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BAKGRUND
Telia Sverige AB (Telia) är bl.a. verksamt som internetleverantör och ger sina kunder
tillgång till internet genom att tilldela dem en specifik IP-adress.
DigiRights Administration GmbH (DigiRights) inkom den 4 november 2019 med en
ansökan om informationsföreläggande enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) mot Telia. DigiRights yrkade att
domstolen vid vite skulle förelägga Telia att ge DigiRights information om namn och
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adress till ett antal av Telias användare. DigiRights yrkade vidare att domstolen, för
tiden till dess ärendet hade avgjorts, vid vite skulle förbjuda Telia att förstöra den
information som omfattades av yrkandet om informationsföreläggande.
Patent- och marknadsdomstolen biföll i beslut den 11 november 2019 yrkandet om
säkerhetsåtgärd.
YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
DigiRights har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om 200 000 kr ska
förelägga DigiRights att ge Telia information, elektroniskt i ett Exceldokument, om
namn på och adress till de som var registrerade som användare av de IP-adresser som
anges i bilaga 1 vid de tidpunkter som anges i anslutning till respektive IP-adress.
Telia har överlämnat till rätten att pröva yrkandet om informationsföreläggande. För
det fall domstolen skulle bifalla yrkandet har Telia begärt att få en frist om 14 dagar
från lagakraftvunnet beslut med att lämna ut uppgifterna.
GRUNDER M.M.
DigiRights har till stöd för sin ansökan anfört i huvudsak följande. De i ärendet
aktuella musikverket har upphovsrättsligt skydd. Rättighetshavaren B1 Recordings
GmbH har ensamrätt att framställa exemplar av musikverken samt att göra dem
tillgängliga för allmänheten. B1 Recordings har till DigiRights upplåtit sin rätt att
framställa exemplar av verken och göra dem tillgängliga för allmänheten.
Musikverken har olovligen kopierats och tillgängliggjorts för allmänheten från de
svenska IP-adresser som framgår av bilaga 1. Genom denna kopiering och detta
tillgängliggörande för allmänheten begås intrång i upphovsrätten till musikverken.
Insamlingen av data – dvs. angivna IP-adresser, filens identitet samt datum och
klockslag för tillgängliggörandet – har utförts med hjälp av mjukvaran Torrent Logger.
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Det föreligger sannolika skäl för att användarna av de aktuella IP-adresserna har begått
intrång i upphovsrätten till verken.
Intrången har skett med hjälp av BitTorrent-teknik, vilket är ett filöverföringsprotokoll
som effektiviserar nedladdning av stora och populära filer genom att använda ett
P2Pnätverk. Användare i ett P2P-nätverk använder sig av en s.k. klient som är ett
program som samtidigt utför nedladdning och uppladdning av delar av filen till/från
andra användare med hjälp av en s.k. tracker. BitTorrent-tekniken innebär att en
användares klient samtidigt som den laddar ned delar av en fil även laddar upp de delar
av filen som redan har mottagits till andra användare. Klienten bidrar alltså till att göra
filen tillgänglig för andra i nätverket genom att sprida delar av filen samtidigt som den
laddas ned.
Filer som delas genom BitTorrent-teknik identifieras genom att tilldelas en unik
beteckning baserad på filens innehåll. Varje användares klient får kontakt med andra
klienter i ett P2P-nätverk genom en bredbandsuppkoppling till internet. Varje
användares uppkoppling till internet kan kopplas till en IP-adress.
Telia är bl.a. verksamt som internetoperatör via abonnemangsavtal med konsumenter.
Telia tillhandahåller i kommersiell skala de IP-adresser som använts vid intrången och
ingår därmed i den krets som kan åläggas skyldighet att lämna ut sådan information
som yrkandet avser. DigiRights behöver tillgång till begärd information för att kunna
