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Direktivkonform tolkning 

• Nationell rätt ska så långt som möjligt tolkas mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att 
det resultat som avses i direktivet uppnås 

– Oavsett om det rör sig om bestämmelser som antagits före eller efter direktivet 

 

– skyldighet att ändra fast rättspraxis om denna grundas på en tolkning av nationell rätt som är 
oförenlig med direktivets syfte 

 

• Kan inte tjäna som grund för att bestämmelser i nationell rätt tolkas på så sätt som står i strid med 
dess faktiska ordalydelse 

 

• ’Av EU-domstolens praxis följer att det inte krävs att bestämmelserna i ett direktiv återges formellt och 
ordagrant i en specifik uttrycklig lagregel’.  

– ’allmän rättslig ram’ tillräcklig om direktivet kan tillämpas fullt ut på ett tillräckligt klart och precist 
sätt 

 



Inskränkningssystemet 101 

 

• Ekonomiska rättigheter med bred räckvidd 

• Bred tolkning av rättigheter (infosoc-direktivet, pkt 21, C-5/08 Infopaq, pkt 43, C-325/14 SBS, pkt 14 ) 

 

 

• Tydligt avgränsade inskränkningar (jmf. fair use §107 USC) 

• Restriktiv tolkning av inskränkningar (C-5/08 Infopaq, pkt 56) 

• Uttömmande inskränkningskatalog (art. 5 infosoc-direktivet) 

• En restriktiv trestegsregel (art. 5.5 infosoc-direktivet) 

 

 

 



Det svenska inskränkningssystemet 101 

 

 

• Rättigheterna utgör förmögenhetstillgångar för varje enskild rättsinnehavare  

 

 

 

• Restriktivitet råder vid tolkning av inskränkningar,  

• Inskränkingar ska vara väl avgränsade och så tydliga som möjligt, i syfte att uppnå 

förutsebarhet (Prop. 2004/05:110 s. 84) 

 

 

 



Hur det bör gå till i teorin… 
• Ex. art. 5.1 infosoc-direktivet (11a § URL)  

Tillfälliga former av mångfaldigande, som är flyktiga eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse och  

som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och  

vars enda syfte är att möjliggöra 

a) en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller 

b) en laglig användning 

av ett verk eller annat alster skall undantas från framställningsrätten 

om mångfaldigandet inte har någon självständig ekonomisk betydelse. 

 

- Restriktiv tolkning av begreppen (Infopaq, svensk tradition) 

- Trestegsregelen (art. 5.5) 
 

Undantagen i artikel 5 får endast tillämpas  

i vissa särskilda fall (1)  

som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller annat alster (2) och  

inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen (3). 

 jmf. Bernkonventionen, TRIPS, WCT 

 

-  Balansering av grundläggande fri- och rättigheter (i ex. rätt till egendom mot informationsfrihet) 



Inskränkingssystemet 102 – 

Mekaniskt tillvägagångssätt en belastning 

 

 

 

• Ingen ytterligare prövning behöver göras [av art. 5.5] om tillfälliga framställningen uppfyller villkoren i 

artikel 5.1. 

 

– Förenade mål C-403/08 och C-429/08 FAPL, pkt 181-182  

– Mål C-302/10 Infopaq International (Infopaq II), pkt 56 

 



Inskränkingssystemet 102 -  

Från restriktiv till ändamålsenlig tolkning och ny status 

 

• Från restriktiv till ändamålsenlig tolkning 
 

• C-403/08 och C-429/08 FAPL  

 

Tolkningen av villkoren måste göras på ett sådant sätt att inskränkningens ändamålsenliga verkan säkerställs och att dess syfte följs, 
såsom framgår av skäl 31 i infosoc-direktivet och Gemensam ståndpunkt (EG) nr 48/2000, antagen av rådet den 28 september 2000 inför 
antagandet av nämnda direktiv (EGT C 344, s. 1). 
 

– C-145/10 Painer, pkt 133 

– C-201/13 Deckmyn, pkt 23, 27, 

– C-117/13 Ulmer, pkt 32 och 43  

– C-516/17 Spiegel Online, C-469/17 Funke Medien (29 juli 2019, art. 5.3 c infosoc-direktivet) 

 

• Inskränkingarna ’innebär rättigheter till förmån för användarna av skyddade verk eller andra alster’ 

• pkt 54 och 70 i resp. dom. 

