveras även med att AB 

främst är intresserad av hur de kan hindra att förfalskade varor säljs på internet. AB vill 

troligtvis även ersättas för eventuella skador som åsamkats företaget på grund av 

förfalskningarna men detta diskuteras inte vidare. 

Mot bakgrund av den tidsram som uppställs för uppsatsskrivande avgränsas till sist 

uppsatsen till att behandla ansvar för e-handelsplattformar inom EU. Detta för att kunna 

ge en heltäckande bild istället för en översiktlig bild av ansvaret inom flera geografiska 
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områden. Amerikansk praxis tillämpas men utan att gå in djupare på amerikanska 

regleringar. 

 

1.5 Metod och material 
Denna uppsats är en rättsutredning av gällande rätt och företas med utgångspunkt i den 

rättsdogmatiska metoden.3 Den rättsdogmatiska metoden innebär i stora drag att gällande 

rätt beskrivs och analyseras med utgångspunkt i rättskällor, med andra ord i lagstiftning, 

rättspraxis, förarbeten och doktrin.4 

Eftersom uppsatsen syftar till att utreda rättsläget inom EU har även en EU-rättslig 

metod tillämpats. Precis som i svensk rätt kan flera EU-rättsliga metoder göras gällande 

men en metod som är särskilt tydlig i EU-domstolen domar är den teleologiska 

syftesbaserade metoden.5 Eftersom denna uppsats avgränsas till att behandla ansvar inom 

EU är det relevant att se till vilka överväganden som ligger bakom en EU-rättslig 

reglering på området. Samma sak gäller för praxis från EU-domstolen. Den teleologiska, 

syftesbaserade EU-rättsliga metoden ligger därför nära till hands. 

När jag redogör för den upphovsrättsliga ansvarsgrunden har jag valt att utgå från 

den svenska regleringen URL trots att uppsatsen avser ansvar inom hela EU. Som framgår 

i samma avsnitt är dock reglerna på det upphovsrättsliga området någorlunda 

harmoniserade inom både EU och stora delar av världen. Eftersom jag endast går igenom 

allmänna regler för när intrång i upphovsrätt föreligger, och inte speciella regler för 

Sverige kan URL användas. Det hade blivit samma resultat om till exempel infosoc-

direktivet hade redovisats i URL:s ställe men URL ligger närmare till hands för läsaren 

som redan är bekant med den svensk lagstiftningen.  

Vidare består materialet till största del av praxis från EU-domstolen eller specifika 

EU-medlemsstater. I de fall det inte finns tillräckligt material för att besvara mina 

frågeställningar kommer jag ta hjälp av praxis från USA. Detta motiveras för det första 

med att USA använt sig av e-handel under en längre tid än länder inom EU och det därmed 

finns mer praxis och kunskap om e-handel. För det andra att USA har skapat flera av de 

största internationella e-handelsplattformarna. För det tredje utgår de amerikanska 

domstolarna från samma regler som domstolarna inom EU. Till exempel är e-

																																																								
3 Jareborg, N SvJT 2004 s. 4. 
4 Hellner, J, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, s. 23–25 och Kleineman, J, 
Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
5 Hettne, J. & Eriksson O, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 158f. 
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handelsdirektivet skapat utifrån den amerikanska Digital Millenium Copyright Act 

(DMCA) varför kriterierna för ansvar enligt e-handelsdirektivet är detsamma. Trots att 

DMCA inte är applicerbar på intrång i rättigheter utanför USA har de principer som 

framgår i e-handelsdirektivet ändå tillämpats. Därför är den legala ramen gällande e-

handelsplattformars ansvar för intrång i rättigheter i huvudsak densamma inom EU som 

i USA.6 Dessa principer har dock tillämpats olika inom EU och USA vilket kommer 

framgå av praxis. Amerikansk rätt kommer således att diskuteras i förhållande till 

omständigheter som är oklara inom EU-rätten, i syfte att belysa hur oklarheterna skulle 

kunna lösas. Amerikansk rätt kommer även att tillämpas i syfte att se skillnader mellan 

den amerikanska rättsuppfattning och den EU-rättsliga uppfattningen på området, samt 

vad som kan ligga bakom en sådan skillnad. Detta område behandlas främst i samband 

med att rättsfall från USA redovisas. För att visa att det föreligger olika åsikter om en e-

handelsplattforms ansvar redovisas även fransk praxis som i flera fall visat ett starkt stöd 

för rättighetsinnehavaren.  

Vissa av de rättsfall som redogörs för är äldre (omkring 2010). Det kan därför tyckas 

att det som framgår i dessa rättsfall inte är relevant mot bakgrund av att e-handelsområdet 

har utvecklats mycket de senaste åren. Jag väljer dock att tillämpa dessa rättsfall eftersom 

det inte finns senare rättsfall på området vilket tyder på att det som framgår av äldre praxis 

fortfarande gäller. Dessutom är majoriteten av dessa rättsfall från USA där e-handeln 

funnits längre än i Europa och där e-handeln således utvecklades tidigare. 

Det är möjligt att delar av det material som används i denna framställning är partiskt 

till fördel för någon av de inblandade parterna. För att ge en nyanserad bild av problemet 

diskuteras därför båda parternas perspektiv genomgående i uppsatsen. 

 

1.6 Disposition 
För att enklare följa med i vilken aspekt av syftet och frågeställningarna som behandlas 

och vilka delar som är väsentliga för att utreda aktuella frågeställningar har uppsatsen 

delats upp i tre delar. 

Del I diskuterar vilken ansvarsgrund som kan grunda ett ansvar för en e-

handelsplattform. I framställningen har jag valt att fokusera på en ansvarsgrund, intrång 

i upphovsrätt, vilken beskrivs kortfattat för att ge läsaren en bättre bild av det 

																																																								
6 Farano, B, M, Internet Intermediaries Liability for Copyright and Trademark Infringement: Reconciling 
the EU and U.S. Approaches, Transatlantic Technology Law Forum 2012 s. 8ff. 
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upphovsrättsliga området. Det är den svenska regleringen, URL, som redovisas men som 

senare framgår i avsnittet om URL är upphovsrättsliga regleringar någorlunda 

harmoniserat i hela EU och även i stora delar av världen genom konventioner. Vidare 

kommenteras det förhandsavgörande som kom från EU-domstolen tidigare i år, TPB-

målet, eftersom avgörandet kan tolkas ge upphov till en utvidgning av ansvaret för vissa 

mellanmän vid intrång i upphovsrätt. Sedan undersöks om ett sådant ansvar kan åläggas 

e-handelsplattformar, specifikt redovisas e-handelsdirektivet och dess undantag från 

ansvar. För att få en konkret diskussion exemplifieras även e-handelsplattformens 

verksamhet genom att redovisa två av de största e-handelsplattformarnas verksamhet 

samt vad EU-domstolen sagt gällande den ena plattformens ansvar. E-

handelsplattformarna har valts ut mot bakgrund av deras storlek internationellt. Att båda 

plattformarna verkar internationellt och är två av de största plattformarna inom e-handel 

bidrar även till att de är två av de plattformar där flest förfalskningar utbjuds. De utgör 

således svaranden i flera av de rättsfall som diskuteras i framställningen. Att redovisa 

plattformarnas verksamhet har därför även ett pedagogiskt syfte. Det blir till exempel 

lättare för läsaren att förstå de olika domstolarnas motiveringar för eller emot ansvar. 

Del II är den mest omfattande och komplexa delen. I denna del undersöks när 

ansvaret aktualiseras och i vilken utsträckning. Det utreds vad en e-handelsplattform kan 

vara ansvarig för. Inledningsvis undersöks regleringar på mellanmansområdet för att se 

vilka motiv som ligger bakom ett snävt eller brett ansvar. Därefter redovisas praxis från 

EU, USA och vissa länder inom EU. Detta för att ge en nyanserad bild och undersöka 

vilka värderingar och motiv som ligger till grund för ett ansvar eller ansvarsfrihet.  

Del III är den sista delen och syftar till att undersöka om ansvaret gentemot en e-

handelsplattform kan effektiviseras och aktualiseras med minimal aktivitet från 

rättighetsinnehavaren. Det som undersöks är AB:s möjlighet att inrätta selektiva 

distributionsavtal i syfte att förbjuda all försäljning av AB:s varumärke på en e-

handelsplattform. Del III innehåller även en slutsats för hela framställningen där 

frågeställningarna och syftet, som besvarats löpande i texten, sammanfattas.	  
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DEL I – ANSVARSGRUND 

2 Intrång i upphovsrätt 
2.1 Inledning 
För att en mellanman ska kunna åläggas ett ansvar för förfalskningar som utbjuds på 

dennes plattform måste det finnas en ansvarsgrund. AB har problem med att 

förfalskningar av AB:s varor säljs via vissa e-handelsplattformar som agerar mellanmän 

mellan säljare och köpare. När en sådan förfalskning läggs ut till försäljning gör säljaren 

av förfalskningen ett direkt intrång i AB:s upphovsrätt.7 Det är visserligen möjligt att 

intrång sker i AB:s varumärke om detta är registrerat, men denna ansvarsgrund täcker 

inte in alla fall av förfalskningar. Det är till exempel inte säkert att säljaren använder AB:s 

varumärke på varan eller i samband med marknadsföringen av förfalskningen. Så skulle 

vara fallet om någon tillverkar och utbjuder solglasögon, identiska med AB:s senaste 

kollektion men utelämnar den symbol som AB har på alla sina varor och som även är 

registrerad som ett varumärke. AB:s registrerade varumärke används inte heller i 

samband med att de förfalskade solglasögonen utbjuds till försäljning. Trots avsaknad av 

originalvarans varumärke är de förfalskade solglasögonen identiska med originalet. Vissa 

kunder luras därför att köpa förfalskningarna för att sedan bli missnöjda med varan som 

de fortfarande tror kommer från AB. I detta fall kan AB inte åberopa intrång i varumärke 

som ansvarsgrund eftersom ett sådant intrång inte skett. Däremot blir intrång i 

upphovsrätt tillämpligt om förfalskningen är tillräckligt lik.   

I detta avsnitt ges därför en översiktlig bild av upphovsrätten samt vilket ansvar som 

kan åläggas mellanmannen enligt samma lag. Det är den svenska lagen som redovisas 

men som framgår i avsnitt 2.3 är det upphovsrättsliga området till stor del harmoniserat 

inom hela EU. 

 

2.2 Det upphovsrättsliga skyddet 
Genom upphovsrätten åtnjuter rättighetsinnehavaren vissa exklusiva rättigheter att 

förfoga över det skapade verket. Till exempel är det rättighetsinnehavaren som 

bestämmer i vilka sammanhang verket ska få användas av andra personer. Rättigheterna 

delas upp i ekonomiska- respektive ideella rättigheter.8 

																																																								
7 Det antas att AB:s varor uppfyller de kriterier som krävs för att uppnå ett upphovsrättsligt skydd. 
8 Olsson, H, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, s. 24ff. 
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Den ekonomiska rätten fastställs i 2 § URL och innebär att rättighetsinnehavaren har 

en ensamrätt att förfoga över sitt verk. Detta innefattar att framställa exemplar av verket 

samt att tillgängliggöra verket för allmänheten. Av 2 § 3 st. URL framgår att ett verk 

bland annat anses ha blivit tillgängligt för allmänheten när det bjuds ut till försäljning 

vilket är vad som skett i AB:s fall. Det spelar ingen roll om verket bjuds ut till försäljning 

på en fysisk marknadsplats eller på internet.9 

Den ideella rätten innebär en namnangivelserätt och en respekträtt.10  

Namnangivelserätten framgår av 3 § 1 st. URL och innebär att om någon annan än 

upphovsmannen framställer eller gör ett verk tillgängligt för allmänheten ska denne ange 

upphovsmannens namn. Respekträtten framgår av 3 § 2 st. URL och innebär att ett verk 

inte får ändras till sådan grad att det kränker upphovsmannens litterära anseende eller 

egenart. Rätten innefattar även ett skydd mot att verket, oförändrat, tillgängliggörs i ett 

sammanhang som för upphovsmannen är kränkande.  

 

2.3 Upphovsrätt internationellt 
Internationellt finns ett antal konventioner och överenskommelser som bland annat syftar 

till att ge rättighetsinnehavare samma upphovsrättsliga skydd utanför sitt hemlands 

gränser som i hemlandet. Bernkonventionen stadgar att en rättighetsinnehavare, oavsett 

härkomst, har rätt till vissa minimirättigheter i alla konventionsländer.11 Vidare finns 

TRIPS-avtalet som är en vidareutveckling av Bernkonventionen. TRIPS-avtalet reglerar 

bland annat hur skyddet för olika immateriella rättigheter ska utformas i varje 

medlemsland med fokus på rättighetsinnehavarens sanktionsmöjligheter vid intrång.12 

Eftersom framställningen behandlar ansvar inom EU är det av intresse att utreda det 

upphovsrättsliga skyddet inom unionen. Inom EU är målet att harmonisera regelverken 

på upphovsrättens område vilket har skett genom flera direktiv.13 Centralt för denna 

framställning är e-handelsdirektivet. Detta direktiv beskrivs i avsnitt 4. Ett annat direktiv 

av betydelse är infosoc-direktivet. Syftet med infosoc-direktivet är att modernisera 

upphovsrätten i det digitala samhället eftersom intrång via internet blivit allt vanligare. 

Till sist finns sanktionsdirektivet. Sanktionsdirektivet syftar till att skapa en hög, 

likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter i alla unionsländer. Vidare 

																																																								
9 Prop. 2004/05:110, s. 61f. 
10 Maunsbach, U & Wennersten, U, Grundläggande immaterialrätt, s. 89.	
11 Maunsbach, U & Wennersten, U a. a. s. 20f och s. 53. 
12 Maunsbach, U & Wennersten, U a. a. s. 21f. 
13 Maunsbach, U & Wennersten, U a. a. s. 22. 
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utökar sanktionsdirektivet det skydd som redan finns genom internationella konventioner, 

till exempel Bernkonventionen och TRIPS-avtalet.14 

 

2.4 Sanktioner 
Att göra intrång i annans upphovsrätt kan leda till förbud vilket regleras i 53b § URL. 

Detta innebär en möjlighet för domstol att på yrkande av rättighetsinnehavaren förbjuda 

den som begår eller medverkar till upphovsrättsintrång att fortsätta göra intrång. Förbudet 

förenas vanligtvis med vite.15 För AB är denna möjlighet viktig. AB vill primärt stoppa 

de som gör intrång i AB:s upphovsrätt för att undvika framtida skada men även ersättas 

för de skador de lidit i form av till exempel utebliven försäljning på grund av att 

förfalskningarna försämrat företagets renommé. För att ett vitesförbud ska bli aktuellt 

måste intrånget ha begåtts eller riskera att begås.16 Intrånget behöver med andra ord inte 

vara pågående när förbudet meddelas vilket är positivt för rättighetsinnehavare, till 

exempel med tanke på hur lång tid en rättsprocess kan pågå. Den som gör intrång kan 

således inte undvika sanktioner genom att upphöra med intrånget innan 

rättighetsinnehavaren väckt talan eller under pågående rättsprocess. Domstolen kan även 

under rättsprocessen meddela ett interimistiskt förbud, 53b § 2 st. URL, vilket leder till 

att rättighetsinnehavaren på ett mer effektivt sätt kan företa rättsliga åtgärder mot 

intrångsgöraren. Ett sådant förbud kan även riktas mot den som gör sig skyldig till 

medhjälp till intrång. 

Andra sanktioner som kan bli aktuella är ersättnings/skadeståndsskyldighet gentemot 

rättighetsinnehavaren. Den som i strid mot upphovsrättslagen utnyttjar ett verk ska betala 

skälig ersättning till rättighetsinnehavaren vilket framgår av 54 § 1 st. URL. Om intrånget 

begåtts med uppsåt eller oaktsamhet ska ersättning även utgå för den ytterligare skada 

intrånget har medfört, 54 § 2 st. URL. I 53c-h §§ URL finns bestämmelser om 

föreläggande vilket återkommer i samband med att praxis på området redovisas. 

