
GOD PRAXIS FÖR 
BREVÖVERVAKNING SOM RIKTAR 

SIG TILL PRIVATPERSONER

ÖVERVAKNING AV P2P-NÄTVERK 1

Företag som på 
uppdrag av 
upphovsrättsinnehavar
en sköter den tekniska 
övervakningen av 
olovlig fildelning av 
verk.

ANSÖKAN OM ÖVERLÄMNANDE AV 
KONTAKTUPPGIFTER

2
Upphovsrättsinnehavaren 
eller dennes företrädare 
ansöker hos 
marknadsdomstolen om 
att av telebolaget få 
tillgång till 
kontaktuppgifterna till 
innehavaren av den 
anslutning som använts för 
ett intrång i upphovsrätten. 

MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 
OM ÖVERLÄMNANDE AV 

KONTAKTUPPGIFTER

3
Marknadsdomstolen 
bedömer intrångets art 
och bevisen för den. 
Domstolen kan bestämma 
att telebolaget ska 
överlämna de begärda 
kontaktuppgifterna. 
Begäran kan även 
förkastas.

KONTAKTUPPGIFTERNA                      4
ÖVERLÄMNAS

Telebolaget överlämnar i 
enlighet med domstolens 
beslut de begärda 
kontaktuppgifterna till 
rättsinnehavaren eller 
dennes företrädare.

Rättsinnehavaren eller 
dennes företrädare 
skickar brevet till den som 
innehar anslutningen i 
syfte att utreda intrånget i 
upphovsrätten.   

UPPHOVSRÄTTSBREV 5

a) AVSTÅ FRÅN ERSÄTTNINGSKRAVEN

b) ÖVERVÄGA ATT
VÄCKA CIVILTALAN

Upphovsrättsinnehavaren bedömer om 
hen eventuellt kan väcka civiltalan hos 
marknadsdomstolen mot innehavaren av 
anslutningen eller någon annan. 
Marknadsdomstolen behandlar talan och 
ger sitt avgörande i ärendet gällande 
kraven på ersättningar för intrånget i 
upphovsrätten. I regel står den förlorande 
parten för samtliga rättegångskostnader. 
Ändring i domstolens beslut får sökas hos 
Högsta Domstolen (HD).

Upphovsrättsinnehavaren bedömer om 
det finns behov av att begära en 
polisutredning. Polisen gör en 
förundersökning och åklagaren överväger 
om hen ska väcka åtal. Tingsrätten 
behandlar intrånget som brottsmål mot 
upphovsrätten och ger sitt avgörande. 
Beslutet kan överklagas hos hovrätten 
och Högsta domstolen (HD).

TILLSYN AV 
ÖVERVAKNINGENS LAGLIHET

8DATAOMBUDSMANNEN övervakar hur 
kontaktuppgifterna som behövs för 
övervakningen per brev behandlas. 
TRAFIK- OCH KOMMUNIKATIONSVERKET 
vövervakar att kontaktuppgifter överlämnas i 
enlighet med marknadsdomstolens beslut. 
POLISEN thar befogenhet att sköta ärendet, 
om det föreligger skäl att misstänka brott mot 
upphovsrätten. 
TILLSYNSNÄMNDEN VID 
ADVOKATFÖRBUNDET övervakar att en 
advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett 
rättegångsbiträde med tillstånd har iakttagit 
respektive yrkesetiska regler.

c) BEDÖMA BEHOVET AV ATT
BEGÄRA POLISUTREDNING

Mer information: 
http://minedu.fi/tekijanoikeuksien-valvonta/sv
http://minedu.fi/kirjevalvonnan-suositukset/sv

Innehåll: Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp om 
brevövervakning gällande upphovsrätt

Visuellt uttryck: Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf / Melissa Castrén

7

Rättsinnehavaren kan avstå från sina krav, om 
innehavaren av anslutningen på ett trovärdigt sätt 
bestrider att hen gjort intrång i upphovsrätten och 
ingen annan ansvarig person går att få reda på.

Om innehavaren av anslutningen bestrider 
intrånget i upphovsrätten, kan 
upphovsrättsinnehavaren välja mellan flera 
alternativ. 

BEHOV AV YTTERLIGARE ÅTGÄRDER BEDÖMS 

6 BEHANDLINGEN AV 
ÄRENDET AVSLUTAS

Behandlingen av ärendet 
avslutas när någon tar 
ansvar för intrånget i 
upphovsrätten.