utreda och beivra intrången. Det finns inte någon mindre ingripande åtgärd som
DigiRights kan använda för att skydda sina rättigheter. Skälen för att meddela ett
informationsföreläggande uppväger de eventuella olägenheter eller men som åtgärden
skulle kunna innebära.
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DOMSTOLENS BEDÖMNING
Utgångspunkter för prövningen
Av 53 c § första stycket jämfört med andra stycket 4 upphovsrättslagen framgår, att
bl.a. den som i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk kommunikationstjänst, kan åläggas att lämna information om ursprung och distributionsnät för varor
eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande), om sökanden visar
sannolika skäl för att kommunikationstjänsten har använts vid intrång i en upphovsrätt.
Vad sökanden i praktiken måste visa är att det finns sannolika skäl dels för den
aktuella ensamrättens existens, dels för att intrång i denna ensamrätt har förekommit.
Ett informationsföreläggande kan riktas mot bl.a. en intrångsgörares internetleverantör
med förpliktelse för denne att vid vite lämna information om namn på och adress till
den som har registrerats som användare av en viss IP-adress (se NJA 2012 s. 975).
En ytterligare förutsättning för att informationsföreläggande ska få meddelas är att den
begärda informationen kan antas underlätta utredningen av intrånget eller
överträdelsen (53 c § första stycket upphovsrättslagen). Åtgärden måste dessutom vara
proportionerlig, dvs. skälen för åtgärden ska uppväga den olägenhet eller det men i
övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat
motstående intresse (53 d § första stycket upphovsrättslagen).
Sannolika skäl för ensamrättens existens m.m.
DigiRights har till stöd för att de aktuella musikverken har upphovsrättsligt skydd, att
B1 Recordings har upphovsrätt till musikverken samt att DigiRights har rätt att ansöka
om informationsföreläggande bl.a. åberopat CD-omslag, skärmdumpar från bl.a.
Spotify och YouTube samt licensavtal.
Patent- och marknadsdomstolen finner att det av den åberopade utredningen med
tillräcklig säkerhet framgår att de aktuella musikverken har upphovsrättsligt skydd och
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att B1 Recordings har upphovsrätten till respektive verk. Vidare framgår av
licensavtalen att DigiRights tillhör den krets som kan få bifall till ett yrkande om
informationsföreläggande avseende de musikverk som omfattas av ansökan.
Sannolika skäl för upphovsrättsintrång
DigiRights har gjort gällande att det föreligger sannolika skäl för att upphovsrättsintrång har begåtts genom att de aktuella musikverken olovligen har kopierats och
tillgängliggjorts för allmänheten via fildelning. Intrången ska ha skett vid de tidpunkter
och genom de IP-adresser som anges i bilaga 1. DigiRights har redogjort för hur man
har gått till väga för att inhämta information om påstådda intrång. DigiRights har
vidare åberopat expertrapporter gällande mjukvaran Torrent Loggers funktion.
Domstolen finner inte anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i den metod som
redovisats av DigiRights eller att metoden har använts för identifiering av de aktuella
IP-adresserna.
Genom den ovan nämnda utredningen får DigiRights anses ha visat sannolika skäl för
att musikverken olovligen har tillgängliggjorts för allmänheten från angivna IPadresser vid angivna tidpunkter.
Proportionalitet
När det har konstaterats föreligga sannolika skäl för ett intrång har som utgångspunkt
en rättighetshavare ett befogat intresse av att få information för att utreda omfattningen
av intrånget och att identifiera de som varit delaktiga i detta (se NJA 2015 s. 605 punkt
17 och 25 samt EU-domstolens dom i mål C-427/15 NEW WAVE CZ, EU:C:2017:18,
punkt 25). Det ankommer dock på domstolen att i varje enskilt fall göra en avvägning