 

2.5 Mellanmannens ansvar 
Både i Sverige och i andra medlemsstater inom EU finns således ett upphovsrättsligt 

regelverk som skyddar rättighetsinnehavaren. Att sälja förfalskade varor utgör ett direkt 

																																																								
14 Det framgår till exempel i infosoc-direktivet, preambel 5p. och Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på 
immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG s. 1.	
15 Bernitz, U m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: upphovsrätt - patent - mönster - varumärken 
- namn - firma - otillbörlig konkurrens, s. 111. 
16 Bernitz, U m.fl. a. a. s. 426.	
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intrång i AB:s upphovsrätt och är därmed olagligt, oavsett om det sker på en fysisk 

marknadsplats eller på internet.17 AB har därför en ansvarsgrund att åberopa gentemot 

den som olovligen utbjuder AB:s varor till försäljning på en e-handelsplattform, det vill 

säga säljaren. Att utkräva ett ansvar av säljaren av varan är, som redan konstaterats, inte 

ett särskilt effektivt sätt att stoppa försäljningen av förfalskningar mot bakgrund av 

omfattningen av den otillåtna försäljningen. Från AB:s perspektiv vore det därför mycket 

mer effektivt om även e-handelsplattformen hade ett direkt ansvar för intrång i 

upphovsrätt genom att försäljning av förfalskningar sker via plattformen. Om så vore 

fallet kan antas att plattformen tvingas ta ett större ansvar och mer aktivt stoppa 

försäljning av förfalskningar för att undvika sanktioner. Rättighetsinnehavaren skulle inte 

behöva väcka talan mot respektive säljare utan kan rikta sin talan direkt mot e-

handelsplattformen. En sådan talan skulle kunna innefatta intrång som gjorts av flera 

olika säljare vilket effektiviserar processen. 

Hittills har det dock varit mer aktuellt att ålägga en e-handelsplattform ett 

medverkansansvar istället för ett direkt ansvar. Detta eftersom e-handelsplattformen inte 

ansetts vara den som gör det faktiska intrånget, varför reglerna om direkt intrång har varit 

svåra att applicera. Medverkansansvar kan däremot bli aktuellt eftersom fängelse är en 

påföljd som kan aktualiseras för upphovsrättsintrång, 53 § URL. När fängelse är en möjlig 

påföljd kan även den som medverkat till brottet straffas genom 23 kap. 4 § BrB om 

medhjälp. I förarbetena till implementeringen av infosoc-direktivet anges vidare att 

medverkansansvar för intrång i upphovsrätt har givits stort utrymme i praxis och att det 

inte krävs att medverkan har varit omfattande för att straff ska bli aktuellt. Det krävs dock 

att mellanmannen både tillhandahållit tjänsten samt fått konkreta indikationer på att 

tjänsten utnyttjas för olagliga intrång.18 Mellanmannen kan således krävas på ansvar om 

denne på något sätt är medveten om att intrång sker på dennes plattform.  

Ett medverkansansvar för mellanmannen är inte tillfredsställande för AB eller andra 

företag i AB:s situation. För att ansvar ska kunna utkrävas av mellanmannen måste 

rättighetsinnehavaren aktivt letar upp respektive intrång för att sedan starta en 

rättsprocess mot respektive säljare. Visserligen måste säljaren inte fällas för intrånget, 

men det skulle fortfarande innebära en mängd olika processer mot olika intrångsgörare 

för att få mellanmannen att agera, den aktör som på ett effektivt sätt skulle kunna stoppa 

försäljningen av förfalskningar. Om mellanmannen inte riskerar något större ansvar, mot 

																																																								
17 Följer av ensamrätten i 2–3 §§ URL respektive art. 3.1 & 4.1 infosoc-direktivet. 
18 Prop. 2004/05:110, s. 339f. 
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bakgrund av den komplexa process som rättighetsinnehavare måste inleda för att utkräva 

ansvar, kommer mellanmannen inte att agera i onödan. En låg risk för ansvar innebär att 

mellanmannen inte känner sig tvingad att agera mot förfalskningar för att undvika ansvar 

och tillhörande sanktioner. I nästa avsnitt diskuteras därför det förhandsavgörande som 

kom från EU-domstolen tidigare i år (2017). I förhandsavgörandet uttrycker EU-

domstolen att vissa mellanmän kan bli direkt ansvariga för intrång i upphovsrätt. Detta 

innebär ett utvidgat ansvar för mellanmännen vilket resulterar i att ansvar lättare kan 

utkrävas samt att mellanmännen, i flera fall än tidigare, riskerar att åläggas sanktioner. 

Frågan är om detta uttalande gäller e-handelsplattformar och om så är fallet, om det gäller 

alla e-handelsplattformar. 
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3 Ett direkt ansvar 
3.1  The Pirate Bay-målet 
Tidigare i år ombads EU domstolen att ge ett förhandsavgörande gällande en fråga i den 

nederländska högsta domstolen. Parterna i det nationella målet var en stiftelse, som 

tillvaratar immateriella rättigheter, och en internetleverantör vars abonnenter använde 

TPB, en hemsida som tillgängliggjorde bland annat en stor mängd musik- och filmverk 

utan rättighetsinnehavarnas tillstånd. Stiftelsen ville att internetleverantören skulle 

åläggas att blockera domännamnen och IP-adresserna till TPB för att förhindra att de 

tjänster internetleverantören tillhandahöll kunde användas till att göra intrång i 

upphovsrätt och närstående rättigheter.19 En sådan blockering skulle leda till att de som 

la upp det otillåtna materialet på TBP inte längre skulle ha tillgång till plattformen och 

därmed hindras att publicera mer material. Vidare skulle det material som redan fanns 

tillgängligt på plattformen inte gå att ta del av eftersom det inte skulle gå att besöka 

plattformen. Med andra ord skulle intrång i musik- och filmverk, genom TPB, stoppas. 

Den nederländska domstolen kunde inte meddela en dom i frågan mot bakgrund av 

relevant EU-rätt, varför den nationella domstolen begärde ett förhandsavgörande av EU-

domstolen. Den nederländska domstolen ville veta hur art. 3.1 och art. 8.3 i infosoc-

direktivet och art. 11 i sanktionsdirektivet skulle tolkas. Art. 3.1 i infosoc-direktivet gäller 

en upphovsmans rätt att göra sina verk tillgängliga på egna villkor och möjligheten att 

stoppa olovlig spridning av verken. Art 8.3 i samma direktiv gäller medlemsstaternas 

skyldighet att tillhandahålla en möjlighet för upphovsmannen att stoppa (genom 

föreläggande) olovlig spridning av dennes verk genom mellanman. Det ska således vara 

möjligt att ålägga ett ”föreläggande mot mellanman vars tjänster utnyttjas av tredje man 

för att göra intrång i rättighetshavarens industriella rättighet”. Art. 11 i sanktionsdirektivet 

gäller föreläggande för intrång enligt ovanstående samt eventuell förening med vite. 

Tolkningsfrågan som EU-domstolen ombads svara på var om den som administrerar 

en webbplats som TPB utför en överföring till allmänheten och därmed gör intrång i 

upphovsrätt enligt art. 3.1 infosoc-direktivet. Det var således fråga huruvida en typ av 

tillgängliggörande hade skett på plattformen. Först när verken bedöms tillgängliggjorda 

har intrång i rättighetsinnehavarens upphovsrätt skett enligt upphovsrättsliga regleringar. 

”Överföring till allmänheten” är en form av tillgängliggörande.20 Det som gjorde det 

																																																								
19 EU-domstolens mål C-610/15 p. 13. 
20 Se till exempel art. 3.1 infosoc-direktivet. 
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komplicerat att fastställa om TPB tillgängliggjort de skyddade verken var dels att det inte 

skett en försäljning av verken, dels att de skyddade verken inte direkt fanns på TPB:s 

plattform, utan genom länkar (en så kallad ”BitTorrent tracker-hemsida”). Det fanns inga 

klara direktiv på hur en sådan situation skulle bedömas varför den nationella domstolen 

bad EU-domstolen om hjälp.  

 

3.2 Överföring till allmänheten 
EU-domstolen använde sig inledningsvis av en ändamålstolkning och konstaterade att 

begreppet ”överföring till allmänheten” är ett vidsträckt begrepp eftersom infosoc-

direktivet syftar till att införa en hög skyddsnivå för upphovsmän. Vidare ska en tolkning 

göras i det enskilda fallet. EU-domstolen gick vidare och undersökte först om en 

överföring skett, därefter om den skett till allmänheten. 

När det gällde överföringskriteriet la domstolen vikt vid att TPB haft en central roll 

i den otillåtna spridningen samt hade en avsiktlighet i sitt agerande.21 Den centrala rollen 

baserades på TPB:s aktivitet. TPB tillhandahöll plattformen, katalogiserade, indexerade 

och raderade innehållet som användare la upp. TPB hade således en nödvändig roll för 

att de skyddade verken skulle bli tillgängliga. Med avsiktlighet menade EU-domstolen 

att TPB hade full kännedom om följderna av sitt handlande vilket framgick av hur 

administratörerna på TPB uppträdde. På hemsidan fanns forum där administratörerna 

uppmanade till spridning av upphovsrättsligt skyddat material. Det framgick att syftet 

med hemsidan var att lägga upp skyddat material samt att de visste att det var olagligt. 

Mot denna bakgrund konstaterade EU-domstolen att det, utan TPB:s medverkan, hade 

varit mycket mer komplicerat att få tillgång till de spridda verken.22 Att TPB även hade 

ett vinstsyfte och tjänade pengar på reklamintäkter saknade inte heller betydelse för 

bedömningen om TPB:s ansvar.23  

EU-domstolen gick sedan vidare med att bedöma om överföringen gjorts till 

allmänheten. För att kriteriet ska vara uppfyllt konstaterade domstolen att det ska röra sig 

om ett obegränsat antal potentiella mottagare vilket förutsätter ett ganska stort antal 

personer. TPB användes av många och nådde ett obegränsat antal mottagare. För det 

andra ska de skyddade verken ha överförts genom en särskild teknik, som skiljer sig från 

den teknik som fram till dess har använts, eller till en ny publik. En ny publik avser en 

																																																								
21 EU-domstolens mål C-610/15 p. 26. 
22 EU-domstolens mål C-610/15 p. 36–38. 
23 EU-domstolens mål C-610/15 p. 29, 46. 



	 22 

publik som upphovsrättsinnehavaren inte redan beaktat när denne lämnade sitt tillstånd 

till den ursprungliga överföringen av dennes verk till allmänheten.24 Domstolen 

argumenterade för att TPB föll inom detta sistnämnda kriterium mot bakgrund av vad 

administratörer till plattformen skrivit i forum på plattformen. Administratörerna hade 

öppet gått ut med att syftet till verksamheten var att sprida skyddade verk illegalt. De 

hade även uppmanat till kopiering av verken. TPB var medveten om att 

rättighetsinnehavarna inte godkänt denna spridning varför det rörde sig om överföring till 

en ny publik.25 

 

3.3 Kännedom 
Domstolen kom således fram till att intrång i upphovsrätt skett genom TPB:s olovliga 

tillhandahållande av musik- och filmverk. Vanligtvis blir medverkansansvar här aktuellt 

eftersom det inte var TPB som lagt upp de skyddade verken, men när EU-domstolen 

diskuterade plattformens ansvar ansåg domstolen att TPB kunde anses direkt ansvarig 

enligt upphovsrättsliga regler om kännedom om intrång förelåg. Detta är intressant 

eftersom kännedom vanligtvis inte är ett kriterium för direkt ansvar för 

upphovsrättsintrång, ansvaret är vanligtvis strikt och inte beroende av ett subjektivt 

rekvisit.26 Det är själva utnyttjandet av verket som gör att ett strikt ansvar blir aktuellt, 

oavsett om utnyttjandet skett i god eller ond tro. Istället för att göra denna bedömning 

undersökte EU-domstolen TPB:s faktiska kännedom ur ett subjektivt perspektiv. EU-

domstolen konstaterade att en mellanman, som tillhandahåller en plattform, och som inser 

eller borde inse att andra använder plattformen för att tillgängliggöra skyddade verk kan 

bli direkt ansvarig för intrång i upphovsrätt om denne har en aktiv roll (som redan 

beskrivits ovan). I det aktuella målet insåg TPB att de som använde plattformen gjorde 

det för att tillgängliggöra immaterialrättsligt skyddat material eller för att få tillgång till 

det. Domstolen tycks ha tagit avsteg från det strikta ansvaret och lagt till 

”kännedomskriteriet” för att kunna ålägga TPB ett direkt ansvar trots att det egentligen 

inte var TPB som gjorde en överföring till allmänheten utan användarna.27 Samma 

situation föreligger när en säljare utbjuder varor via en mellanman, det är säljarna som 

gör verken tillgängliga, varför kännedomskriteriet kan vara av vikt även för e-

handelsplattformar. Att EU-domstolen konstaterar att grad av kännedom ska bedömas 

																																																								
24 EU-domstolens mål C-610/15 p. 28, 44. 
25 EU-domstolens mål C-610/15 p. 45. 
26 Det framgår till exempel i 54 § URL. 
27 EU-domstolens mål C-610/15 p. 36. 
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från fall till fall tyder även på att det kan användas på andra fall. Det är även möjligt att 

domstolen ansåg att TPB måste åläggas ett större ansvar än medverkan mot bakgrund av 

vad de gjort och hur deras verksamhet fungerade, men att existerande lagregler inte kunde 

tillämpas för att nå ett sådant resultat. Med andra ord att domstolen la till 

kännedomskriteriet för att rättfärdiga att ålägga TPB ett direkt ansvar. 

 

3.4 Betydelse av EU-domstolens domslut 
EU-domstolen besvarade således den hänskjutande frågan jakande. EU-domstolen hade 

endast till uppgift att utreda om en mellanman av TPB:s karaktär anses tillgängliggöra 

verket och således gör intrång enligt infosoc-direktivet. Det åligger därför den nationella 

domstolen att gå vidare med vilka sanktioner som blir aktuella för TPB. Domen ger dock 

klarhet i att en mellanman som tillhandahåller en plattform för delning av upphovsrättsligt 

skyddat material kan riskera att bli direkt ansvarig för intrång i upphovsrätt (och inte 

endast medverkansansvarig). Det är oväsentligt att det upphovsskyddade materialet inte 

är upplagt av den som tillhandahåller plattformen om den som tillhandahåller plattformen 

har en ledande roll vad gäller spridning av materialet samt kännedom om spridningen. 

Frågan är om TPB-målet öppnar upp för att alla mellanmän kan ha ett sådant utvidgat 

ansvar för intrång i upphovsrätt.  

Gällande e-handelsplattformar är det redan klart att ett tillgängliggörande har skett 

eftersom de upphovsrättsskyddade verken utbjudits till försäljning, framgår av art 4.1 

infosoc-direktivet. Nästa fråga blir således om e-handelsplattformen riskerar att bli 

medverkansansvarig eller direkt ansvarig. Det kan vara så att det utökade ansvaret som 

stadgas i TPB-målet endast gäller fildelningsplattformar, var syfte är att olagligt sprida 

upphovsrättsskyddat material. Innan TPB ställdes till svars hade denna typ av fildelning 

pågått under en längre tid. Det var ett stort problem och det var svårt att komma åt de som 

tillhandahöll fildelningsplattformar. Det är därför troligt att EU-domstolen vill sätta ett 

avskräckande exempel för vad som kan hända den som ägnar sig åt olaglig fildelning. Att 

istället fokusera på plattformen och inte användarna är även det ett mer effektivt sätt att 

bli av med problemet. Det kan därför vara så att EU-domstolen går så pass långt för att 

problemet med denna typ av verksamhet är så stort och i behov av en lösning. Som redan 

nämnts ovan, kan kännedomskriteriet vara en speciallösning för att kunna etablera ett 

direkt ansvar. Det är inte mellanmannens aktivitet som är avgörande för om ett direkt 

ansvar blir aktuellt, utan verksamheten denne bedriver. Frågan är om samma 
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speciallösning är applicerbar på e-handelsplattformar. Samma argumentation skulle 

visserligen kunna appliceras på problemet med försäljning av förfalskningar. Som redan 

konstaterat i avsnitt 1.2 har andelen förfalskade varor ökat i takt med att e-handeln ökat. 

Förfalskade varor kan skada konsumenten men skadar även rättighetsinnehavaren på 

samma sätt som fildelning skadar upphovsmannen. TPB åläggs ett större ansvar för att 

skydda skapande, så är även fallet om en e-handelsplattform skulle åläggas ett större 

ansvar. Likt fallet med fildelning finns heller inget effektivt sätt att stoppa förfalskade 

varor genom enskilda säljare. Det kan därför finnas ett behov av denna speciallösning 

även på vissa e-handelsplattformar. Det vill säga e-handelsplattformar som förutom att 

de har en aktiv roll i spridandet av skyddade verk även bedriver en verksamhet där 

förfalskade varor är frekvent förekommande. Räckvidden av domen i TPB-målet är 

således snäv men skulle kunna tillämpas i vissa fall. Resterande avsnitt i denna del I syftar 

till att vidare utreda räckvidden av domen i TPB-målet. 
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4 Särskilda regler om e-handel 
4.1 Inledning 
För att vidare analysera om det som slås fast i TPB-domen även gäller e-

handelsplattformar redogörs först för relevant lagstiftning på e-handelns område. Det är 

till exempel intressant om det redan är reglerat vilket ansvar en e-handelsplattform har 

för intrång i upphovsrätt och när ett sådant ansvar inträder. Vidare, om de kriterier EU-

domstolen tillämpar i TPB-målet även används för att etablera ett ansvar för e-

handelsplattformar. Om så är fallet kan det argumenteras för att domen i TPB-målet har 

ett allmänt tillämpningsområde och inte endast gäller i det specifika fallet med 

plattformen TPB. I den svenska e-handelslagen regleras specifikt om ansvar för e-handel 

och innehåller vissa regler gällande mellanmäns ansvar. Lagen är baserad på e-

handelsdirektivet. Eftersom direktivet är gällande i alla EU:s medlemsstater kommer 

detta avsnitt i första hand att behandla direktivet, och inte den svenska implementeringen. 

