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STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2020-05-04
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 29
Mål nr
PMÄ 5965-20

Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
Rådmannen Carl Rosenmüller
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Ulrika Norlin
PARTER
Sökande
Mis. Label ApS
Jellingvej 5
9230 Svenstrup J
Danmark
Ombud: Advokaten Tom Kronhöffer och biträdande juristen Martina Gram
Next Advokater KB
Box 7641
103 94 Stockholm
Motpart
Com Hem Aktiebolag, 556181-8724
Box 62
164 94 Kista
Ombud: Bolagsjuristen Per Svanteson
Adress som bolaget
SAKEN
Informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen: nu fråga om säkerhetsåtgärd enligt
26 § lagen om domstolsärenden
_____________

Dok.Id 2176248
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
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YRKANDEN M.M.
Mis. Label ApS (Mis. Label) har i ansökan om informationsföreläggande yrkat att
Patent- och marknadsdomstolen vid vite om 200 000 kr ska förelägga Com Hem
Aktiebolag (Com Hem) att ge Mis. Label information om namn på och adress till de
som var registrerade som användare av ett antal identifierade IP-adresser vid ett visst
givet tillfälle. Mis. Label har vidare yrkat att domstolen, för tiden till dess ärendet har
avgjorts eller annat beslutas, vid vite om 200 000 kr ska förbjuda Com Hem att
förstöra de uppgifter som avses med yrkandet om informationsföreläggande
(säkerhetsåtgärd). Mis. Label har till stöd för sin ansökan åberopat bl.a. licensavtal,
DVD-omslag, utdrag från United States Copyright Office och Wikipedia samt en
expertrapport.
Mis. Label har som grund för yrkandet om säkerhetsåtgärd bl.a. anfört följande. En
internetleverantör har skyldighet att lagra information av den typ som efterfrågas för
exempelvis brottsbekämpande åtgärder i sex månader från den dag kommunikationen
avslutades. Informationen ska vidare, om begäran om utlämnande inkommit innan
lagringstiden löpt ut, fortsätta lagras av den lagringsskyldige till dess att uppgifterna
lämnats ut. Mis. Label har rätt att få ut de efterfrågade uppgifterna under den verkliga
tid som informationen faktiskt är sparad.
Com Hem har bestritt Mis. Labels yrkanden i sin helhet och anfört att samtliga av de
efterfrågade IP-adresserna är daterade längre bak i tiden än tre dagar, vilket är den tid
som Com Hem lagrar denna typ av uppgifter. Informationen finns alltså inte kvar. En
internetoperatör ska som huvudregel utlåna och/eller avidentifiera alla trafikuppgifter
som inte längre behövs. Det faktum att en operatör därutöver har en skyldighet att
lagra vissa trafikuppgifter för brottsbekämpande myndigheters behov innebär ingen
rätt för enskild att få ut sådana lagrade uppgifter. De uppgifter som lagras för dessa
ändamål får endast lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter, vilket följer direkt av
lag. Uppgifterna får därmed inte, i motsats till vad Mis. Label gör gällande, lämnas ut i
ett mål om informationsföreläggande.
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Mis. Label har genmält följande. Com Hem tycks medge i sitt yttrande till domstolen
att de efterfrågade uppgifterna alltjämt finns lagrade, dock endast i brottsbekämpande
syfte. Den påstått korta lagringstiden om tre dagar för faktureringsändamål m.m. gör
upphovsrättslagens bestämmelse om informationsföreläggande verkningslös. Mis.
Labels möjligheter att beivra intrång i sin upphovsrätt blir därmed närmast skenbar.
Patent- och marknadsdomstolen meddelar följande
BESLUT
Skäl
Av 6 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) följer att bl.a.
internetoperatörer är skyldiga att utlåna eller avidentifiera alla trafikuppgifter som inte
längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande. Operatören får dock spara
uppgifter längre för vissa närmare angivna syften, exempelvis för fakturering och
marknadsföring, se 6 kap. 6 § LEK.
Vid sidan av nyss nämnda verksamhetsbetingade lagring har en internetoperatör en
skyldighet att för brottsbekämpande ändamål lagra vissa trafikuppgifter i mellan sex
och tio månader, se 6 kap. 16 a, c, och d §§ LEK. Uppgifter som har lagrats för
brottsbekämpande ändamål får inte lämnas ut till enskilda, se 6 kap. 16 c och 22 §§
första stycket 2 LEK.
De immaterialrättsliga bestämmelserna om s.k. informationsföreläggande kan alltså
användas för att få tillgång till uppgifter som lagrats för exempelvis fakturering, men
inte för att få ut uppgifter som enbart har lagrats för brottsbekämpande ändamål enligt
LEK. (Se prop. 2010/11:46 s. 48 f.)
Com Hem har uppgett att den information som efterfrågas i ansökan om informationsföreläggande inte längre finns kvar för utlämning eftersom Com Hem endast lagrar
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denna typ av information för nämnda syfte under tre dagar. Enligt domstolen saknas
det anledning att ifrågasätta denna uppgift. Det faktum att Com Hem därutöver i
enlighet med sin lagstadgade plikt lagrar uppgifter för brottsbekämpande ändamål
innebär inte att de uppgifterna kan bli föremål för ett informationsföreläggande. Det
interimistiska yrkandet ska därmed avslås.
Slut
Patent- och marknadsdomstolen lämnar Mis. Label ApS interimistiska yrkande utan
bifall.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (PMD-21)
Ett överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till
Patent- och marknadsdomstolen senast tre veckor från den dag då klaganden fick del
av beslutet. Prövningstillstånd krävs.

Ulrika Norlin

Protokollet uppvisat/

Bilaga 1

Hur man överklagar

PMD-21

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

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Anvisningar för överklagande PMD-21 – Beslut (under rtg) att delge - pt • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor. Tiden räknas från den
dag som du fick del av det skriftliga beslutet.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Är sista dagen en lördag, söndag, helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker
det att överklagandet kommer in nästa vardag.

Så här gör du

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).
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.

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

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
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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.
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Vill du veta mer?

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.

Sida 2 av 2
www.domstol.se