mellan skälen för ett informationsföreläggande och det men som åtgärden kan
medföra, bl.a. effekterna för den enskildes integritet.
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I detta ärende avser ansökan om informationsföreläggande uppgifter om vilka
abonnenter som döljer sig bakom IP-nummer som sannolikt har använts vid upphovsrättsintrång. Sådana abonnentuppgifter omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 20 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Enligt författningskommentaren till
53 d § upphovsrättslagen bör det krävas att det rör sig om intrång av en viss omfattning
för att ett informationsföreläggande ska meddelas avseende sådana uppgifter. Så anses
i regel vara fallet om intrånget avser tillgängliggörande (uppladdning) av ett verk för
allmänheten, exempelvis genom fildelning via internet, eftersom detta typiskt sett
innebär stor skada för rättighetshavaren (se prop. 2008/09:67 s. 264).
Domstolen har ovan konstaterat att det föreligger sannolika skäl för att intrång skett i
de aktuella musikverken. Det kan förutsättas att den begärda informationen skulle
underlätta utredningen av intrången. DigiRights får därmed anses ha ett befogat
intresse av den begärda informationen. De aktuella intrången har begåtts genom att
musikverken olovligen har kopierats och tillgängliggjorts för allmänheten via
fildelning (uppladdning). Vidare kan syftet med den begärda åtgärden inte antas kunna
uppnås genom någon mindre ingripande åtgärd. Mot denna bakgrund får DigiRights
intresse av att få tillgång till informationen anses väga tyngre än motstående intressen,
däribland de enskilda abonnenternas intresse av att förbli anonyma. DigiRights
yrkande om informationsföreläggande ska därför bifallas.
Utformning av föreläggandet m.m.
DigiRights har begärt att informationen ska lämnas elektroniskt på ett visst sätt i ett
Excel-dokument. Av författningskommentaren till 53 c § upphovsrättslagen framgår
att domstolen får besluta att informationen ska lämnas på visst sätt och att beslutet i
normalfallet torde innebära att informationen ska överlämnas i skriftlig form (prop.
2008/09:67 s. 259). Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att Telia ansvarar för
att informationen verkligen når DigiRights och att informationen är riktig och
fullständig (se a. prop. s. 259 f.). Mot denna bakgrund bedömer domstolen att det inte
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finns anledning att i beslutet definiera det sätt på vilket Telia ska lämna informationen,
annat än att den ska överlämnas i skriftlig form.
Beslutet om informationsföreläggande bör förenas med vite. Den nivå på vitesbeloppet
som DigiRights angett framstår som väl avvägd.
Med beaktande av det antal IP-adresser som ansökan rör bör tidsfristen för utlämnande
av informationen bestämmas till 14 dagar från dagen då detta beslut vunnit laga kraft.
Det interimistiska beslutet om säkerhetsåtgärd bör bestå till dess domstolens slutliga
beslut vinner laga kraft.
Domstolen erinrar Telia om skyldigheten att sända skriftlig underrättelse till den som
utlämnade uppgifter gäller (53 f § andra stycket upphovsrättslagen).
BESLUT
1. Patent- och marknadsdomstolen förelägger Telia att, vid vite om 200 000 kr, ge
DigiRights information om namn på och adress till de som var registrerade som
användare av de IP-adresser som anges i bilaga 1 vid de tidpunkter som anges vid varje
IP-adress i bilagan. Informationen ska lämnas skriftligen till DigiRights senast 14
dagar efter att detta beslut vunnit laga kraft.
2. Patent- och marknadsdomstolens beslut den 11 november 2019 om säkerhetsåtgärd
ska bestå till dess att detta beslut vinner laga kraft.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-13)
Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till
Patent- och marknadsdomstolen senast den 13 december 2019. Prövningstillstånd
krävs.