Förarbetena till den svenska e-handelslagen kommer dock till viss del att beröras för att 

få en förklaring till vissa bestämmelser. Hänvisningar till artiklar i denna del avser artiklar 

e-handelsdirektivet. 

Bakgrunden till e-handelsdirektivet var att EU ville uppmuntra till e-handel eftersom 

det hade flera positiva fördelar. E-handel innebär bland annat många 

sysselsättningsmöjligheter och bidrar till en ekonomisk tillväxt. Dessa fördelar 

hämmades dock av skillnader i nationell lagstiftning vilket i sin tur ledde till en osäkerhet 

om vilka nationella lagar som blev tillämpliga.28 Syftet med införandet av e-

handelsdirektivet var således att garantera rättssäkerhet genom att fastställa en tydlig 

rättslig ram för hur den elektroniska marknaden skulle fungera inom EU.29 

Innan specifika regleringar redovisas bör den terminologi som används i både e-

handelsdirektivet och den svenska e-handelslagen klargöras. I art. 2 framgår att e-

handelsdirektivet är tillämpligt på tjänsteleverantörer vilket är varje fysisk eller juridisk 

person som tillhandahåller någon av informationssamhällets tjänster. 

Informationssamhällets tjänster definieras i sin tur som tjänster som normalt utförs mot 

ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell 

begäran. Detta innefattar en mängd näringsverksamheter som bedrivs online. Till 

																																																								
28 E-handelsdirektivet, preambel p. 2 & 5. 
29 E-handelsdirektivet, preambel 7 & 8. 
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exempel innefattas försäljning av varor online, det vill säga e-handel.30 Tjänsten mottas 

av tjänstemottagaren vilket är varje fysisk eller juridisk person som av yrkesmässiga eller 

andra skäl använder någon av informationssamhällets tjänster, art. 2d. Direktivet 

innefattar således de mellanmän som AB har problem med, det vill säga de mellanmän 

som bedriver en plattform för e-handel, om dessa uppfyller kriterierna i direktivet.31 För 

enkelhetens skull kommer begreppet mellanman eller plattform användas istället för 

begreppet tjänsteleverantör. 

 

4.2 Ansvar 
Direktivet stadgar ansvarsfrihet för tre typer av verksamheter – ren vidarebefordran, 

cachning och värdtjänster (hosting/lagring). Ansvarsfriheten brukar refereras till ”Safe 

Harbor” och innebär att mellanmannen är fri från straff, skadestånd och offentliga 

sanktionsavgifter med vissa undantag.32 Med andra ord kan mellanmannen inte hållas 

ansvarig för den information eller de produkter som överförs/utbjuds på plattformen av 

tredje man. Om en e-handelsplattform således uppfyller kriterierna för ansvarsfrihet kan 

plattformen varken bli direkt ansvarig för intrång i upphovsrätt eller för 

medverkansansvar.  

Gällande ren vidarebefordran åtnjuter en mellanman ansvarsfrihet om tre kriterier är 

uppfyllda. Mellanmannen får inte ha initierat överföringen, överföringen ska med andra 

ord ha skett på tredje mans begäran. Vidare får mellanmannen inte ha haft något 

inflytande över valet av mottagare eller valet av information som överförs. Till sist får 

mellanmannen inte ha gjort ändringar i den information som överförs, art. 12. Ändringar 

av ren teknisk natur innefattas dock inte.33 Bestämmelsen gäller således inte den 

mellanman som varit aktiv. 

Med cachning menas en automatiserad och tillfällig mellanlagring och överföring av 

information på internet för att effektivisera överföringen av information. Likt vid ren 

vidarebefordran undviker mellanmannen ansvar om informationen som överförs inte 

ändrats av mellanmannen. Dock måste mellanmannen, för att undvika ansvar, även hindra 

vidare spridning av informationen om spridningen visar sig vara otillåten. Detta ska ske 

utan dröjsmål från den tidpunkt mellanmannen fick kännedom om att den information 

																																																								
30 E-handelsdirektivet, preambel 18. 
31 Se bland annat uttalandet i L’Oréal-målet p. 109. 
32 Axhamn, J, Mellanhandsansvar på internet – en rapport kring internetleverantörers roll och ansvar, s. 7. 
33 Prop. 2001/02:150, s. 32. 
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som överförts inte har tillåtelse att spridas (till exempel genom beslut från en domstol). 

Att agera innebär att mellanmannen tar bort eller inaktiverar tillgången till informationen 

vilket framgår i art. 13. 

Den kategori en e-handelsplattform passar bäst in på, vilket även framkommer i 

praxis är tillhandahållande av en värdtjänst.34 Den mellanman som tillhandahåller en 

värdtjänst kan undvika ansvar om mellanmannen inte känner till att det material som 

utgör upphovsrättsintrång existerar och inte är medveten om fakta eller omständigheter 

som gör det uppenbart att upphovsrättsligt skyddat material finns på mellanmannens 

servrar. För att ett skadeståndsrättsligt ansvar ska kunna etableras ska mellanmannen ha 

varit medveten om de fakta eller omständigheter som gjort upphovsrättsintrånget 

uppenbart. Om sådan medvetenhet finns krävs således att mellanmannen agerar för att 

undvika ansvar enligt art. 14, åtminstone om det föreligger kvalificerade misstankar vilket 

det gör när omständigheterna kring upphovsrättsintrånget är uppenbara.35 Att en 

mellanman känner till eller är medveten om att otillåtet material förekommer på dennes 

tjänst räcker inte för att etablera ett ansvar. Om mellanmannen agerar i tid faller 

ansvaret.36  

Frågan om när mellanmannen ska anses vara medveten är inte klarlagd, men av 

förarbetena till den svenska e-handelslagen framgår att en egen kontrollverksamhet eller 

anmälan från utomstående kan utgöra två alternativ. Mellanmannen är dock inte skyldig 

att aktivt övervaka verksamheten vilket även gäller vid vidarebefordran och cachning. 37 

 

4.3 Kommentarer 
Det som går att utläsa av ansvarsbestämmelserna i direktivet är att aktivitet kan innebära 

att mellanmannen åläggs ett ansvar eftersom undantagen inte blir tillämpliga. Detta 

innebär att en första förutsättning för att det direkta ansvar som framgår i TPB-målet ska 

kunna åläggas en e-handelsplattform är att plattformen inte är undantagen ansvar genom 

e-handelsdirektivet. Det vill säga, en första förutsättning är att e-handelsplattformen är en 

aktiv aktör. Vidare kan utläsas att kännedom i kombination med passivitet även krävs för 

ansvar trots att det är kriterier som först blir aktuella om mellanmannen omfattas av 

undantagen. Att mellanmannen till exempel inte får ändra i informationen (mellanmannen 

																																																								
34 Se till exempel L’Oréal-målet.  
35 Lindberg, A & Westman, D, Praktisk IT-rätt, s. 149. 
36 Lindberg, A & Westman, D a. a. s. 149f. 
37 Prop. 2001/02:150 s. 98–100 och art. 15 e-handelsdirektivet. 
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omfattas inte av undantaget om mellanmannen gör det) hör ihop med kännedom. Om 

mellanmannen är aktiv och ändrar innehållet innebär det att mellanmannen har kännedom 

om informationen som denne sprider och bör veta om informationen lovligt får spridas. 

Aktivitet och kännedom om ett specifikt intrång kan således innebära ansvar. I 

kombination med passivitet kan ansvaret aktualiseras. Gällande kriteriet kännedom 

föreligger ett förbud mot att ålägga mellanmannen övervakningsplikt. Även utanför e-

handelsdirektivet kan en mellanman inte åläggas en allmän övervakningsplikt mot 

bakgrund av EU-rättsliga regleringen på upphovsrättens område som förbjuder krav på 

allmän övervakning.38 Mellanmannens kännedom och därmed ansvaret är beroende av att 

tredje man upplyser mellanmannen om att information sprids olovligen. Ett 

kontrollsystem tillhandahållet av mellanmannen kan även det leda till kännedom men 

eftersom det inte finns något krav på att mellanmannen har ett sådant (inget 

övervakningskrav) är det enligt min mening mer troligt att mellanmannen undviker att ha 

ett sådant system för att undvika att åläggas kännedom och i förlängningen ansvar.  

 

 

	  

																																																								
38 Konstateras i EU-domstolens mål C-324/09 p. 139. Syftar till art. 15.1 i direktiv 2000/31 samt art. 2.3 
& 3 i direktiv 2004/48. 
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5 Beskrivning av e-handelsverksamhet 
5.1 Inledning 
Hittills är fastställt att intrång i upphovsrätt kan bli aktuellt när förfalskade varor säljs på 

internet och att TPB-målet öppnar upp för att vissa mellanmän, som tidigare endast kunde 

bli medverkansansvariga, även kan åläggas ett direkt ansvar. Vidare, mot bakgrund av 

vad som framgår i föregående avsnitt om e-handelsdirektivet, är de kriterier som EU-

domstolen tillämpar i TPB-målet av allmän karaktär när det gäller applicering av ansvar 

för intrång i upphovsrätt. Kännedomskriteriet tillämpas även i e-handelsdirektivet. Detta 

kan även användas som ett argument för att ett direkt ansvar, istället för ett 

medverkansansvar, kan bli aktuellt för vissa e-handelsplattformar. Att förekomsten av 

förfalskade varor även utgör ett liknande problem som olaglig fildelning kan även det 

användas som ett argument för en sådan applicering. Ett ansvar förutsätter dock att e-

handelsplattformen inte innefattas av undantagen i e-handelsdirektivet. Vidare att e-

handelsplattformens verksamhet är av sådan art att ett direkt ansvar är befogat. I detta 

avsnitt analyseras därför för vilka e-handelsplattformar som ansvar kan bli aktuellt, det 

vill säga vilka som inte innefattas av e-handelsdirektivets undantagsregler samt bedriver 

en verksamhet där ett direkt ansvar kan vara nödvändigt. För att kunna föra en konkret 

diskussion om vilka e-handelsplattformar som skulle kunna åläggas ett direkt ansvar har 

jag valt att fokusera på två av de största plattformarna på området: eBay och Amazon. 

Gemensamt för dessa är att båda agerar mellanmän vid försäljning av varor, men deras 

verksamhet är till viss del olika. Andra plattformars verksamhet bör sannolikt kunna 

”sorteras in” under antingen eBay eller Amazon och således lyda under samma 

ansvarsregler. 

 

5.2 Plattformen eBay 
eBay Inc. är ett multinationellt företag med ursprung i USA. eBay Inc. driver hemsidan 

eBay.com vilket är en nätauktions- och shoppingwebbplats. I Sverige sker handeln via 

Tradera som köptes upp av eBay år 2006. Handel via eBay sker genom att en säljare 

lägger upp en vara eller en tjänst till försäljning på plattformen. Försäljningen kan 

antingen ske genom budgivning i ett klassiskt auktionsförfarande eller genom ett direkt 

köp. Säljaren är, för andra användare, anonym men eBay kan se vem säljaren är. Under 

2014 utbjöds över 700 miljoner varor på plattformen eBay.39 

																																																								
39 eBay Inc. Corporate Fact Sheet: Q3 2014, eBay Inc. 
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En rättighetsinnehavare kan undvika- och lösa intrång i dennes rättigheter genom 

eBays program ”VeRo”. Genom programmet kan rättighetsinnehavaren be eBay att ta 

bort förfalskningar som säljs via plattformen. eBay har även en ”notice and takedown”-

policy vilket innebär att eBay samarbetar med rättighetsinnehavare för att försöka stoppa 

försäljning av förfalskningar och ta bort förfalskningar som sälja på plattformen. Den 

tjänst som eBay erbjuder bygger således på att rättighetsinnehavaren aktivt och 

kontinuerligt söker igenom eBays innehåll för att sedan anmäla varje försäljning av 

förfalskningar på plattformen, vilket som tidigare konstaterats inte är särskilt effektivt. 

Rättighetsinnehavaren kan heller inte kräva eBay att ersätta eventuell skada som intrång 

i rättighetsinnehavarens rättigheter lett till, ansvaret ligger fortfarande hos 

intrångsgöraren som både kan vara svår att identifiera och har begränsade resurser. eBay 

ersätter dock till viss del kunder som har blivit lurade. Det kan till exempel vara en kund 

som inte fått sin köpta vara eller tjänst. Maxbeloppet för ersättning är $200. Att eBay tar 

ett visst ansvar för kundens köp visar på en viss aktivitet och kontroll från eBays sida, de 

agerar inte endast passiv mellanman mellan säljare och köpare.40  

Genom programmet VeRo kan en rättighetsinnehavare även skapa en profil över sitt 

varumärke med en beskrivning av märket. Dessa profiler tycks dock endast fungera som 

informationssidor för säljare och köpare. Det handlar inte om en profil som eBay ska ha 

koll på och aktivt använda för att ta bort annonser som gör intrång i rättighetsinnehavarens 

rätt. En säljare kan även skapa en så kallad eBay Store vilket är en egen butik på 

plattformen. Att en säljare har en egen butik tycks dock inte inge någon säkerhet eftersom 

vem som helst kan skapa en sådan butik.41  

Till en början användes eBay mest av privatpersoner som la upp varor till auktion. 

Idag används plattformen även flitigt av företag som säljer produkter via hemsidan. När 

plattformen endast trafikerades av privatpersoner som sålde sina begagnade ägodelar var 

det förmodligen lättare för en konsument att vara skeptisk till vad som såldes. Till 

exempel om varan var äkta eller inte. Det var förmodligen i detta läge inte lika viktigt för 

rättighetsinnehavare att ålägga eBay ett ansvar eftersom rättighetsinnehavarens renommé 

inte skadades i lika stor utsträckning. Idag är det betydligt svårare att urskilja vad som är 

en äkta vara eller en förfalskning. Efter en sökning på några klassiska varumärken på 

eBay är det till exempel inte lätt att se vad som säljs av ett företag kontra privatperson. 

																																																								
40 Cohen, A, The Perfect Store: Inside eBay, kap. 1. 
41 Saunders, K, M, Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of 
Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe, s. 45. 
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Försäljarna använder även i flera fall produktbilder från det autentiska märket. Att en vara 

säljs genom ett företag inger även en viss trygghet för konsumenten och bör i fler fall leda 

till köp än om varan säljs genom en privatperson. Det är därför idag mer angeläget att 

eBay kan tillskrivas ett visst ansvar, i vart fall för att kunna effektivisera 

rättighetsinnehavares möjligheter att beivra intrång.  

 

5.3 Plattformen Amazon 
Amazon är en global elektronisk e-handelsplattform som säljer flera märkesvaror. 

Amazon säljer till viss del sina egna produkter, men köper även in produkter från andra 

företag som de sedan säljer direkt till konsumenter via hemsidan (1P försäljare). Både 

Amazons egna produkter och de som köps genom andra är märkta med ”skickas och säljs 

från Amazon.com”. Vidare är Amazon en plattform för andra som vill sälja sina 

produkter. Amazon agerar marknadsplats. Denna typ av försäljning utgör 40% av 

försäljningen på hemsidan (3P försäljare). Försäljning via hemsidan sker således dels 

genom Amazon av Amazon själv, dels genom Amazon av självständiga försäljare.  

Alla annonser som läggs ut på Amazon får ett personligt identifikationsnummer som 

bland annat används för att se lagersaldo och underlätta sökfunktionen på hemsidan. 

Amazon erbjuder även 3P Sellers sin ”Fulfillment by Amazon”-tjänst (”FBA”). Tjänsten 

innebär att 3P säljaren kan lagra sina produkter hos Amazon och att Amazon sköter 

packning, skickande och kundservice åt 3P säljaren. En 3P säljare måste ha ett 

spårningsnummer på sina produkter och om FBA-tjänsten används kommer Amazons 

spårningsnummer automatiskt att användas. I de fall Amazons spårningsnummer används 

kommer produkten sammanblandas med produkter som är likadana (men saluförs av 

Amazon eller en annan säljare) hos Amazon. Trots sammanblandning kan Amazon 

fortfarande identifiera den ursprunglige säljaren och varans ursprung. Amazon är således 

generellt ytterst delaktig i all försäljning som sker på hemsidan. Likt eBay har Amazon 

ett program där företag kan registrera sina varumärken och annan information. 

