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STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2019-09-23
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 22
Mål nr
PMÄ 12396-19

Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
Rådmannen Ulrika Persson, även protokollförare
PARTER
Sökande
DigiRights Administration GmbH
Weinbergstr. 59
642 85 Darmstadt
Tyskland
Ombud: Jeppe Brogaard Clausen, medlem av danska advokatsamfundet, och
advokaten Emelie Svensson
NJORD Law Firm
Pilestræde 58
DK-1112 Köpenhamn
Danmark
Motpart
Com Hem Aktiebolag, 556181-8724
Box 8093
104 20 Stockholm
Ombud: Bolagsjuristen Per Svanteson
Tele2 Sverige AB
Torshamnsgatan 17
164 94 Kista
SAKEN
Informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen; nu fråga om avskrivning
_____________
Ombud för sökanden har den 16 september 2019 förklarat att DigiRights Administration GmbH inte kommer att betala ansökningsavgiften i detta ärende och att bolaget
återkallar sin ansökan.
Domstolen meddelar följande

Dok.Id 2075730
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon
Telefax
08- 561 654 70
E-post: stockholms.tingsratt@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2019-09-23

Sid 2
PMÄ 12396-19

BESLUT
Ärendet skrivs av från vidare handläggning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (PMD-13)
Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till
Patent- och marknadsdomstolen senast den 14 oktober 2019. Prövningstillstånd krävs.

Ulrika Persson

Bilaga 1

Hur man överklagar
Beslut i ärenden, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-13

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum.
Sista datum för överklagande finns på sista
sidan i beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen i beslutet.

Så här gör du
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1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att Patent- och
marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt
överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om du tar upp nya omständigheter ska du
förklara varför du inte fört fram detta
tidigare.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
Patent- och marknadsdomstolen överklagandet
och alla handlingar i målet vidare till Patentoch marknadsöverdomstolen.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
Det är inte säkert att du kan lägga fram nya
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför
du inte lagt fram bevisen tidigare.
Vill du ha nya förhör med någon som redan
förhörts eller en ny syn (till exempel besök
på en plats), ska du berätta det och förklara
varför.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.
Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och
marknadsöverdomstolen tar domstolen först
ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Tala också om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid ett sammanträde.
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Patent- och marknadsöverdomstolen ger
prövningstillstånd i fyra olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att bedöma
om Patent- och marknadsdomstolen har
dömt rätt utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?
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Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och
telefonnummer finns på första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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