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TILL EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL 

 

 

SKRIFTLIGA SYNPUNKTER 

 

överlämnade, enligt artikel 23 andra stycket i protokollet om stadgan för domstolen, av 

 

Europeiska kommissionen, företrädd av ombuden Julie Samnadda och Knut Simonsson, 

 

i mål C-572/17, 

 

i vilket Högsta domstolen har begärt ett förhandsavgörande i enlighet med artikel 267 i 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. 
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 Inledning 

1. I det förevarande målet har Högsta domstolen ställt två frågor avseende tolkningen 

av artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 

2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället. 

2. Dessa frågor har uppkommit i ett brottmålsförfarande mot Imran Syed avseende, 

såvitt är relevant i det förevarande målet, brott mot lagen (1960:729) om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk. 

3. Högsta domstolen har först frågat om det när varor med skyddade motiv olovligen 

bjuds ut till försäljning i en butik kan föreligga ett intrång i upphovsmannens 

ensamrätt till spridning enligt artikel 4.1 i direktiv 2001/29 även beträffande varor 

med likadana motiv som hålls i lager av den som bjuder ut varorna. Domstolen har 

vidare frågat om det har någon betydelse att varorna hålls i lager i anslutning till 

butiken eller på annan plats. 

4. Högsta domstolen har i begäran om förhandsavgörande redovisat de faktiska och 

rättsliga omständigheterna i målet. Kommissionen kommer vid bedömningen av 

domstolens frågor att hänvisa till dessa omständigheter när och i den utsträckning vi 

finner erforderligt. Vi kommer vidare att behandla frågorna tillsammans. 

 Bedömning av Högsta domstolens frågor 

5. Enligt kommissionen synes, i likhet med vad Högsta domstolen har antytt, en 

utgångspunkt för en bedömning av frågorna vara domstolens överväganden i domen 

i mål C-516/13, Dimensione. 

6. I denna dom erinrade domstolen inledningsvis om att i enlighet med artikel 4.1 i 

direktiv 2001/29 skall upphovsmännen ges en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all 

slags spridning till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt, av originalet 

av deras verk eller av kopior av detta.
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 Se punkt 21 i domskälen. 
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7. Domstolen erinrade vidare om att begreppet spridning, i den mening som avses i 

artikel 4.1 i direktivet, skall ges en självständig tolkning inom unionsrätten.
2
 

8. Domstolen konstaterade att den har fastställt att spridningen till allmänheten 

kännetecknas av en rad händelser som åtminstone börjar med att ett köpeavtal sluts 

och utmynnar i fullgörelse av detta avtal genom leverans till en person ur 

allmänheten. Av detta och särskilt av användelsen av ordet åtminstone följer att det 

inte är uteslutet att åtgärder eller handlingar som föregår slutandet av ett köpeavtal 

även kan omfattas av begreppet spridning.
3
 

9. Domstolen erinrade därutöver om att den har fastställt att intrång i upphovsrätten 

kan föreligga när det har visats att varor från tredjeland, vilka utgör kopior av en 

produkt som är upphovsrättsligt skyddad i unionen, är avsedda att säljas inom 

unionen. Bevis härför föreligger bland annat när det visar sig att nämnda varor har 

sålts till en kund inom unionen, har utgjort föremål för ett utbjudande till försäljning 

eller reklam vilken riktats till konsumenter inom unionen. Enligt domstolen skall 

samma tolkning tillämpas analogt när fråga är om en kommersiell handling, såsom 

ett utbjudande till försäljning eller reklam som en näringsidkare i en medlemsstat 

riktar till konsumenter i en annan medlemstat i vilken de berörda föremålen är 

upphovsrättsligt skyddade. Intrång i ensamrätten till spridning i enlighet med artikel 

4.1 i direktiv 2001/29 kan nämligen föreligga när en näringsidkare som inte är 

innehavare av upphovsrätten bjuder ut skyddade verk eller kopior av sådana verk till 

försäljning eller riktar reklam till konsumenter i syfte att locka konsumenterna att 

förvärva de skyddade verken eller kopiorna av dessa. Av denna slutsats följde enligt 

domstolen att det för fastställandet av ett intrång saknar betydelse att äganderätten 

till det skyddade verket eller kopian av detta inte överförts till konsumenten.
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10. Av domstolens överväganden i domen i målet Dimensione synes följdaktligen 

framgå att ett intrång i ensamrätten till spridning enligt artikel 4.1 i direktiv 2001/29 

kan föreligga när en näringsidkare som inte är innehavare av upphovsrätten vidtar en 

kommersiell handling såsom att bjuda ut skyddade verk eller kopior av dessa till 

                                                 

2
 Se punkt 22. 

3
 Se punkterna 25 och 26. 

4
 Se punkterna 29 till 32. 
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försäljning eller rikta reklam till konsumenter avseende dessa verk eller kopior, 

oavsett om äganderätten till verken eller kopiorna överförs till konsumenten. De 

fysiska varor i vilka skyddade verk ingår och vilka är föremål för utbjudande till 

försäljning eller reklam riktad till konsumenter skulle de facto kunna inkludera varor 

som förvaras i lagerutrymmen. Detta innebär enligt kommissionen att varor i vilka 

skyddade verk ingår och som förvaras i lagerutrymmen kan omfattas av ett intrång i 

spridningsrätten enligt artikel 4.1 i direktivet om det kan visas att varorna utbjuds till 

försäljning eller är föremål för reklam riktad till konsumenter. 