Programmet kallas BrandRegistry och utvecklades under 2017 för USA och är på 

betastadiet i övriga länder. Under 2016 registrerades även den del av Amazon som är 

aktiv i Kina som ett fraktbolag (till havs) vilket ger Amazon mer kontroll över frakt 

(distributionskedjan) av produkter från kinesiska fabriker.42 

																																																								
42 Saito, M, Amazon Expands Logistics Reach with Move into Ocean Shipping, Reuters Business News 
2016. 
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Beskrivningen av plattformen eBay respektive plattformen Amazon visar att båda 

plattformarna är mycket aktiva och involverade i den tjänst de tillhandahåller. Ingen av 

plattformarna agerar som en passiv mellanman mellan säljare och köpare. Detta innebär 

att de inte bör omfattas av undantagen från ansvar i e-handelsdirektivet och således att de 

kan åläggas ett ansvar för intrång i upphovsrätt. För att ytterligare styrka denna tanke 

behandlar nästa avsnitt ett förhandsavgörande från EU-domstolen där eBay var en av 

parterna. Vidare är eBay och Amazon två av de största e-handelsplattformarna i världen 

vilket automatiskt innebär att en stor del av de förfalskningar som säljs online säljs på 

dessa plattformar (endast plattformar vars idé är att erbjuda äkta varor räknas in). Det kan 

därför vara befogat att tillämpa det direkta ansvar som föreskrivs i TPB-målet, förutsatt 

att kännedomskriteriet är uppfyllt. 
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6 Viss e-handel inte undantagen ansvar 
6.1 L’Oréal-målet 
I juli 2011 kom ett förhandsavgörande från EU-domstolen som hade begärts av den 

engelska högsta domstolen i ett mål mellan eBay och L’Oréal. L’Oréal hade väckt talan 

mot eBay efter att eBay ställt sig passiva till L’Oréals anmälan om flera intrång på 

plattformen. L’Oréal ville att eBay och de fysiska säljarna av varorna skulle bli ansvariga 

för försäljning av dels förfalskningar, dels äkta varor som sålts utan tillstånd och ibland i 

fel utförande (utan förpackning, på fel marknad m.m.). L’Oréal ville i första hand se eBay 

ansvarig för intrång i varumärkesrätt och i andra hand att eBay ålades ett föreläggande att 

upphöra med försäljningen. Till saken hör att sökningar på L’Oréals produkter på 

söktjänsten Google visade reaklamannonser som ledde till eBay. Det vill säga, eBay 

använde L’Oréals varumärke utan tillåtelse.43 Till bakgrunden hör även att L’Oréal inte 

var ansluten till eBays VeRo system som beskrivits ovan. Den engelska domstolen 

kommenterade i sammanhanget att eBay skulle kunna göra mer för att stoppa 

förfalskningar än att tillhandahålla VeRo men att de nödvändigtvis inte var skyldiga att 

göra det.44  

I målet hade EU-domstolen bland annat att ta ställning till vilket ansvar den som 

driver en e-handelsplattform har. Den engelska domstolen ville veta om en marknadsplats 

som eBay tillhandahåller en värdtjänst enligt e-handelsdirektivet art. 14.1 och om så är 

fallet, när kännedomskriteriet i samma artikel anses uppfyllt. Med andra ord om eBay 

innefattas av e-handelsdirektivet och om de i sådana fall är fria från ansvar enligt 

direktivets undantagsregler. 

 

6.2 Domskäl och domslut 
EU-domstolen konstaterade att för att undvika ansvar enligt e-handelsdirektivet ska 

mellanmannen inte ha varit särskilt aktiv utan endast tillhandahållit en tjänst av rent 

teknisk natur med automatisk behandling av uppgifter från kunderna.45 Det är upp till den 

nationella domstolen att bedöma huruvida mellanmannen varit aktiv eller inte.46 EU-

domstolen gav dock intryck av att de hade bedömt eBay som en aktiv aktör som därmed 

																																																								
43 EU-domstolens mål C-324/09 p.38–42. 
44 EU-domstolens mål C-324/09 p. 49. 
45 EU-domstolens mål C-324/09 p. 112–113. 
46 EU-domstolens mål C-324/09 p. 117. 
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inte kan omfattas av e-handelsdirektivets undantagsregler. EU-domstolen konstaterade 

bland annat att eBay behandlar de uppgifter som lämnats av företagets försäljningskunder 

och den försäljning som erbjudandena kan utmynna i sker enligt villkor som eBay 

fastställer. eBay erbjuder även i vissa fall hjälp att optimera eller marknadsföra vissa 

försäljningserbjudanden.47 Särskilt det sistnämna innebär att eBay har en aktiv roll som 

kan ge direkt kännedom om eller kontroll över uppgifter som rör det som utbjuds på 

plattformen. En sådan aktiv mellanman kan inte åberopa de undantag från ansvar som 

föreskrivs i e-handelsdirektivet.48 Det räcker att mellanmannen varit medveten om sådana 

fakta eller omständigheter som borde ha föranlett en försiktig näringsidkare att inse att 

verksamheten var olaglig.49 Om eBay inte anses vara aktiv och därmed kan innefattas av 

undantagen till ansvar i e-handelsdirektivet måste en bedömning om eBays kännedom 

göras. För att undvika ansvar måste mellanmannen vara ovetande om den olagliga 

verksamheten som skett på dennes plattform eller ha vidtagit åtgärder direkt efter 

kännedom.50 

 

	  

																																																								
47 EU-domstolens mål C-324/09 p. 114. 
48 EU-domstolens mål C-324/09 p. 116. 
49 EU-domstolens mål C-324/09 p. 120. 
50 EU-domstolens mål C-324/09 p. 119. 
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7 Slutsats del I 
eBay tycks ha en viss kontroll över vad som säljs via plattformen medan Amazon är 

ytterst delaktig. Likt TPB sköter båda plattformarna viss administrering, indexering och 

katalogisering av de varor som utbjuds på respektive plattform. Amazon ombesörjer till 

och med lagring och frakt vilket i princip kan likställa dem med säljaren. eBay och 

Amazon kan därför anses vara aktiva aktörer vilket innebär att de inte kan omfattas av 

undantagen till ansvar i e-handelsdirektivet. L’Oréal-målet styrker detta. Därmed kan e-

handelsplattformar av en viss typ åläggas ett ansvar för intrång i upphovsrätt. Vilka e-

handelsplattformar detta gäller måste bedömas i det specifika fallet med utgångspunkt i 

plattformens verksamhet.  

Vidare bör, enligt min mening, det direkta ansvar som blir aktuellt i TPB-målet även 

kunna gälla vissa e-handelsplattformar. I denna framställning används eBay och Amazon 

som exempel vilka båda kan anses inneha de kvalitéer som innebär att ett direkt ansvar 

kan vara befogat enligt TPB-målet. Det vill säga att båda plattformarna är mycket aktiva 

och intar en central roll gällande spridandet av otillåtet material när de tillhandahåller 

respektive plattform. Vidare, som redan diskuterats i samband med att TPB-målet 

redovisas, kan samma argument som används för att ålägga TPB ett brett ansvar även 

appliceras på vissa e-handelsplattformar. Till exempel utgör förekomsten av förfalskade 

varor ett stort problem likt otillåten spridning av skyddade verk. Det kan därför vara 

rimligt att ålägga de e-handelsplattformar som bidrar mest till att underlätta försäljning 

av förfalskningar ett större ansvar. Det vill säga e-handelsplattformar där förfalskningar 

är mycket frekvent förekommande. Vidare bör den mellanman som möjliggör intrång 

under särskilda omständigheter vara lika ansvarig som den som gör det faktiska intrånget. 

Detta synsätt kan även tyckas framgå av TPB-målet eftersom EU-domstolen lägger till 

ett kriterium på kännedom trots att det direkta ansvaret är strikt. Med andra ord, i de fall 

där de specifika omständigheterna talar för ett direkt ansvar, men lagregler på 

området inte stadgar ett sådant ansvar kan kännedomskriteriet tillämpas. I teorin 

kan det således vara fullt möjligt att ålägga plattformar likt eBay och Amazon ett direkt 

ansvar för intrång i upphovsrätt (förutsatt att kännedomskriteriet är uppfyllt) mot 

bakgrund av hur deras verksamhet bedrivs och mängden förfalskningar som utbjuds på 

respektive plattform. Nästa fråga är dock vad det direkta ansvaret kan gälla i praktiken. 
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DEL II – ANSVARETS RÄCKVIDD 

8 Ansvarets räckvidd i lag 
8.1 Inledning 
Det är inte klarlagt när det direkta ansvaret som diskuteras i föregående del I inträder och 

hur långt ansvaret sträcker sig. Det vill säga, det är inte klarlagt vad en e-handelsplattform 

kan ansvara för. I denna del av uppsatsen (del II) undersöks därför när ansvaret inträder 

samt dess räckvidd. I detta inledande avsnitt redogörs för ansvarets räckvidd så som det 

framgår i lag för två typer av mellanmän, nämligen den som tillhandahåller en elektronisk 

anslagstavla och den som bedriver bankverksamhet. De lagar som redovisas är BBS-

lagen respektive penningtvättslagen. Lagarna har valts i syfte att exemplifiera hur 

ansvarets räckvidd beror av karaktären på mellanmannens verksamhet. Det vill säga, när 

ett vidsträckt ansvar är motiverat för att sedan applicera det på den mellanman som 

bedriver en e-handelsplattform.  

	
8.2 Lagen om elektroniska anslagstavlor 
	
I BBS-lagen finns bestämmelser som är av relevans för en mellanmans ansvar på internet. 

Generellt innebär lagen att den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla är skyldig 

att ha uppsikt över sin tjänst i rimlig omfattning för att undvika straffansvar, 4 § BBS-

lagen. Lagen gäller endast på svenskt territorium men bakgrunden till ansvar kan ändå 

vara vägledande för hur en mellanmans ansvar ter sig utanför Sverige, det vill säga vilka 

argument som ligger till grund för mellanmannens ansvar med en viss typ av verksamhet. 

Införandet av BBS-lagen motiverades med att det inte alltid var säkert att de allmänna 

bestämmelserna om gärningsmannaskap och medverkan var tillfredställande och 

tillgodosåg behovet av ansvar för spridning av meddelanden via elektroniska 

anslagstavlor. Bland annat poängterades att det är svårt att spåra de användare som 

ursprungligen avsänt straffbara meddelanden. Vidare hade det visat sig att bristen på 

kontroll över de elektroniska anslagstavlorna medförde att de utnyttjades för brottsliga 

ändamål. Eftersom både historia och tradition saknades på området ansåg lagstiftaren att 

det behövdes en reglering trots att problemet i högsta grad var och är internationellt.51 

Liknande argument skulle kunna tillämpas på vissa e-handelsplattformar för att vidare 

																																																								
51 Axhamn, J a. a. s. 13. 
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motivera det direkta (utvidgade) ansvar som framkommer i TPB-målet. Med andra ord 

att det behövs ett strängare ansvar för aktörer inom e-handelsbranschen varför ett direkt 

ansvar kan bli aktuellt om kännedomskriteriet är uppfyllt. Detta ligger i linje med vad 

som redan konstaterats i del I. 

En elektronisk anslagstavla är en tjänst där meddelanden förmedlas mellan 

användare, 1 § BBS-lagen. De som använder tjänsten kan ta del av andras meddelanden 

samt sända egna meddelanden. Det ska med andra ord röra sig om en interaktiv tjänst för 

att BBS-lagen ska bli tillämplig. Nyhetsgrupper, arkiv och chattar är exempel på tjänster 

som omfattas. Den som tillhandahåller tjänsten blir en förmedlare, en mellanman mellan 

avsändare och mottagare som aktivt bedriver en tjänst. Enligt BBS-lagen är 

mellanmannen skyldig att ta bort, alternativt att förhindra spridning av, meddelanden som 

läggs upp på tjänsten om meddelandets innehåll är uppenbart brottsligt enligt 

bestämmelserna i brottsbalken eller om det är uppenbart att meddelandet gör intrång i 

upphovsrätt eller andra rättigheter (genom att meddelandet sändes in), 5 § BBS-lagen. 

Det föreligger således en viss skyldighet för mellanmän att övervaka sin tjänst även om 

verksamheten till största del är legal. Det föreligger även en skyldighet att stoppa brott 

och intrång, utan anmälan från rättighetsinnehavaren. Skyldigheten är dock begränsat till 

det som är uppenbart brottsligt eller uppenbart gör intrång eftersom mellanmannen oftast 

är en lekman som inte alltid kan se om ett meddelande är tillåtet eller inte.52 Detta tyder 

på att lagstiftaren inte vill ge mellanmannen ett för betungande ansvar. Att de flesta e-

handelsplattformarna är professionella aktörer skulle dock kunna användas som ett 

argument för ett större ansvar. 

 

8.3 Ansvar 
Om mellanmannen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot skyldigheten att ta 

bort meddelanden kan mellanmannen dömas till böter eller fängelse i sex månader, 6, 7 

§§ BBS-lagen. Ansvar inträder således vid passivitet: mellanmannen har fått kännedom 

om meddelandet men underlåter att vidta åtgärder. Kännedom är dock inte ett krav 

eftersom straff kan utgå vid grov oaktsamhet. Detta motiveras med att mellanmannen inte 

ska kunna undvika ansvar genom att argumentera för att denne inte vet vad som försiggår 

på plattformen. Huruvida grov oaktsamhet föreligger bedöms utifrån hur mellanmannen 

uppfyllt sin uppsiktsplikt.   

																																																								
52 Axhamn, J a. a. s. 12. 
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Mellanmannen åläggs ett ansvar eftersom denne anses ha en nyckelroll i spridningen 

av det otillåtna materialet, trots att denne haft effektiva och praktiska möjligheter att 

förebygga och hindra överträdelser. I BBS-lagen anges därför att mellanmannen ska ha 

sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattning och 

inriktning på verksamheten, 4 § BBS-lagen. Det kan till exempel vara mängden 

meddelanden, om tjänsten erbjuds yrkesmässigt, om brottsliga meddelanden har varit 

vanligt förekommande, hur många besökare tjänsten har och kostnaderna för kontrollen. 

Mellanmannen behöver dock inte kontrollera varje enskilt meddelande, men regelbundna 

kontroller bör göras.53 I förarbetena föreskrivs att en tjänst inte ska lämnas utan uppsikt 

under mer än en vecka.54 Som nämndes ovan innebär ansvaret i teorin att mellanmannen 

ska ha en allmän uppsikt som inte är beroende av anmälningar från rättighetsinnehavare. 

Dock uppfylls mellanmannens uppsiktsplikt genom att tillhandahålla ett system där till 

exempel rättighetsinnehavare kan anmäla meddelanden som gör intrång. Mellanmannen 

undgår ansvar om denne omedelbart agerar och vidtar åtgärder mot meddelandet.55 Det 

handlar således i praktiken inte om en allmän uppsikt på eget initiativ. 

När BBS-lagen kom till övervägdes om uppsiktsplikten även skulle omfatta andra 

mellanhänder som till exempel internetleverantörer. Dock ansågs att en internetleverantör 

endast tillhandahåller nät eller annan förbindelse för överföring och därför inte kan anses 

ha något direkt inflytande över vad som förmedlas och därmed inget ansvar.56 Enligt min 

mening är detta rimligt, eftersom det vore mycket betungande för en sådan mellanman att 

övervaka vem denne erbjuder sin tjänst till. Det framgår både av e-handelsdirektivet och 

BBS-lagen att ju mindre aktiv en mellanman är mot bakgrund av mellanmannens 

verksamhet, desto mindre ansvar kan åläggas mellanmannen. Mot bakgrund av detta är 

det därför rimligt att de mellanmän som omfattas av BBS-lagen har ett större ansvar 

eftersom de tillhandahåller tjänster som innebär en mer aktiv mellanman. Således bör 

även Amazon, eBay och liknande plattformar som inte omfattas av undantagen i e-

handelsdirektivet kunna åläggas ett större ansvar.  

Vidare stämmer motiven som låg till grund för införandet av BBS-lagen in på 

mellanmän inom e-handelsbranschen. Med det sagt menas inte att BBS-lagen skulle 

																																																								
53 Axhamn, J a. a. s. 12. 
54 Prop. 1997/98:15, Ansvar för elektroniska anslagstavlor. 
55 Branschföreningen för Innehålls-och Tjänsteleverantörer på Onlinemarknaden i Sverige (BitoS) har 
tagit fram etiska riktlinjer som innehåller preciseringar av uppsiktsplikten. Bland annat anges att en 
mellanman ska ta bort otillåtna meddelanden inom 24 timmar från anmälan eller upptäckt. 
56 Axhamn, J a. a. s. 13.	
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utsträckas till att även innefatta dessa mellanmän. En sådan applicering skulle inte sträcka 

sig längre än Sveriges gränser. Däremot kan lagens innehåll och motiv ge en bild av vilket 

ansvar mellanmännen skulle kunna ha även utanför Sverige. Motiven till BBS-lagen, att 

vilja reglera ett område som vållar problem, bör även kunna ses som universella. Det är 

enligt min mening troligt att EU vill reglera området, och/eller skärpa ansvaret, för att 

minska problem gällande försäljning av förfalskningar på internet. Det kan dock 

argumenteras för att en e-handelsplattform av Amazons eller eBays storlek inte kan 

åläggas ett lika stort ansvar som en mellanman i BBS-lagen. I teorin kan det mycket väl 

vara rimligt men i praktiken är det näst intill omöjligt att kontrollera alla transaktioner 

som sker på e-handelsplattformen. Särskilt när det sätts i förhållande till den mellanman 

som omfattas av BBS-lagen, nämligen den mellanman som driver en chattplattform med 

begränsad omfattning. När inte ens en sådan mellanman kan åläggas att ansvara för att 

kontrollera varenda meddelande kan en plattform av Amazons eller eBays storlek 

knappast tvingas kontrollera varje vara som utbjuds via plattformen.  