Daniel Severinsson

Bilaga 1
No

IP address

HitDate Local

HitDate UTC

File Name

File Hash

ISP

Client

Port

Title

SwarmSize

Audience

First Name

1

81.224.132.247

01.11.2019
22:02:07

01.11.2019
21:02:07

SHA1:
Beatport Top 100
ec43ddf180c46601
Downloads April
1f672f3758b0c69f6
2017 [EDM RG]...
cc12f15

2

81.224.132.247

02.11.2019
02:02:53

02.11.2019
01:02:53

SHA1:
Beatport Top 100
ec43ddf180c46601
Downloads April
1f672f3758b0c69f6
2017 [EDM RG]...
cc12f15

Telia Company AB

Unknown 1.0.0

6881

Bakermat - Baby

2

2

3

81.224.132.247

03.11.2019
02:23:06

03.11.2019
01:23:06

SHA1:
Beatport Top 100
ec43ddf180c46601
Downloads April
1f672f3758b0c69f6
2017 [EDM RG]...
cc12f15

Telia Company AB

Unknown 1.0.0

6881

Bakermat - Baby

5

5

Telia Company AB

Unknown 1.0.0

6881

Bakermat - Baby

4

4

Last Name

Address

Zip

City
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EXHIBIT

1.0

No

IP address

HitDate Local

HitDate UTC

File Name

File Hash

ISP

Client

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

Port

Title

SwarmSize

Audience

First Name

4

217.212.219.5

30.10.2019
21:51:00

30.10.2019
20:51:00

Absolute Music vol
85.torrent

SHA1:
f3f318ed8381d914
ec5723592b3eb57
3d71e03e3

5

217.212.219.5

31.10.2019
09:04:23

31.10.2019
08:04:23

Absolute Music vol
85.torrent

SHA1:
f3f318ed8381d914
ec5723592b3eb57
3d71e03e3

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

21217

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

3

3

6

81.233.60.196

01.11.2019
13:20:37

01.11.2019
12:20:37

Absolute Music vol
85.torrent

SHA1:
f3f318ed8381d914
ec5723592b3eb57
3d71e03e3

Telia Company AB

uTorrent 3.5.3

30034

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

3

3

7

217.212.219.5

01.11.2019
17:39:06

01.11.2019
16:39:06

Absolute Music vol
85.torrent

SHA1:
f3f318ed8381d914
ec5723592b3eb57
3d71e03e3

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

21217

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

5

5

8

81.233.60.196

02.11.2019
03:02:07

02.11.2019
02:02:07

Absolute Music vol
85.torrent

SHA1:
f3f318ed8381d914
ec5723592b3eb57
3d71e03e3

Telia Company AB

uTorrent 3.5.3

30034

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

2

2

9

81.233.60.196

03.11.2019
02:03:53

03.11.2019
01:03:53

Absolute Music vol
85.torrent

SHA1:
f3f318ed8381d914
ec5723592b3eb57
3d71e03e3

Telia Company AB

uTorrent 3.5.3

63876

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

2

2

10

217.212.219.5

03.11.2019
21:10:43

03.11.2019
20:10:43

Absolute Music vol
85.torrent

SHA1:
f3f318ed8381d914
ec5723592b3eb57
3d71e03e3

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

21217

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

1

1

11

81.233.60.196

04.11.2019
03:28:44

04.11.2019
02:28:44

Absolute Music vol
85.torrent

SHA1:
f3f318ed8381d914
ec5723592b3eb57
3d71e03e3

Telia Company AB

uTorrent 3.5.3

30034

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

1

1

12

90.228.218.44

01.11.2019
07:30:44

01.11.2019
06:30:44

SHA1:
VA - Best Music of
cc3820a441fc4dd9
2018 (Mp3 Songs)
19643cfb1ce20f66c
[PMEDIA].t...
0f93718

Telia Company AB

uTorrent 3.5.4

31046

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

24

24

13

78.71.136.43

03.11.2019
05:54:40

03.11.2019
04:54:40

SHA1:
German TOP 100
0c1bcd25815a649e
Single Charts 21.
d00236a2818243b
01. 2019 -MCG...
943205346

Telia Company AB

uTorrent 3.1.30

53173

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

3

3

14

78.72.42.164

18.10.2019
22:46:10

18.10.2019
20:46:10

SHA1:
Kiss FM Top 40
489049375e6f39d8
03.03
efbc7746830138c0
(2019).torrent
7d0fab0b

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

16294

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

31

31

15

213.64.183.136

30.10.2019
20:48:07

30.10.2019
19:48:07

SHA1:
Kiss FM Top 40
489049375e6f39d8
03.03
efbc7746830138c0
(2019).torrent
7d0fab0b

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

54699

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

26

26

16

213.64.183.136

31.10.2019
16:45:55

31.10.2019
15:45:55

SHA1:
Kiss FM Top 40
489049375e6f39d8
03.03
efbc7746830138c0
(2019).torrent
7d0fab0b

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

16294

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

11

11

17

213.64.183.136

01.11.2019
17:00:28

01.11.2019
16:00:28

SHA1:
Kiss FM Top 40
489049375e6f39d8
03.03
efbc7746830138c0
(2019).torrent
7d0fab0b

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

16294

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

11

11

18

213.64.183.136

02.11.2019
01:03:16

02.11.2019
00:03:16

SHA1:
Kiss FM Top 40
489049375e6f39d8
03.03
efbc7746830138c0
(2019).torrent
7d0fab0b

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

52705

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

1

1

19

78.72.42.164

03.11.2019
18:07:27

03.11.2019
17:07:27

SHA1:
Kiss FM Top 40
489049375e6f39d8
03.03
efbc7746830138c0
(2019).torrent
7d0fab0b