 

 

 



PMÖD: bedömning 

 

• Oförenlighet av ordalydelsen i 23 § med 5.3 c infosoc-direktivet   

– inget krav om att alstret ska ha offentliggjorts 

 

• Direktivkonform tolkning kan inte tjäna som grund för att bestämmelser i nationell rätt tolkas på så sätt 

som står i strid med dess faktiska ordalydelse (C-212/04 Adeneler m.fl. pkt 110) 

 

• 111 Principen om direktivkonform tolkning innebär icke desto mindre att de nationella domstolarna 

skall göra allt som ligger inom deras behörighet, med hänsyn till den nationella rätten i sin helhet 

och med tillämpning av dess erkända tolkningsmetoder, för att säkerställa att det aktuella direktivet 

ges full verkan och för att uppnå ett resultat som är förenligt med direktivets syfte. 



Hur mycket utrymme har PMÖD egentligen haft? 

 

 

Oavsett tolkningen, är 
kravet oförenligt med 
direktivet? 

Vilken tolkning ska ’offentliggjörande’ få? 
- Restriktiv tolkning 
- Ändamålsenlig, effektivitetstolkning 

Hur mycket utrymme har prejudikatinstansen?  

- Trestegsregeln 5.5 
 

- 8§ 1 st. URL 
Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för 
allmänheten. 
 

- Prop. 2004/05:110 
Offentliggörandet knyter an till den första gången verket görs tillgängligt för 
allmänheten. När ett verk väl har offentliggjorts bibehåller det denna 
karaktär oberoende av vad som senare inträffar. T.ex. fortsätter ett verk 
som (med samtycke) sänts ut i TV att vara offentliggjort även om det senare 
olovligen läggs ut på Internet.  
   
 

Vad gäller för delar av alster som skyddas av närstående rättigheter?  
Offentliggjörandekravet för alster som skyddas av närstående rättigheter 
som uttryck för en rätt till privatliv? Genomslag av rätt till privatliv i svensk 
rättsordning? Personlig koppling mellan upptagning och rättsinnehavare? 

- Balansering  
- Rätt till egendom mot yttrandefrihet (art. 17 – art. 11 stadgan) 
 
- Rätt till privatliv mot yttrandefrihet (art. 8 – art. 11 stadgan) 
  -von Hannover v Germany App. no. 59320/00 
  -von Hannover v Germany No. 2  App. no. 40660/08 
  -von Hannover v Germany No. 3 App. no. 8772/10 
 
- Upphovsrätt mot yttrandefrihet ?(2 kap. 16 RF – art. 11 stadgan) 
 
 

- Skapa inskränkning? 
 

NJA 1986 s. 702, NJA 1993 s. 263 
Med upphovsrättslagens uppbyggnad (…) är det tydligt att det finns endast 
ett synnerligen begränsat utrymme för domstolarna att i lagen intolka andra 
inskränkningar än dem som är angivna där. Sådana inskränkningar syns nära 
nog uteslutna för andra fall än när den uppkomna situationen är atypisk och 
knappast förutsedd av lagstiftaren samt starka samhällsintressen kan 
åberopas. 

 

art. 5.3 c 

23 § 1st 3 

Prop. 1975/76:209 s.129 (Grundlagsskyddad upphovsrätt) 
…det yttersta syftet med den här aktuella bestämmelsen är att förstärka skyddet för den fria åsiktsbildningen 
i samhället… 
 
Fotografer och utövande konstnärer omfattas. Fonogramframställare eller radioföretag omfattas inte. 
Omfattas privatpersoner som framställer denna typ av alster? 



En avslutande reflektion 

 

 

 

• Domen visar att till synes enkla omständigheter innebär mycket komplexa frågor och bedömningar  

 

 

• Genom ett förändrat ramverk har vi verktygen att hantera denna komplexitet, men det kräver att det 

flexibla utrymmet som har skapats av bl.a. EUD utnyttjas, än att bedömningar sker mekaniskt 

 

 

 

 