Sammanfattningsvis, för att besvara frågan om ansvarets räckvidd kan först 

konstateras att en mellanman som omfattas av BBS-lagen kan åläggas ett ansvar för att 

denne är aktiv samt har en nyckelroll i spridandet av (tillåtet och otillåtet) material på 

plattformen. Detta följer vad som redan sagts i del I i denna framställning. Ansvaret tycks 

dock inträda först efter att mellanmannen fått kännedom om intrånget samt ställt sig 

passiv till det. Kännedom tycks vara beroende av anmälan från utomstående alternativt 

att mellanmannen bort känna till intrånget mot bakgrund av rådande omständigheter 

(kännedom på grund av grov oaktsamhet). Det är inte helt klart vad mellanmannen blir 

ansvarig för men det tycks vara ansvar för det denne känner till, således specifika intrång. 

 

8.4 Penningtvättslagen 
Den svenska penningtvättslagen kan användas som ytterligare ett exempel för att 

illustrera en verksamhet där mellanmannen har ett vidsträckt ansvar. Penningtvättslagen 

kom till för att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt. Lagen grundar sig på flera 

EU-direktiv och internationella rekommendationer som antagits av Financial Action Task 

Force (FATF).57 Penningtvättslagen ställer krav på att banker och andra finansiella organ 

																																																								
57 FATF är ett mellanstatligt organ som instiftats av de styrande organen i respektive medlemsland 
(1998). FATF syftar till att uppmuntra effektiv bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och 
spridning av massförstörelsevapen. FATF skapar rekommendationer som ställer krav på finansiella 
aktörer att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för något av ovanstående. FATF kontrollerar 
regelbundet efterlevnad av rekommendationerna.  
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(vidare refereras till ”bankerna”) ska göra en bedömning av risken för penningtvätt vid 

varje transaktion och agera därefter. De måste ha god kunskap om sina kunder och deras 

affärer. De har således en allmän övervakningsplikt vilket framgår av 4 kap. 

penningtvättslagen.58  

Övervakningsplikten innebär att bankerna ska kontrollera identiteten hos den som 

vill inleda en affärsförbindelse. En affärsförbindelse eller en transaktion får inte etableras 

om kundkännedom inte finns vilket framgår av 3 kap. penningtvättslagen.59 Bankerna 

måste även övervaka kundens affärsförbindelser och kontrollera dennes transaktioner. 

Denna övervakningsplikt kan ske genom ett automatiserat system. I systemet jämförs 

genomförda transaktioner med kundprofilen för att se om det är en normal transaktion i 

förhållande till kunden (antalet transaktioner, belopp, avsändare, mottagare m.m.). Om 

kundens transaktioner avviker från vad som är normalt för kunden ska kunden granskas. 

Om reglerna inte följs kan den enskilde banktjänstemannen bli straffad och banken kan 

få sanktioner från Finansinspektionen.60  

Till skillnad från andra mellanmän ska en bank ha kännedom om det som sker inom 

verksamheten, därmed plikten att allmänt övervaka verksamheten utan att utomstående 

behöver anmäla brott eller dylikt. Finansinspektionen övervakar efterlevnad av 

regelverket vilket även visar hur stort ansvar en bank har. En banks vidsträckta ansvar 

kan delvis härledas från dess aktiva roll, men mest beror det på arten av den verksamhet 

som bankerna bedriver och för att tillgodose viktiga samhällsintressen. Banken ska till 

exempel förhindra finansiering av terrorism och penningtvätt, vilket är mycket 

allvarligare brott än intrång i immateriella rättigheter och att ett företag förlorar inkomst 

när en kund köper en förfalskning på internet. Därför kan en banks ansvar, eller motiven 

bakom, inte appliceras på en e-handelsplattform på samma sätt som BBS-lagen kan 

appliceras. Trots detta kan det ändå finnas anledning att snegla på det ansvar som följer 

för bankerna i syfte att se hur vidsträckt en e-handelsplattforms ansvar kan vara. Det vill 

säga vilken verksamhet som krävs för att åläggas ett mycket vidsträckt ansvar och en 

allmän övervakningsplikt. Mot vad som framkommit i detta avsnitt kan en e-

handelsplattforms verksamhet aldrig likställas med den verksamhet en bank bedriver, 

således måste ansvarets räckvidd vara mer snävt för en e-handelsplattform. 

																																																								
58 Axhamn, J a. a. s. 14. 
59 Vissa undantag finns när risken för penningtvätt är liten. Kontroller kan i dessa fall göras i efterhand. 
Kundkännedom måste dock alltid uppstå, annars måste affärsförbindelsen avslutas.  
60 Axhamn, J a. a. s. 14. 
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9 Kännedomskriteriet 
9.1 Inledning 
Som redan framgick i del I och i föregående avsnitt har kriteriet kännedom en central roll, 

både vad gäller ansvarets inträde och ansvarets räckvidd. Nästa steg i denna framställning 

är därför att undersöka när en e-handelsplattform anses ha kännedom om intrång och vad 

kännedomen innefattar. Detta exemplifieras och diskuteras med utgångspunkt i relevant 

praxis på e-handelsområdet. Som tidigare motiverats används till viss del praxis från 

amerikanska domstolar. Detta eftersom det inte finns särskilt mycket relevant praxis från 

EU. Vidare för att de plattformar som används som exempel är skapade i USA och är 

frekvent förekommande i amerikansk praxis. De amerikanska rättsfallen syftar således 

till att fylla ut de luckor och/eller stödja det som framgår av EU-rättslig praxis. De rättsfall 

som redogörs för gäller medverkansansvar men, mot bakgrund av det som framkommit i 

del I i denna framställning, utgår vi från att ett direkt ansvar blir aktuellt även för vissa e-

handelsplattformar. Därför diskuteras kännedom i förhållande till det 

kännedomskriterium som EU-domstolen använder för att ålägga TPB ett direkt ansvar. 

	
9.2 Tiffany-målet (1) 
Målet gällde försäljning av falska Tiffany produkter på eBay och är ett amerikanskt 

rättsfall från 2008. Tiffany som säljer exklusiva smycken väckte talan mot eBay gällande 

medverkansansvar för intrång i immateriella rättigheter.61 Domstolen ansåg att eBay inte 

var ansvarig eftersom eBay tagit bort de varor som gjorde intrång när de fick kännedom 

om intrånget. Tiffany argumenterade dock för att eBay hade en ”generell kännedom” om 

att varor som gjorde intrång i Tiffanys rättigheter såldes via plattformen. På grund av 

detta ansåg Tiffany att eBay hade ett ansvar att aktivt se över de varor som såldes via 

plattformen och ta bort varor som gjorde intrång i Tiffanys rättigheter. Eftersom detta inte 

skett skulle eBay åläggas ett ansvar för även andra intrång. Domstolen konstaterade dock 

att en generell kännedom inte var tillräcklig för att grunda ett ansvar eftersom ansvar 

endast kan inträda för specifika intrång. Rättighetsinnehavaren måste därför ge e-

handelsplattformen kännedom om specifika intrång. 

	

																																																								
61 Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. 2008). 
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9.3 Tiffany-målet (2) 
I ett senare amerikanskt rättsfall, även detta mellan Tiffany och eBay från 2010 ville 

Tiffany tillskriva eBay ett medverkansansvar för bland annat intrång i Tiffanys 

varumärke och falsk marknadsföring. Domstolen konstaterade dock att eBay inte kunde 

hållas ansvarig. Likt föregående fall åberopade Tiffany att de hade gett eBay en ”generell 

kännedom” om att intrång i Tiffanys rättigheter pågick på plattformen. Domstolen 

konstaterade återigen att detta inte räckte för att ansvar skulle aktualiseras. Till skillnad 

från det tidigare avgörandet motiverade domstolen sin ståndpunkt mer utförligt. 

Domstolen anförde att det krävs kännedom om det specifika intrånget vilket Tiffany inte 

hade gett eBay. Domstolen ansåg vidare att eBay hade effektiva program för att radera 

förfalskningar (VeRo) och att de agerade direkt när de fick kännedom om ett specifikt 

intrång. De mellanmän som har ett effektivt system för att radera förfalskningar kan 

således bli fria från ansvar så länge de agerar när de får kännedom om ett specifikt intrång. 

Plattformen har genom sitt effektiva program gjort vad de har kunnat för att övervaka sin 

plattform och därmed uppfyllt sin plikt. Mer än så behöver e-handelsplattformen inte 

göra. I sammanhanget såg domstolen inga problem med att det är rättighetsinnehavaren 

som bär ansvaret för att kontinuerligt övervaka e-handelsplattformen i syfte att upptäcka 

intrång. Detta motiverades med att Tiffany hade bättre möjlighet än eBay att veta vilka 

varor som utgjorde intrång i Tiffanys rättigheter. Vidare skulle e-handelsplattformar inte 

kunna bedriva sin verksamhet om de ålades ett större ansvar, vilket därmed skulle påverka 

den fria konkurrensen negativt. Med detta menade domstolen att för höga krav, och 

därmed en större risk för sanktioner för en e-handelsplattform, skulle tvinga e-

handelsplattformen att lägga ner sin verksamhet om de inte kunde nå upp till kraven.  

Även i detta fall begränsas ansvaret av vad e-handelsplattformen har kännedom om. 

Därutöver krävs passivitet i förhållande till intrånget för att ansvaret ska aktualiseras. I 

detta mål hade eBay agerat, varför ansvar uteblev. Detta rättsfall i kombination med det 

tidigare rättsfallet från 2008 visar att denna uppfattning om rättsläget fanns tidigare och 

att uppfattningen står fast. Rättsfallen avgjordes även i olika domstolar vilket visar på en 

enhetlig syn på e-handelsplattformars ansvar samt att de kriterier domstolarna tillämpar 

är allmänt tillämpbara. 
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10 Övervakning av verksamhet 
10.1 Masck v. Sports Illustrated 
Hittills är konstaterat att kännedom krävs för att ansvar ska aktualiseras. Det handlar om 

kännedom om ett specifikt intrång vilket begränsar ansvarets räckvidd. Av båda Tiffany-

fallen framgår att rättighetsinnehavaren ansvarar för att e-handelsplattformen får 

kännedom om specifika intrång. I ett senare amerikanskt rättsfall från 2014 får detta 

synsätt ytterligare stöd. I fallet diskuteras mer utförligt vem som ansvarar för att övervaka 

e-handelsplattformen och varför.  

Fallet gäller en fotografs anklagelser gentemot Sports Illustrated m.fl.62 En av de 

tilltalade var Amazon. Den del som är intressant för denna framställning är ett foto som 

bland annat hade sålts via Amazon. Fotografen äger rättigheterna till fotot och hade inte 

gett sin tillåtelse till att fotot användes av någon annan. Detta mål gällde således inte 

intrång i upphovsrätt genom utbjudandet av en förfalskning. Det är det riktiga fotot som 

bjudits ut men utan rättighetsinnehavarens samtycke. Fotografen ansåg därför att Amazon 

skulle bli direkt ansvarig för upphovsrättsintrång, men domstolen höll inte med. 

Domstolen anförde att det för att ett direkt ansvar ska bli aktuellt krävs att mellanmannen 

har möjlighet att övervaka den intrångsgörande handlingen samt har en direkt och 

uppenbar ekonomisk vinning av intrånget. Om dessa kriterier är uppfyllda krävs inte att 

mellanmannen har kännedom om intrånget. 

Domstolen ansåg inte att Amazon hade möjlighet att övervaka den intrångsgörande 

handlingen vilket talar för ett snävt ansvar likt de avgöranden som redan redovisats. Dock 

ansåg domstolen att Amazon hade ett medverkansansvar. Ett medverkansansvar uppstår 

om mellanmannen är medveten om intrånget samt på något sätt bidrar till intrånget. 

Amazon var medveten om intrånget eftersom fotografen bett dem ta ner fotot. Amazon 

hade dock fortsatt sälja fotot på plattformen vilket bidrog till intrånget. 

Medverkansansvar blev därför aktuellt. 

 

10.2 Kommentarer 
Ett av domstolens kriterier för att ett direkt ansvar ska föreligga är att mellanmannen har 

möjlighet att övervaka den intrångsgörande handlingen. Som framgår av kriteriet 

behöver mellanmannen endast ha haft möjligheten att övervaka, vilket innebär att 

övervakning inte behöver ha skett. Frågan är när, eller om kriteriet kan anses uppfyllt. 

																																																								
62 Masck v. Sports Illustrated, et al, No. 2:2013cv10226 - Document 132 (E.D. Mich. 2014). 
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Om kriteriet kan bli uppfyllt skulle det som framgår i Tiffany-fallen inte alltid gälla. Det 

vill säga, en rättighetsinnehavare skulle inte alltid behöva vara den som övervakar 

plattformen och förser plattformen med kännedom. Enligt min mening finns det två sätt 

att se på saken. Det skulle för det första kunna argumenteras för att en aktiv plattform har 

en större möjlighet att övervaka. En sådan plattform är mer involverad i de affärer som 

sker på plattformen. Dock bör en sådan möjlighet att övervaka minska ju större 

plattformen är. Det måste i praktiken vara omöjligt för en plattform med omfattande 

verksamhet, som till exempel Amazon eller eBay, att övervaka allt som sker på 

plattformen. För det andra kan möjligheten att övervaka höra ihop med att ha rätt medel 

för att kunna övervaka. Ett sådant medel, som skulle innebära att kriteriet är uppfyllt, är 

ett program som syftar till att stoppa förfalskningar. Vid tiden för avgörandet i Sports 

Illustrated-fallet är det dock inte säkert att Amazon hade ett sådant program. Det 

nuvarande programmet utvecklades under 2017 för USA (endast på betastadiet i andra 

länder). Det kan därför ifrågasättas om förekomsten av ett sådant program i detta mål 

hade lett till ett direkt ansvar mot bakgrund av att Amazon hade haft möjlighet att 

övervaka. Om så är fallet skulle dock det direkta ansvaret fortfarande bero av 

rättighetsinnehavarens aktivitet. Detta har sin grund i att de program som finns idag inte 

fungerar som till exempel en banks automatiserade program som letar efter 

uppseendeväckande transaktioner. Programmen bygger på rättighetsinnehavarens 

aktivitet i form av anmälningar via programmet. Programmet söker inte igenom 

innehållet på e-handelsplattformen i syfte att upptäcka otillåtet material. Ett sådant 

program kan omöjligt existera eftersom plattformen, utan rättighetsinnehavarens hjälp, 

svårligen kan vet vad som är otillåtet material (till exempel en förfalskning) och vad som 

är tillåtet. Förekomsten av ett sådant program kan därför inte anses som ett medel för att 

övervaka, programmet ökar inte plattformens övervakningsmöjlighet.  

Rätt medel för att övervaka hänger snarare ihop med plattformen kapacitet i form av 

pengar och personal och verksamhetens omfattning. Ju mer omfattande verksamhet, desto 

mindre möjlighet att övervaka. 63 Det är mot denna bakgrund begripligt varför domstolen 

anser att kriteriet möjlighet att övervaka inte är uppfyllt i Amazons fall. Ett liknande 

resonemang bör gälla e-handelsplattformar av Amazons karaktär, till exempel eBay med 

flera. Det tas ingen hänsyn till Amazons aktiva roll (tjänsten ”skickas och säljs från 

Amazon”, byggandet av lagerlokaler runtom i USA för att förvara säljarnas varor samt 

																																																								
63 Är till exempel synsättet i den svenska BBS-lagen. 
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ett system för att förvara, distribuera och frakta produkter och ta emot betalning från 

köpare å säljarens vägnar64). Domstolen tar en praktisk synvinkel. Det vill säga, även om 

det kan tyckas att en aktiv aktör även ska kontrollera sin verksamhet så är det i flera fall 

omöjligt i praktiken. Det som framgår i de båda Tiffany-fallen om rättighetsinnehavarens 

ansvar att skapa kännedom gäller således i de flesta fall som involverar e-

handelsplattformar med en omfattande verksamhet. 

Något som blir speciellt för amerikansk rätt är domstolarnas uttalande om kännedom. 

