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Remiss: Utkast till Lagrådsremiss Skärpta straff för de 
allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång 
Ju2019/03948/L3 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av 
universitetslektor Ulf Maunsbach och bitr. universitetslektor Ana Nordberg. 

Den föreliggande lagrådsremissen om förslag till skärpta straff för de alvarligaste 
formerna av immaterialrättsintrång innehåller viktiga nyheter som kommer att får 
betydelse för immaterialrätten i stort. Generellt är Fakultetsstyrelsen positiv till de 
förslag som presenteras. En genomlysning av de straffrättsliga bestämmelserna inom 
immaterialrätten har länge varit eftersträvansvärd. Det är särskilt positivt att 
förslaget utvecklats i förhållande till SOU 2018:6, så att förslaget nu omfattar 
samtliga immaterialrätter.  

Som redovisades i remissvaret till SOU 2018:6 är Fakultetsstyrelsen av 
uppfattningen att det är viktigt att immaterialrättens sanktionssystem utformas så 
enhetlig som möjligt. 

Såvitt avser de konkreta förslagen är Fakultetsstyrelsen till övervägande del positiv. 
Det är, inte minst, viktigt att åtalsprövningsreglerna anpassas efter en modern 
kontext. Fakultetsstyrelsen har inte heller några invändningar mot att det 
introduceras en särskild straffskala för grova brott. Förslagen i lagrådsremissen 
svarar mot tydliga behov att skapa förutsättningar för att bättre kunna stävja alvarliga 
former av intrång, särskilt sådana som sker i organiserad form.  
 
Fakultetsstyrelsen vill i sammanhanget understryka vikten av att de 
kvalifikationsgrunder som anges utformas på ett sådant sätt att det blir tydligt att 
enskilda personers oorganiserade och enstaka intrång som utgångspunkt inte ska 
kunna bedömas som grova.  
 
I detta avseende innehåller Lagrådsremissen en väl utvecklad argumentation och 
förslag på kvalifikationsgrunder som Fakultetsstyrelsen ställer sig bakom. Det är 
förnuftigt att inte uttryckligen fokusera på skada och vinning och det framstår som 
ändamålsenligt att kvalifikationsgrunderna ges en mer konkret utformning.   
 
Med de föreslagna kvalifikationsgrunderna, ansluter lagtexten till 
kvalifikationsgrunder som används vid gradindelning av annan grov brottslighet och 
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därmed skapas förutsättningar för en mer enhetlig rättstillämpning. Användandet av 
kvalifikationsgrunden ”utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad 
form” ger exempelvis förutsättningar för en bedömning av vad som kvalificerar ett 
brott som grovt som kan anpassas till liknande bedömningar av straffrättsliga 
bestämmelser utanför det immaterialrättsliga fältet som fäster avseende vid denna 
kvalifikationsgrund.   
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