11. Detta konstaterande besvarar emellertid inte Högsta domstolens frågor. Dessa frågor 

synes snarare avse huruvida skyddade varor som hålls i lager av en person kan anses 

vara utbjudna till försäljning när likadana varor av samma person utbjuds till 

försäljning i en butik. Frågan skulle således kunna sägas vara om varorna som hålls i 

lager kan likställas med de varor som utbjuds till försäljning i butiken, oavsett om de 

förstnämnda varorna faktiskt har utbjudits till försäljning eller varit föremål för en 

reklamåtgärd. 

12. Enligt kommissionen är ett sådant likställande inte möjligt. Det kan enligt oss inte 

finnas en presumtion att eftersom en person utan upphovsmannens tillåtelse har 

utbjudit varor med skyddade motiv till försäljning i en butik, de likadana varor som 

personen håller i lager är avsedda att utbjudas till försäljning. I stället är det enligt 

vår uppfattning nödvändigt att göra en bedömning av den ifrågavarande personens 

kommersiella avsikter beträffande dessa varor.
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13. Det synes enligt kommissionen följa av domstolens överväganden i domen i målet 

Dimensione att ett intrång i upphovsrätten kan föreligga när det har visats att varor 

som utgör kopior av en vara som är upphovsrättligt skyddad inom unionen är 

avsedda att säljas inom denna.
6
 I enlighet med domstolens överväganden ankommer 

det enligt oss i det föreliggande fallet på den behöriga nationella domstolen att 

                                                 

5
 Kommissionen noterar i detta sammanhang att det av begäran om förhandsavgörande synes framgå att de 

lagerhållna varor som avses i Högsta domstolsens frågor är upphovsrättsligt skyddade. Vår bedömning 

av frågorna är följdaktligen grundad på detta antagande. Om antagandet skulle vara felaktigt är det 

enligt oss nödvändigt att göra en enskild bedömning av de lagrade varornas upphovsrättsliga natur. Det 

skulle således ankomma på den behöriga nationella domstolen att efter en enskild bedömning av varje 

lagrad vara avgöra huruvida det har visats att den ifrågavarande varan är upphovsrättsligt skyddad.  

6
 Se punkt 9 ovan och punkt 29 i domen i målet Dimensione. 
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avgöra huruvida det har visats att de varor som hölls i lager har varit avsedda att 

utbjudas till försäljning. 

14 I det avseendet vill kommissionen nämna tre faktorer som enligt oss skulle kunna 

styrka att det har funnits en sådan avsikt, nämligen för det första, att varorna som har 

hållits i lager varit identiska med de upphovsrättsligt skyddade varorna som utbjöds 

till försäljning i butiken, för det andra, att lagerutrymmet varit anknutet, fysiskt, 

ekonomiskt eller administrativt till butiken och för det tredje, att butiken med viss 

regelbundenhet fyllts på med varor från lagerutrymmet. 

15. Kommissionen noterar avslutningsvis med avseende särskilt på Högsta domstolens 

andra fråga att, i enlighet med vad vi har anfört ovan, lagerutrymmets fysiska 

belägenhet i förhållande till butiken kan vara en relevant faktor vid bedömningen av 

huruvida de lagrade varorna har varit avsedda att utbjudas till försäljning i denna. 

Denna faktor är emellertid enligt oss inte i sig av avgörande betydelse vid en sådan 

bedömning. 

 Förslag till avgörande 

16. Med hänsyn till vad vi har anfört ovan föreslår kommissionen att domstolen 

besvarar Högsta domstolens frågor i enlighet med följande. 

Artikel 4.1 i Europarlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 

2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 

rättigheter i informationssamhället skall tolkas så att när varor med 

upphovsrättsligt skyddade motiv utan upphovsmannens tillåtelse bjuds ut till 

försäljning i en butik kan det föreligga ett intrång i dennes ensamrätt till spridning 

enligt denna bestämmelse även beträffande varor med likadana motiv som hålls i 

lager av den som bjuder ut varorna, under förutsättning att dessa varor är avsedda 

att utbjudas till försäljning. 