Att domstolarna menar att kännedom om intrånget inte spelar någon roll om övervakning 

har kunnat ske, tyder enligt min mening på att plattformen i dessa fall presumeras ha 

kännedom. Om en mellanman kan övervaka den intrångsgörande handlingen borde 

mellanmännen ha kännedom om intrånget (det är fortfarande tal om kännedom om ett 

specifikt intrång). Detta uttalande tyder på att de amerikanska domstolarna anser att den 

som har möjlighet att övervaka även måste göra det för att inte riskera ansvar. Detta kan 

tolkas som att det i USA finns en större möjlighet att ålägga vissa mellanmän en indirekt 

allmän övervakningsplikt för att inte riskera presumerad kännedom och sedan ansvar om 

passivitet. Detta är, som diskuterats tidigare, förbjudet inom EU mot bakgrund av 

gällande EU-rätt. Inom EU är ansvaret snarare något en mellanman tar på sig genom att 

välja att övervaka. Denna presumerade kännedom om det har funnits möjlighet att 

övervaka kan således inte appliceras på e-handelsplattformar inom EU. 

Till sist är det, i alla de rättsfall som hittills redogjorts för, passiviteten som är 

avgörande för ansvar. När plattformen blivit medveten om ett specifikt intrång måste 

plattformen agera för att inte riskera ansvar. I Sports Illustrated-fallet anför domstolen att 

plattformen inte får bidra till intrånget. Vilket är vad som sker om plattformen ställer sig 

passiv till intrånget och låter intrånget fortgå. Detta är detsamma inom EU vilket framgår 

av art. 14.1 b i e-handelsdirektivet. När en tjänsteleverantör (den kategori en e-

handelsplattform faller inom) fått kännedom eller blivit medveten om att olaglig 

verksamhet sker på dennes tjänst måste denne omedelbart, utan dröjsmål, avlägsna 

informationen eller göra den oåtkomlig. 

 

 

	  

																																																								
64 Schonfeld, M, What are we going to do about Amazon, Burns & Levinsson LLP 2016. 
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11 Kännedom på annat sätt 
11.1 Inledning 
I föregående avsnitt framgår för det första att en e-handelsplattform endast kan bli 

ansvarig för de specifika intrång plattformen har kännedom om, för det andra att det är 

upp till rättighetsinnehavaren att göra mellanmannen medveten om specifika intrång som 

sker på mellanmannens plattform. Att det är rättighetsinnehavarens uppgift att göra 

mellanmannen medveten är dock vad amerikanska domstolar har kommit fram till. Det 

mål från EU-domstolen som redovisas i detta avsnitt kan dock tolkas som att kännedom 

kan uppkomma på andra sätt. Vidare utvecklas kännedomskriteriets betydelse för 

ansvarets räckvidd. Bakgrunden till detta mål framgår i avsnitt 6. 

 

11.2 L’Oréal-målet 
I detta mål diskuterades kriteriet kännedom med utgångspunkt i e-handelsdirektivets 

undantagsregler där kännedom innebär att ansvar föreligger men diskussionen bör även 

kunna tillämpas utanför undantagsreglerna. Precis som redan framgått är en e-

handelsplattform inte skyldig att aktivt övervaka samtliga uppgifter från varje användare 

av plattformen i syfte att förebygga framtida intrång på plattformen. Detta förbud 

motiveras med att ett sådant krav är oförenligt med art. 3 i sanktionsdirektivet, enligt 

vilken åtgärder ska vara rättvisa, proportionerliga och inte onödigt kostsamma.65 Detta 

ligger i linje med tidigare argumentation om varför det i praktiken kan vara både svårt 

och opassande att ålägga en e-handelsplattform ett vidsträckt ansvar för intrång.  EU-

domstolen framhävde istället att kännedom uppkommer om mellanmannen agerar på ett 

sådant sätt att kännedom uppstår. Till exempel, den mellanman som optimerar 

presentationen av försäljningserbjudanden eller gör reklam för erbjudanden anses ha 

kännedom om eller kontroll över uppgifter som rör de specifika erbjudandena.66 Med 

andra ord kan en sådan mellanman endast ha ansvar för de produkter vars presentation 

eller reklam optimerats. Detta ligger i linje med vad som tidigare konstaterats om ansvar 

för specifika intrång, inget generellt ansvar. Ju mer aktiv en mellanman är gällande vad 

som utbjuds till försäljning på sin plattform, desto mer kännedom har mellanmannen. 

Detta avgörande öppnar således upp för att det inte alltid krävs att 

rättighetsinnehavaren skapar en kännedom hos mellanmannen. Mellanmannen ansvarar 

																																																								
65 EU-domstolens mål C-324/09 p. 139. 
66 EU-domstolens mål C-324/09 p. 113, 116. 
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för att de specifika erbjudanden som mellanmannen varit delaktig i inte bryter mot 

immaterialrättsliga regleringar. Dock innebär detta i praktiken ingen större skillnad 

(större ansvar) gentemot det som tidigare sagts om att rättighetsinnehavaren anmäler 

intrång eftersom detta fortfarande måste ske. Eftersom mellanmannen endast riskerar 

ansvar om intrång och passivitet uppdagas blir resultatet detsamma. Det finns ingen som 

kontrollerar att plattformen tar sitt ansvar när de fått kännedom om intrång. En 

rättighetsinnehavare ansvarar därför för att anmäla specifika intrång samt eventuell 

passivitet för att ansvaret ska aktualiseras. Det åligger således fortfarande 

rättighetsinnehavaren att ständigt övervaka mellanmannens verksamhet. Förfarandet är 

därför ineffektivt och tidskrävande för rättighetsinnehavaren. 

Målet visar även på att förfarandet med anmälningar inte fungerar i praktiken 

eftersom en plattforms ansvar inte är helt klarlagt. Detta framgår av att eBay i målet ställt 

sig passiva till anmälningar från L’Oréal vilket tyder på att eBay inte anser sig riskera 

ansvar vid passivitet, trots kännedom om specifika intrång. 

Vidare diskuterar EU-domstolen på vilket sätt en rättighetsinnehavare skulle kunna 

minimera framtida intrång. EU-domstolen konstaterar att det skulle kunna ske genom 

föreläggande. Om en nationell domstol vill ålägga en mellanman ett föreläggande för att 

hindra nuvarande och framtida intrång får föreläggandet dock inte hindra den lagenliga 

handeln. I eBays fall skulle domstolen till exempel kunna förelägga eBay att sluta utbjuda 

varor av ett visst varumärke i syfte att eliminera förfalskningar av varumärket som säljs. 

Ett sådant föreläggande skulle dock påverka all handel, även den lagenliga, varför 

föreläggandet blir otillåtet.67 En mellanman kan även åläggas att ge ut information om de 

som bedriver olaglig försäljning på plattformen men att väcka talan mot enskilda säljare 

är som redan konstaterats inte särskilt effektivt.68 

 

	  

																																																								
67 EU-domstolens mål C-324/09 p. 40. 
68 EU-domstolens mål C-324/09 p. 142. 
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12 Att låta mellanmannen övervaka 
12.1 Inledning 
I rättsfall från både USA och EU framgår att en e-handelsplattform i praktiken inte kan 

övervaka allt som sker på dennes tjänst, varför någon generell övervakningsplikt inte 

föreligger. Inom EU är en sådan plikt till och med förbjuden. Det är något e-

handelsplattformen själv måste välja att göra. I några av rättsfallen framgår att det 

program som plattformen erbjuder rättighetsinnehavaren i syfte att radera förfalskningar 

är tillräcklig övervakning. Detta synsätt framgår dock inte i alla EU-länder, trots att de 

ska lyda under EU-rättsliga regleringar. Ett sådant land är Frankrike. Varför Frankrike 

kan sägas inta en särställning och om detta har någon betydelse för hur slutsatsen i denna 

framställning besvaras diskuteras därför nedan. 

 

12.2 Fransk praxis 
Det rättsfall som diskussionen tar sin utgångspunkt i gäller Louis Vuitton Moet Hennesse 

(LVMH) och deras talan om intrång gentemot eBay.69 Domstolen ansåg att eBay kunde 

hållas ansvarig. Enligt domstolen var eBay som en mäklare mellan köpare och säljare. 

eBay uppmuntrade till köp av varorna på plattformen, hade en aktiv roll i försäljningen 

för att få kommission samt fick betalt för den marknadsföring de gjorde av varorna. Mot 

denna bakgrund kunde eBay inte argumentera för att de inte hade kännedom eller kontroll 

över varorna som gjorde intrång. En plattform av eBays karaktär ansågs vidare ha 

kännedom om vilken information som överförs via plattformen särskilt om det, som i 

detta fall, fanns varor som såldes till ett mycket lågt pris eller marknadsfördes som 

”imitation” eller ”fake”. Vidare måste en e-handelsplattform av eBays karaktär anses vara 

mer än en internetleverantör eller en enkel plattform för köp och sälj som sköter sig själv. 

Precis som en fysisk marknadsplats tar sitt ansvar enligt lag måste även eBay och liknande 

plattformar ta sitt ansvar. En e-handelsplattform måste kontrollera sin egen aktivitet. 

Domstolen ansåg vidare att eBay kunde göra mer för att stoppa intrång genom att till 

exempel kräva ett äkthetsintyg av säljaren. Programmet VeRo var inte heller tillräckligt 

för att bekämpa försäljningen av förfalskningar som skedde på plattformen.  

Det finns även annan praxis från Frankrike gällande intrång i lyxvarumärkens 

immateriella rättigheter. Generellt tycks den franska domstolen stå på 

																																																								
69 SA Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., Cour de cassation [Cass.], May 3, 2012, aff'g Cour d'appel 
[CA], Paris, Pole 5, ch. 2, Sept. 3, 2010, och Tribunal de commerce [TC] Paris, June 30,2008 (Fr.).  
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rättighetsinnehavarens sida och gå ut hårt mot den e-handelsplattform som är aktuell i 

målet.70 Vilken vikt kan läggas vid dessa avgöranden? Enligt min mening finns två 

anledningar till att vara skeptisk mot avgörandenas räckvidd. För det första är flera av de 

lyxvarumärken som har fått rätt i fransk domstol franska varumärken (så även LVMH), 

varför det skulle kunna argumenteras för att den franska domstolen till viss del är partisk. 

Det är därför inte självklart att denna hårda framtoning mot e-handelsplattformar är 

applicerbar inom övriga länder i EU. I till exempel Belgien blev eBay inte ansvarig för 

försäljning av förfalskad kosmetika. Domstolen ansåg att eBay endast tillhandahöll 

plattformen, inte hade något ansvar för det en tredje part gjort och därför inte någon 

skyldighet att övervaka det som sker på plattformen.71 För det andra sätter EU-rätten och 

dess direktiv en minimistandard. Därför är det möjligt att lagregler på immaterialrättens 

område i Frankrike lägger ett större ansvar på den som möjliggör intrång, i detta fall en 

e-handelsplattform. Den slutsats som kan dras är att det är oklart och aningen spretigt 

vilket ansvar en e-handelsplattform har i praktiken på nationell nivå trots att nationella 

domstolar ska tillämpa samma regler som EU-domstolen. Detta förklaras med att 

medlemsstaterna kan ha en högre skyddsnivå än vad som föreskrivs i EU-rätt. Ett lands 

värderingar och ekonomiska aspekter kan även spela in i hur en nationell domstol dömer.  

Att fransk domstol i princip ålägger eBay och liknande aktörer en allmän 

övervakningsplikt strider dock direkt mot EU-rätten.72 Kontentan är därför att man bör 

förhålla sig kritisk till de franska domstolarnas avgöranden eftersom det kan ligga 

ekonomiska aspekter bakom domsluten. Enligt min mening har inte heller ett så 

långtgående ansvar något stöd i EU-rättsliga regleringar eller annan praxis på området. 

Det är mycket möjligt att de franska domstolarna vill ta ett krafttag och statuera ett 

exempel eftersom de uppenbarligen upplever stora problem med förfalskningar på 

marknaden, men det betyder inte att ett vidsträckt ansvar är rimligt eller rättvist. Det går 

i detta fall att argumentera för att mål och medel är oproportionerliga mot bakgrund av 

vad en e-handelsplattform faktiskt kan kontrollera i praktiken. Dessa avgöranden 

påverkar därmed inte det som tidigare konstaterats: att det åligger rättighetsinnehavaren 

att övervaka e-handelsplattformens verksamhet och anmäla intrång och/eller passivitet. 

																																																								
70 Se t.ex., Tribunal de commerce [TC] [commercial court] Paris, 1e ch. B, June 30, 2008, no. 
2006077799 (Fr.); Tribunal de commerce [TC] [commercial court] Paris, 1e ch. B, June 30, 2008, no. 
2006077807 (Fr); Tribunal de commerce [TC] [commercial court] Paris, 1e ch. B, June 30, 2008, no. 
2006065217 (Fr.); Tribunal de grande instance [TGI] Troyes, ch. civ., June 4, 2008, no. 06/02604 (Fr.). 
71 Lancome v. eBay, Brussels Commercial Court (Aug. 12, 2008), Docket No. A/07/06032. 
72 Se not 38. 
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13 Ansvar för fysiska marknadsplatser 
13.1 Inledning 
Det som hittills framförts i denna del II är att det för att ansvaret ska aktualiseras krävs 

kännedom om ett specifikt intrång. Om e-handelsplattformen förhåller sig passiv till det 

specifika intrånget kan ansvar bli aktuellt. Kännedom begränsar således ansvarets 

räckvidd. Det är vidare rättighetsinnehavarens uppgift att förse e-handelsplattformen med 

ansvar genom att anmäla specifika intrång och/eller passivitet hänförliga till specifika 

intrång. Som ytterligare stöd för att det är rättighetsinnehavaren som aktivt måste 

övervaka e-handelsplattformens verksamhet ges nedan ett exempel på vilket ansvar den 

mellanman som bedriver en fysisk marknadsplats har. 

 

13.2 Saluhalsfallet  
Saluhallsfallet från 2016 gällde en saluhallsägare (”mellanmannen”) som hyrde ut platser 

i en saluhall till näringsidkare.73 Frågan i målet var om e-handelsdirektivet kunde bli 

aktuellt trots att direktivet gäller e-handel och inte fysiska marknadsplatser. Målsägande 

ville att mellanmannen skulle åläggas ett föreläggande att sluta hyra ut platser i saluhallen 

till vissa aktörer. Av intresse för framställningen är EU-domstolens uttalande angående 

ansvarets räckvidd för mellanmannen. EU-domstolen anförde att det inte krävs att 

mellanmannen utför en allmän och permanent övervakning. Vidare att mellanmannen 

endast kan åläggas att förhindra att samma handlare gör intrång av samma art.74 

Uttalandet ”samma handlare” tyder på att handlaren tidigare hade blivit anmäld för 

intrång hos mellanmannen varför domstolen tycks ha tagit hänsyn till mellanmannens 

kännedom om att intrång i upphovsrätt skedde i saluhallen. Detta synsätt har redan 

framgått tidigare i framställningen. 

Precis som för e-handelsplattformar krävs kännedom om intrånget för att ansvar alls 

ska bli aktuellt när det gäller mellanmän som till största delen bedriver legal verksamhet. 

Vidare kan en sådan mellanman endast åläggas ett partiellt ansvar. Det vill säga, ansvarets 

räckvidd eller begränsning beror således på vad mellanmannen känner till. Kännedomen 

(i form av övervakning av plattformen) är beroende av utomstående aktörer eftersom 

mellanmannen inte kan tvingas utföra en allmän och permanent övervakning av tjänsten. 

Det är detta uttalande som ger stöd åt den uppfattning om rättighetsinnehavarens ansvar 

																																																								
73 EU-domstolens mål C-494/15. 
74 EU-domstolens mål C-494/15 p. 34. 
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som framkommit i tidigare praxis. Enligt min mening bör en mellanman som bedriver en 

fysisk marknadsplats ha större möjlighet att övervaka sin verksamhet än en digital 

marknadsplats. Detta eftersom det finns ett visst antal begränsade platser på en fysisk 

marknadsplats till skillnad mot en digital marknadsplats. Det är lättare att övervaka och 

bör vara möjligt i praktiken. Den slutsats som kan dras är att om det anses för betungande 

och orealistiskt att ålägga en mellanman som bedriver en fysisk marknadsplats ett ansvar 

att övervaka kan ett sådant ansvar definitivt inte åläggas en e-handelsplattform. Detta 

innebär att det som framkommit i praxis gällande e-handelsplattformar är rimligt. En 

rättighetsinnehavare måste aktivt anmäla intrång och på så sätt skapa kännedom om ett 

specifikt intrång. 
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14 Slutsats del II 
14.1 TPB-domens generella kännedom? 
I del I i denna framställning konstaterades att ett direkt ansvar skulle kunna vara aktuellt 

för en e-handelsplattform beroende på aktivitet och typ av verksamhet. För de e-

handelsplattformar ett direkt ansvar kan bli aktuellt måste kännedomskriteriet även vara 

uppfyllt. I detta avsnitt har både lagstiftning och praxis tydligt visat att ansvaret 

aktualiseras om e-handelsplattformen har kännedom om ett specifikt intrång och sedan 

förhåller sig passiv till det specifika intrånget. Det kan dock ifrågasättas om inte EU-

domstolen i TPB-målet gick längre än så? I TPB-målet resonerade EU-domstolen endast 

om att det fanns en generell kännedom vilket sedan ledde till ett generellt ansvar för TPB. 