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

16294

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

13

13

20

213.64.183.136

03.11.2019
08:34:40

03.11.2019
07:34:40

SHA1:
Kiss FM Top 40
489049375e6f39d8
03.03
efbc7746830138c0
(2019).torrent
7d0fab0b

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

16294

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

6

6

21

78.72.42.164

04.11.2019
03:50:26

04.11.2019
02:50:26

SHA1:
Kiss FM Top 40
489049375e6f39d8
03.03
efbc7746830138c0
(2019).torrent
7d0fab0b

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

16294

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

15

15

22

46.230.212.107

03.11.2019
12:52:35

03.11.2019
11:52:35

SHA1:
[SoundPark.red] VA
81e054355ae759e
- Mega Dance
8161c5775fb3c483
Summer Vol.tor...
ad893d56f

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

36715

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

2

2

21217

Dynoro & Gigi D
Agostino - In My
Mind

2

2

Last Name

Address

Zip

City

EXHIBIT

1.1

No

IP address

HitDate Local

HitDate UTC

File Name

File Hash

ISP

Client

Port

Title

SwarmSize

Audience

First Name

23

90.225.111.243

31.10.2019
09:08:41

VA_SHA1:
31.10.2019 _Fun_Radio_Ibiza_ 06e60b290cf162e8
08:08:41 Experience_2019- f26037d3d57b4eea
WEB-2019....
2de46dbf

24

81.225.80.103

01.11.2019
21:37:01

01.11.2019
20:37:01

SHA1:
VA - Fun Summer
10936bb62011e58
Dance 2019 (3CD,
7d4056c339e11907
2019) Mp3 (32...
b8c8c264d

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

32612

Gaullin - Moonlight

93

93

25

81.225.80.103

02.11.2019
01:54:30

02.11.2019
00:54:30

SHA1:
VA - Fun Summer
10936bb62011e58
Dance 2019 (3CD,
7d4056c339e11907
2019) Mp3 (32...
b8c8c264d

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

32612

Gaullin - Moonlight

23

23

26

81.225.80.103

03.11.2019
08:35:57

03.11.2019
07:35:57

SHA1:
VA - Fun Summer
10936bb62011e58
Dance 2019 (3CD,
7d4056c339e11907
2019) Mp3 (32...
b8c8c264d

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

32612

Gaullin - Moonlight

22

22

27

81.225.80.103

04.11.2019
08:45:34

04.11.2019
07:45:34

SHA1:
VA - Fun Summer
10936bb62011e58
Dance 2019 (3CD,
7d4056c339e11907
2019) Mp3 (32...
b8c8c264d

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

32612

Gaullin - Moonlight

32

32

28

62.199.28.204

03.11.2019
10:56:50

03.11.2019
09:56:50

SHA1:
[Sound-Park.ru] VA
75b1787a4ec2e33
- Music for Car
7594f5b0bc7804f6f
lossless (5...
08faeee6

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

40960

Gaullin - Moonlight

5

5

29

78.71.235.206

30.10.2019
17:25:34

30.10.2019
16:25:34

VA - NRJ Hits
SHA1:
Caliente 2019 ae541b41395bb60
(2019) Mp3 (320 e0d111eb5a00661d
kb...
a079fc0cd

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

59918

Gaullin - Moonlight

12

12

30

78.71.235.206

31.10.2019
02:25:28

31.10.2019
01:25:28

VA - NRJ Hits
SHA1:
Caliente 2019 ae541b41395bb60
(2019) Mp3 (320 e0d111eb5a00661d
kb...
a079fc0cd

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

59596

Gaullin - Moonlight

11

11

31

78.71.235.206

02.11.2019
08:32:06

02.11.2019
07:32:06

VA - NRJ Hits
SHA1:
Caliente 2019 ae541b41395bb60
(2019) Mp3 (320 e0d111eb5a00661d
kb...
a079fc0cd

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

62732

Gaullin - Moonlight

12

12

32

78.71.235.206

03.11.2019
10:36:42

03.11.2019
09:36:42

VA - NRJ Hits
SHA1:
Caliente 2019 ae541b41395bb60
(2019) Mp3 (320 e0d111eb5a00661d
kb...
a079fc0cd

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

11795

Gaullin - Moonlight

14

14

Telia Company AB

uTorrent 3.5.5

10415

Gaullin - Moonlight

3

3

Last Name

Address

Zip

City

EXHIBIT

1.2

Bilaga 2

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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