Som vi har sett i denna del II har detta förfarande avisats i praxis. Det bör kunna 

konstateras att TPB knappast kände till varje specifikt verk som låg på plattformen. 

Därför kan TPB-målet, som avgjordes 2017 (senare än övrig redovisad praxis), tolkas 

som att nya regler gäller och att kännedom om specifika intrång inte längre krävs. Dock 

gör EU-domstolen enligt min mening inget direkt avsteg från den gällande rätt vi sett i 

tidigare praxis. Anledningen till att TPB kunde åläggas ett sådant allmänt ansvar var att i 

princip samtliga verk som fanns på plattformen fanns där utan tillåtelse. Spridningen av 

varje verk var ett intrång i rättighetsinnehavarens upphovsrätt. Således kunde TPB anses 

ansvarig för intrång generellt, det krävdes inte att varje rättighetsinnehavare till varje verk 

anmälde detta till TPB. Ett sådant typ av ansvar vore givetvis av stort intresse för en 

rättighetsinnehavare eftersom det skulle krävas mindre aktivitet från 

rättighetsinnehavarens sida vilket skulle spara både tid och pengar. 

Som dock framgår i annan praxis är ett ansvar vanligtvis beroende av anmälan, med 

andra ord mellanmannens kännedom om varje specifikt intrång. När otillåtet material 

blandas med tillåtet material kan mellanmannen således inte åläggas ett generellt ansvar 

förrän denne blir varse om vilket material som är tillåtet respektive otillåtet. Detta blir 

fallet för de e-handelsplattformar som undersöks i denna framställning: de som till största 

del bedriver legal verksamhet. I TPB-målet får EU-domstolen det att verka som att 

kännedom om att det, rent generellt, sker intrång via plattformen räcker för ett generellt 

ansvar. Det vill säga att kännedom om varje specifikt intrång inte behövs. Enligt min 

mening är detta endast en förenkling eftersom det i TPB-målet stod klart att alla verk som 

fanns på plattformen tillgängliggjordes olagligt. Det var plattformens karaktär (olaglig 

rakt igenom) som gjorde det möjligt att, utan anmälan om varje intrång, ålägga TPB ett 
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generellt ansvar trots att de påstod sig inte känna till alla verk som fanns på plattformen. 

I TPB-domen tillämpas de kriterier som framgår i regleringarna som redovisas i 

föregående avsnitt (kännedom om ett specifikt intrång). Det är således fortfarande dessa 

regler och kriterier som får beaktas när omfattningen av en mellanmanmans ansvar 

bestäms generellt. På lagliga plattformar krävs således kännedom om varje specifikt 

intrång för att åläggas ansvar för intrånget. Att passivitet krävs för att ansvaret ska inträda 

talar även det för att det krävs kännedom om ett specifikt intrång eftersom passiviteten 

måste kunna härledas till ett specifikt intrång. 

Att generell kännedom leder till generellt ansvar endast när en verksamhet är olaglig 

bekräftas även i ett liknande amerikanskt rättsfall.75 Parterna i målet var lyxvarumärket 

Louis Vuitton och en internetleverantör. Avgörandet kom i augusti 2009 från 

Kaliforniens distriktsdomstol. Tre internetleverantörer baserade i Kalifornien blev 

medverkansansvariga för intrång i varumärkes- och upphovsrätt eftersom de tillhandahöll 

websidor som användes för försäljning av varor som gjorde intrång i Louis Vuittons 

varumärke och upphovsrätt. Domstolen ansåg att internetleverantören var ansvarig för 

intrånget eftersom de kände till eller borde ha känt till att websidorna som tillhandahölls 

av internetleverantören användes för att sälja varor som gjorde intrång i skyddade 

rättigheter (hade anmälts av Louis Vuitton) samt att internetleverantören hade möjlighet 

att stoppa detta men inte gjorde det. I fallet användes hemsidorna endast till illegal 

verksamhet varför det inte krävdes att internetleverantören kände till varje specifikt fall. 

Internetleverantören hade genom sin generella kännedom därför ett generellt ansvar som 

i TPB-målet. Det framgår inte någonstans att detta även gäller en e-handelsplattform som 

till största delen bedriver legal verksamhet. 

 

14.2 Avgörande kriterier 
För att ålägga en e-handelsplattform ett direkt ansvar krävs således kännedom om 

intrånget. Mot bakgrund av vad som framkommit i denna del II krävs kännedom om det 

specifika intrånget för att mellanmannen i praktiken ska kunna bli ansvarig. Detta följer 

av att ansvar endast utgår om kännedom efterföljs av passivitet. Det måste därmed finnas 

något specifikt att vara passiv till. Det talar således för en risk att bli direkt ansvarig för 

ett specifikt intrång. Kännedom erhålls vanligtvis genom att mellanmannen informeras 

																																																								
75	Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Aknoc Solutions, Inc. et al., United States District Court for the 
Northern District of California, Case No. C 07-03952 JW.	
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om intrång. I både BBS-lagen och penningtvättslagen framhålls visserligen att 

mellanmannen ska utföra en mer allmän övervakning på eget initiativ, men denna 

övervakning kan uppfyllas genom att ha ett automatiserat system. Systemet i BBS-lagen 

medför att mellanmannens kännedom är beroende av anmälningar genom systemet, 

således krävs ingen generell övervakning på eget initiativ. Systemet för banker i 

penningtvättslagen är annorlunda av orsaker som redan nämnts och bör inte kunna 

appliceras på e-handelsplattformar. Skillnaden i övervakning mellan BBS-lagen och 

penningtvättslagen beror på skillnaden i den verksamhet som mellanmannen erbjuder. En 

bank eller ett liknande organ har således ett större ansvar än den som tillhandahåller ett 

nätforum eller en e-handelsplattform. Även då mellanmannens verksamhet faller utanför 

e-handelsdirektivet och övriga regleringar kan mellanmannen inte åläggas en allmän 

övervakningsplikt eftersom en sådan plikt skulle vara oförenlig med den EU-rättsliga 

regleringen på upphovsrättens område.76 I flera av de rättsfall som redovisats framgår att 

en omfattande verksamhet tycks innebära att det vore orimligt att ålägga den som driver 

verksamheten ett visst ansvar att övervaka eftersom detta vore omöjligt i praktiken. 

Liknande resonemang återfinns i majoriteten av den praxis som redovisats, med undantag 

för praxis från Frankrike som enligt min mening inte bör läggas för stor vikt vid. 

Saluhallsfallet visar även att inte ens en mellanman på en fysisk handelsplattform, med 

större möjlighet att övervaka, kan åläggas ett vidsträckt ansvar. Detta tyder på att ansvaret 

för en mellanman som bedriver e-handel är än mer snävt. Det som framkommit i praxis 

gällande e-handelsplattformar bör därför varför riktigt. 

 

14.3 AB:s behov 
Eftersom e-handelsplattformens ansvar är beroende av kännedom om specifika intrång 

måste AB vara mycket aktiv. AB kan visserligen stoppa försäljningen av förfalskningar i 

det specifika fallet men det är inte särskilt effektivt. Därför uppfyller inte detta AB:s 

behov. AB vill på ett enkelt och effektivt sätt stoppa försäljningen av förfalskningar. Den 

avgörande frågan är i stort vem som är skyldig att kontrollera huruvida försäljning av 

förfalskningar sker på e-handelsplattformen. Eftersom e-handelsplattformar (och även 

andra aktörer) inte är skyldiga att övervaka sina tjänster enligt EU-rättsliga regleringar är 

det mer troligt att det alltid är rättighetsinnehavaren som får göra detta, vilket även 

framgår av praxis (även i USA där övervakningsplikt tycks vara tillåten i större 

																																																								
76 Se not 38. 
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utsträckning). Det finns (givetvis) inte heller någon vilja från e-handelsplattformarnas 

sida att ta ett större ansvar och övervaka. 

Detta framgår till exempel i det Memorandum of Understanding (”MOU”)77 som 

ingicks 2016 mellan flera företag inom EU, däribland e-handelsplattformen Amazon.78 

MoU:n syftade till att belysa problemet med försäljning av förfalskningar på internet samt 

att parterna till överenskommelsen åtar sig att vidta åtgärder för att stoppa sådan olaglig 

försäljning samt att uppmuntra andra som står utanför överenskommelsen att göra 

detsamma. Överenskommelsen är med andra ord en uppförandekod. Generellt handlar 

överenskommelsen om att störa och avskräcka utbudssidan av marknaden för att få bort 

försäljningen av förfalskade varor. Om det ändå förekommer försäljning av förfalskade 

varor ska de tas bort så snart som möjligt. Åtgärderna ska ske så proaktivt som möjligt, 

det vill säga snabba ageranden, gärna redan innan förfalskningen lagts ut till försäljning 

eller kort därefter.  

Detta MoU visar visserligen att det finns en vilja att aktivt agera för att stoppa 

försäljningen av förfalskningar. MoU:n är inte bindande och kan inte användas som en 

grund för ansvar, men genom att skriva under bör den undertecknande parten bekräfta att 

denne har den kapacitet som krävs för att ta ett sådant proaktivt ansvar som beskrivs i 

överenskommelsen. Dock föreskriver överenskommelsen att det är rättighetsinnehavaren 

som har ansvaret att övervaka och rapportera intrång till den plattform intrånget begås.79 

Plattformen har i sin tur endast skyldighet att tillhandahålla ett effektivt 

anmälningssystem samt att snabbt agera efter anmälan. En plattform har ingen generell 

övervakningsplikt.80 Det anges dock att plattformen har ett visst ansvar för att se till att 

uppenbara intrång inte sker på plattformen men att det ålägger plattformen själv hur detta 

tillgodoses.81 

Det har även konstaterats att även om en plattform skulle sköta övervakning av sin 

egen verksamhet skulle det fortfarande behövas någon som såg till att plattformen agerade 

när de väl fick kännedom av intrång. Denna någon skulle således ändå bli 

rättighetsinnehavaren eftersom inget särskilt organ (likt Finansinspektionen för banker) 

övervakar e-handelsplattformarna. 

																																																								
77 Ett Memorandum of Understanding är en icke-bindande överenskommelse mellan två eller flera parter. 
Överenskommelsen syftar till att ge uttryck för parternas vilja och mål i ett gemensamt samarbete. 
78 Memorandum of Understanding, 21 Juni 2016 Bryssel. 
79 MOU p. 21. 
80 MOU p. 26. 
81 MOU p. 28.	
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Vidare är det svårt för en e-handelsplattformen att veta vad som är en förfalskning 

(om det inte är uppenbart) utan anmälan från rättighetsinnehavaren. Plattformen har inte 

tillgång till varan och kan inte undersöka den. De har heller inte särskild kunskap om 

vilka karakteristiska drag som tydligt visar om det är en förfalskning, den spetskunskapen 

besitter rättighetsinnehavaren. Precis som framkommit tidigare är ett mer vidsträckt 

ansvar än det för specifika intrång inte rimligt. Det är omöjligt för en e-handelsplattform 

att övervaka allt som sker på plattformen. Om de riskerade ansvar för något de inte kände 

till skulle e-handel inte kunna bedrivas. Att minska rättighetsinnehavarens aktivitet är 

därför inte genomförbart utan att ålägga e-handelsplattformen ett oproportionerligt och 

orättvist ansvar som i vissa fall vore förbjudet enligt EU-rättsliga regleringar om 

övervakningsförbud. 
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DEL III – ANDRA ALTERNATIV OCH 

SLUTSATS 

15 Selektiv distribution 
15.1 Inledning 
Som framgår ovan kan förfalskningar stoppas, men inte utan mycket aktivitet från AB. 

Vidare konstateras att AB:s aktivitet ändå skulle krävas om plattformen tvingades att ta 

ett större ansvar, eftersom de skulle behöva AB:s hjälp för att veta vad som är en 

förfalskning. Räckvidden för e-handelsplattformens ansvar är även relativt snävt. Det 

som framkommer i TPB-domen om ett direkt ansvar kan bara appliceras på vissa e-

handelsplattformar och ansvar gäller endast specifika intrång vilket är direkt beroende av 

mellanmannens kännedom. I denna avslutande del undersöks därför andra alternativ som 

skulle ge ett likvärdigt resultat: att minimera antalet förfalskningar som utbjuds på 

internet.  

För att en mellanman ska ansvara för alla intrång utan att anmälan krävs måste 

mellanmannen åläggas en generell kännedom. Detsamma gäller om mellanmannens 

kännedom om vad som är en förfalskning. Detta går endast om mellanmannen känner till 

att inga av AB:s varor ska säljas på mellanmannens plattform, varför de direkt ska tas 

bort utan att AB i teorin behöver anmäla detta eller berätta att det är en förfalskning. Det 

handlar således om att AB har upprättat selektiva distributionsavtal med sina 

återförsäljare. På så sätt ska de auktoriserade återförsäljarna inte sälja varorna via 

plattformen och det som blir kvar på plattformen är således icke-auktoriserad försäljning 

av både parallellimporterade varor eller förfalskningar. Det vill säga, säljare som kan 

stoppas av mellanmannen.  

Ett företag som har använt sig av selektiva distributionsavtal är Birkenstock som har 

förbjudit försäljning av sina produkter på amerikanska Amazon på grund av problem med 

förfalskningar.82 I USA är detta lagligt varför det inte skulle vara något problem för AB 

att förbjuda sina återförsäljare att sälja genom en amerikansk hemsida. Inom EU är det 

dock inte lika lätt att stoppa försäljning av sina produkter på vissa marknadsplatser 

eftersom det kan anses hindra den fria konkurrensen och därmed strida mot en av EU:s 

																																																								
82 Levi, A, CNBC, Birkenstock quits Amazon in US after counterfeit surge, 2016. 
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grundpelare som framgår i art. 101 FEUF. Dock pågår ett mål i EU-domstolen som kan 

ändra detta synsätt.83 Ett förslag till avgörande (i fortsättningen kallat ”förslaget”), till 

fördel för rättighetsinnehavaren, meddelades nu i juli 2017. EU-domstolen dömer i de 

flesta fall i enlighet med generaladvokatens förslag varför en analys av dess innehåll är 

relevant. 

 

15.2 Selektiv distribution inom EU 
Coty är en marknadsledande leverantör av lyxkosmetika i Tyskland. Frågan i målet är om 

Coty, genom sina distributionsavtal, kan stoppa en auktoriserad återförsäljare att anlita 

icke auktoriserade utomstående företag för nätförsäljning av varor. I målet är det ett 

parfymeri som delvis sålt Cotys varor på tyska Amazon. Coty menar att deras varumärke 

har en sådan beskaffenhet att det kräver en selektiv distribution i syfte att bevara dess 

lyxframtoning.84  

I förslaget som kom i juli 2017 nämns att konkurrensreglernas syfte bland annat är 

att optimera kvaliteten på produkter. Det handlar inte endast om priskonkurrens. Vidare 

konstateras att domstolen flera gånger har slagit fast att ett selektivt distributionssystem 

kan vara förenligt med art. 101 FEUF om valet av återförsäljare görs utifrån kvalitativa 

kriterier som är objektiva, fastställda på ett enhetligt sätt och tillämpas icke-

diskriminerande. Ett sådant selektivt distributionssystem gynnar och skyddar 

utvecklingen av ett varumärkes image (återförsäljarna är valda utifrån kvalitativa kriterier 

som produktens beskaffenhet erfordrar).85 

För att en produkt ska vara förenlig med art. 101 FEUF krävs inte att produkten 

uppvisar särskilda materiella kvaliteter. Avgörande är inte varornas inneboende 

egenskaper utan snarare att ett selektivt distributionssystem är nödvändigt för att bevara 

varumärkets image och produktens kvalitet.86 I förslaget anges att selektiv distribution 

kan vara förenlig med art. 101 FEUF om:  

1. Produkten har egenskaper som fordrar ett selektivt distributionssystem (hänsyn tas 

till de berörda produkternas karaktär, särskilt hög kvalitet eller avancerad teknik, 

materiella egenskaper) för att bevara dessa egenskaper. 

																																																								
83 EU-domstolens mål C-230/16. 
84 EU-domstolens mål C-230/16 p. 19. 
85 EU-domstolens mål C-230/16 p. 32–33. 
86 EU-domstolens mål C-230/16 p. 46. 
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2. Valet av återförsäljare sker genom objektiva kriterier av kvalitativ karaktär vilka 

framställs på ett enhetligt sätt för alla potentiella återförsäljare och tillämpas på ett 

icke-diskriminerande sätt.  

3. Mål och medel är proportionerligt. Det får inte vara ett absolut förbud; försäljning 

online ska kunna ske, till exempel genom de auktoriserade återförsäljarnas egna 

hemsidor.87 

 

I förslaget anförs att till exempel varor av hög kvalitet, vilkas lyxframtoning är uppskattad 

av konsumenterna kan behöva inrätta ett selektivt distributionsnätverk för att säkerställa 

att varorna presenteras på ett sätt som framhäver dess värde och bevarar dess 

lyxframtoning (vilket Coty åberopat). Det behöver dock inte handla om lyxvaror. Det 

gäller även ”kvalitetsvaror”. Att bibehålla en varas kvalitet kan fordra ett selektivt 

distributionssystem (t.ex. där varornas specifika egenskaper och kännetecken är 

viktiga).88 

I förslaget kommenteras att e-handelsplattformar visserligen skulle kunna säkerställa 

en presentation av de aktuella varorna som framhäver deras värde på samma sätt som 

auktoriserade återförsäljare skulle göra. Dock kan de kvalitetskrav som är berättigade att 

åläggas inom ramen för ett selektivt distributionssystem endast säkerställas på ett 

effektivt sätt om miljön för nätförsäljning utformas av de auktoriserade återförsäljarna, 

vilka är bundna till leverantören genom avtal och inte av en utomstående näringsidkare 

vars agerande leverantören saknar inflytande över (mål och medel är proportionerliga).  

 

15.3 Resultat 
En första förutsättning för analysen i detta avsnitt är att EU-domstolen beslutar sig för att 

följa ovanstående förslag till avgörande. Avgörandet öppnar då upp för att det i vissa fall 

är möjligt för en rättighetsinnehavare att förbjuda försäljning av sina produkter på 

plattformar som ägnar sig åt e-handel även inom EU. Dock stoppas inte de förfalskningar 

som inte innehåller rättighetsinnehavarens varumärke. Vidare skulle 

rättighetsinnehavaren ändå behöva anmäla till plattformen att rättighetsinnehavarens 

varumärke säljs eller att kontrollera att plattformen inte släpper igenom produkter med 

rättighetsinnehavarens varumärke. Detta är dock ett mindre tidskrävande ansvar för 

																																																								
87 EU-domstolens mål C-230/16 p. 97 (trestegsbedömningen ”metro-kriterierna”). 
88 EU-domstolens mål C-230/16 p. 101–102. 
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rättighetsinnehavaren eftersom de inte behöver göra så kallade ”testköp” för att se om 

varan är äkta. 

Genom att ingå selektiva distributionsavtal stoppas auktoriserade återförsäljare att 

sälja vidare till andra som säljer via mellanmannen eller att själva sälja via mellanmannen. 

Det stoppar inte direkt de som säljer förfalskningar. Sådana försäljare stoppas indirekt 

eftersom det bara kommer vara de som antingen ignorerar förbudet eller de som säljer 

förfalskningar som kommer att sälja via plattformen. Alla rättighetsinnehavarens varor 

som säljs på plattformen skulle således säljas utan rättighetsinnehavarens godkännande 

och ska således i princip stoppas. Om plattformen är informerad om att 

rättighetsinnehavarens varor inte får säljas via plattformen bör alla som säljer 

rättighetsinnehavarens varor stoppas.  

Om alla plattformar skulle kunna åläggas ett så pass långtgående ansvar är dock 

diskutabelt. Som tidigare framkommit kan olika e-handelsplattformar vara olika 

omfattande och aktiva. Enligt min mening skulle det vara svårare att argumentera för 

detta breda ansvar när det gäller plattformar som inte är lika aktiva som till exempel 

Amazon och eBay. Å andra sidan skulle en mindre plattform kunna anses ha större 

kontroll över sin verksamhet och därmed ett större ansvar. Kontentan av ett selektivt 

distributionssystem skulle vara att plattformen åläggs ett ansvar att stoppa försäljningen 

för att undvika ansvar för intrång i upphovsrätt (vad gäller förfalskningarna) om de inte 

snabbt stänger av säljarna eller nekar försäljning redan innan den börjat. Gällande de 

varor som visserligen säljs otillåtet men som utgör äkta varor har plattformen inte någon 

egentlig skyldighet att ta bort. Plattformen kan inte vara ansvarig för 

rättighetsinnehavarens motparts kontraktsbrott och ska heller inte behöva kontrollera om 

varan som säljs utgör en förfalskning eller inte. Som redan framgått skulle plattformen 

heller inte kunna veta om en vara utgör en förfalskning eftersom de sällan besitter den 

kunskap som krävs. Detta diskuteras ytterligare i nästa avsnitt.  

Skulle AB kunna tillämpa ett selektivt distributionssystem? För att ett sådant system 

ska vara lagligt krävs att det finns en godtagbar grund. I Coty-målet framkommer en 

sådan grund: företag som tillämpar selektiv distribution i syfte att skydda en lyx-och 

prestigevaras image som lyxvara. Det är oklart om AB:s varor anses falla inom den 

kategorin eftersom de etablerat sig som ett företag med ”prisvärda” produkter, ej lyxvaror. 

Det skulle vidare vara svårt att argumentera för att ett selektivt distributionssystem är 

tillåtet mot bakgrund av varornas kvalitet, att selektiv distribution används för att stoppa 

förfalskningar i syfte att skydda köparna (mot bristande kvalitet m.m.). De varor som de 
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auktoriserade återförsäljarna inte tillåts att sälja via plattformen är äkta och håller således 

den kvalitet som AB vill ha. Det som i sådana fall blir aktuellt är att argumentera för att 

återförsäljarna stoppas för uppnå ett annat syfte – att stoppa förfalskningar, vilket även 

borde ligga i återförsäljarens intresse eftersom förfalskade varor skadar den äkta varans 

rykte. Denna typ av argumentation är dock tveksam eftersom det argumenteras för ett 

indirekt kvalitetsskäl. Det finns ingen direkt korrelation med det selektiva 

distributionsavtalet och stoppandet av förfalskningar, endast indirekt. Ett annat argument 

som dock skulle kunna användas är att AB tillämpar ett selektivt distributionssystem för 

att upprätthålla sin image och därmed att försäljningen av varorna ska ske på ett visst sätt 

och i en viss miljö som på förhand har valts ut. Därigenom skulle försäljning på vissa 

plattformar som inte uppfyller dessa krav stoppas. Huruvida detta argument är tillämpligt 

på professionella plattformar som Amazon och eBay är dock tveksamt. 

 

15.4 Problem 
I teorin skulle denna lösning kunna hjälpa AB att minimera försäljningen av 

förfalskningar via särskilda e-handelsplattformar på ett effektivare sätt. I praktiken kan 

dock förbudet, trots goda argument i linje med art. 101 FEUF, vara otillåtet. Att förbjuda 

vissa plattformar att sälja AB:s varor och därmed begära att mellanmannen agerar, utan 

att AB behöver höra av sig, går väldigt långt och kan utgöra en allvarlig begränsning av 

den fria konkurrensen. Vidare kan ett sådant förbud innebära att plattformen tvingas 

företa en allmän övervakning för att inte riskera ansvar vilket strider mot gällande EU-

rätt. De rättighetsinnehavare som tillämpar ett selektivt distributionssystem skulle även 

gå miste om flera stora marknadsplatser och därmed minska sin vinst. En 

rättighetsinnehavare skulle således få göra en avvägning vad som innebär störst 

minskning av vinsten: att sluta sälja sina produkter på vissa marknadsplatser eller riskera 

försämrad renommé på grund av förfalskningar. 

Det största problemet är dock den ansvarsgrund på vilken AB skulle basera förbudet 

på. Så länge selektiv distribution inte strider mot EU-rättsliga regleringar är det möjligt 

för AB att förbjuda sina återförsäljare att sälja AB:s varor via vissa e-handelsplattformar. 

AB och återförsäljarna har en avtalsrelation och om återförsäljaren bryter mot detta avtal 

kan AB åberopa kontraktsbrott. Något avtal föreligger dock inte mellan AB och e-

handelsplattformen som återförsäljarna förbjudits att sälja till. Den ansvarsgrund som åter 

blir aktuell är intrång i immateriella rättigheter. Detta leder oss tillbaka till det tidigare 
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resonemanget om när ansvar för intrång, gjort av någon annan, inträder och dess räckvidd. 

Plattformen skulle endast ha en generell kännedom om att varor av AB:s varumärke som 

säljs via plattformen kan utgöra intrång i immateriella rättigheter. Som redan konstaterats 

tidigare i denna framställning, kan en sådan generell kännedom inte leda till ansvar. 

Denna alternativa lösning blir således inte mer effektiv för AB och andra 

rättighetsinnehavare än en intrångstalan. 
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16 Slutsats del I, II och III 
16.1 Sammanfattning av svar på frågeställningar 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på om en mellanman, som till största delen 

bedriver legal e-handel, kan åläggas ett ansvar för att förfalskningar utbjuds på 

mellanmannens plattform. Av uppsatsen framgår för det första att en e-handelsplattform 

kan bli medverkansansvarig för intrång i upphovsrätt när en förfalskning säljs via 

plattformen. För det andra, att ett direkt ansvar kan bli aktuellt mot bakgrund av den 

utveckling som skett i praxis från EU-domstolen. Om detta utvidgade, direkta, ansvar 

även gäller e-handelsplattformar beror av e-handelsplattformens verksamhet. Detta 

synsätt framgår till exempel av- och har diskuterats i avsnittet om TPB-målet. Det är inte 

endast på grund av TPB:s aktivitet som EU-domstolen anser att TPB kan åläggas ett direkt 

ansvar. Likadant är det inte på grund av en banks aktivitet som lagstiftaren ålägger en 

bank ett stort ansvar för sin verksamhet. Detta innebär att det krävs särskilda skäl, förutom 

aktivitet, för att gå ifrån de allmänna ansvarsreglerna på området. Med andra ord, i de fall 

där de specifika omständigheterna talar för ett direkt ansvar, men lagregler på området 

inte stadgar ett sådant ansvar kan kännedomskriteriet tillämpas för att applicera ett direkt 

ansvar.  

Vid intrång i upphovsrätt stadgar de allmänna ansvarsreglerna endast ett 

medverkansansvar för den som bidragit till intrånget men inte varit den som gjort det 

faktiska intrånget. Särskilda skäl att göra avsteg från dessa allmänna ansvarsregler kan 

vara att mellanmannens verksamhet underlättar för en särskild typ av olaglig verksamhet 

som utgör ett stort problem i samhället. I TPB-målet var det till exempel problemet med 

fildelning som var aktuellt. För den aktör som omfattas av penningtvättslagen är det bland 

annat problemet med terrorism som är aktuellt. Detta innebär att räckvidden av domslutet 

i TPB är begränsat till de fall där ett direkt ansvar krävs mot bakgrund av den verksamhet 

mellanmannen bedriver och vad mellanmannen gjort. Att ålägga mellanmannen ett direkt 

ansvar istället för ett medverkansansvar måste tjäna ett ”högre syfte” i samhället. Därmed 

kan ett direkt ansvar för den som bidragit till intrång i upphovsrätt inte alltid vara aktuellt, 

oavsett aktivitet. Det skulle dock kunna argumenteras för att vissa mellanmän som 

underlättar intrång i upphovsrätt, genom att tillhandahålla en e-handelsplattform, i vissa 

fall ska åläggas ett direkt ansvar. Detta mot bakgrund av hur deras verksamhet ser ut, hur 

omfattande intrång som sker via plattformen samt om ett direkt ansvar är nödvändigt för 

att nå ett ”högre syfte”. Ett ”högre syfte” kan till exempel vara att stoppa den omfattande 



	 64 

försäljningen av förfalskningar som sker på internet. Detta kan ske genom ett direkt 

ansvar för den vars plattform innehåller många förfalskningar. Det kan också ske genom 

att även e-handelsplattformar, där förfalskningar ibland förekommer, åläggs ett direkt 

ansvar i syfte att avskräcka andra plattformar att göra samma sak och därmed ta ett större 

ansvar för sin verksamhet för att undvika ansvar. Mot denna bakgrund kan domen i TPB-

målet ändå vara relevant och applicerbar på vissa e-handelsplattformar. Annars bör 

medverkansansvar bli applicerbart i de flesta fall. Plattformar likt Amazon och eBay 

skulle kunna omfattas av detta utvidgade ansvar mot bakgrund av att de är två av de 

största e-handelsplattformarna i världen och därmed, oundvikligen, underlättar många 

intrång. 

Vidare aktualiseras ansvaret först efter att plattformen fått kännedom om ett specifikt 

intrång och sedan förhåller sig passiv till intrånget. Detta innebär att ansvaret i praktiken 

blir väldigt snävt. Rättighetsinnehavaren (i denna framställning AB) måste anmäla 

respektive intrång till mellanmannen för att skapa en kännedom. Detsamma gäller med 

anmälan av passivitet (då i form av talan i domstol). Det är inte tillåtet enligt EU-rättsliga 

regleringar att ålägga en e-handelsplattform en generell övervakningsplikt. Även om det 

vore möjligt skulle någon behöva kontrollera att plattformen agerade när de på egen hand 

fick kännedom om intrång. Med andra ord måste rättighetsinnehavaren fortfarande inta 

en aktiv roll. Denna aktiva roll innebär att nuvarande ansvar inte innebär att AB och andra 

rättighetsinnehavare på ett effektivt sätt kan stoppa försäljningen av förfalskningar på e-

handelsplattformar. 

Vidare har undersökts om en rättighetsinnehavare kan minska försäljningen av 

förfalskningar genom andra medel, i detta fall genom selektiva distributionsavtal. På så 

sätt skulle varken e-handelsplattformen eller rättighetsinnehavaren behöva företa 

undersökningar gällande den utbjudna varans äkthet. Dock är detta i de flesta fall i strid 

med EU-rättsliga konkurrensregler och skulle med största sannolikhet inte kunna 

appliceras i det fiktiva fall som diskuteras i uppsatsen. Vidare skulle ett sådant förfarande 

även utmynna i samma ansvarsgrund som redan diskuterats – ansvar för intrång i 

immateriella rättigheter. 

Mot denna bakgrund kan en e-handelsplattform bli ansvarig gentemot 

rättighetsinnehavaren för att förfalskningar utbjuds på dennes plattform. Ansvaret är dock 

snävt och kräver mycket aktivitet från rättighetsinnehavarens sida varför ansvaret inte 

tillgodoser AB:s behov av effektivitet (dock är det direkta ansvar som i vissa fall blir 

aktuellt mer effektivt än ett medverkansansvar). Det är enligt min mening även tveksamt 
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om det går att ålägga en e-handelsplattform ett ansvar som skulle tillgodose AB:s och 

andra rättighetsinnehavares behov mot bakgrund av hur en e-plattform bedrivs. Som 

redan uttryckts i denna framställning kan den omfattande verksamhet som till exempel 

eBay eller Amazon har istället leda till att de åläggs ett mindre ansvar eftersom det i 

praktiken är omöjligt att kontrollera allt som sker på plattformen. Om en sådan e-

handelsplattform ålades ett större ansvar skulle det kunna anses oproportionerligt.  

	

16.2 Ett problem som inte går att lösa 
Att e-handelsplattformar på något vis får löpa fritt med ett begränsat ansvar är således 

fortfarande ett faktum. I begynnelsen av e-handelns uppkomst kanske detta var rimligt då 

plattformarna endast erbjöd en plattform för köp och sälj utan påverkan från e-

handelsplattformen. Idag är de emellertid mycket mer aktiva och erbjuder olika slags 

tilläggstjänster. Att en aktiv plattform kanske inte kan ta ett stort ansvar på grund av dess 

omfattande verksamhet är i praktiken förmodligen riktigt, men enligt min mening inte 

acceptabelt. Det är just sådana plattformar som måste ta sitt ansvar. Den som väljer att 

bedriva affärsverksamhet måste även ha koll på verksamheten.  

Frågan är om det ens är möjligt att stoppa förfalskningar på ett effektivt sätt. Även 

om plattformen tar bort förfalskningar kan samma säljare registrera sig och sälja samma 

vara igen men under ett nytt namn. Det börjar bara om igen. I vissa fall har säljaren bara 

annonsen öppen under en viss tidsperiod vilket även det bidrar till att intrånget aldrig 

upptäcks. Det är även konstaterat att plattformen inte kan veta vad som är en förfalskning. 

Dock kan tyckas att de kan stoppa uppenbara intrång på egen hand. Till exempel baserat 

på pris, hur varan utbjuds och där varan utbjuds i samband med ordet ”fake” eller 

liknande. Samma sak om det är en tidigare anmäld säljare som återigen säljer samma vara 

borde plattformen kunna agera. En möjlighet är att plattformen egentligen inte vill stoppa 

försäljningen av förfalskningar. Visserligen kan förfalskningar svärta ner plattformens 

rykte men plattformen tjänar även pengar på att varor säljs, oavsett om de är äkta eller 

oäkta. 
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