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Handläggning i parternas utevaro 

 

RÄTTEN 

Rådmannen Stefan Johansson, även protokollförare 

 

PARTER 

 

Sökande 

Copyright Management Services Ltd, 09276690 

43 Berkeley Square 

W1J 5AP London 

Storbritannien 

  

Ombud: Advokaten Jeppe Brogaard Clausen och biträdande juristen Emelie Svensson 

NJORD Law Firm 

Pilesdtræde 58, 6 

DK-1112 Köpenhamn 

Danmark 

  

Motpart 

TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142 

Stjärntorget 1 

169 79 Solna 

  

Ombud: Bolagsjuristen Peter Holm 

TeliaSonera AB 

Stjärntorget 1 

169 79 Solna 

  

SAKEN 

Informationsföreläggande 

_____________ 

 

 

BAKGRUND 

 

TeliaSonera Sverige AB (Telia) är verksamt inom telekombranschen. I bolagets 

verksamhet ingår bl.a. att ge konsumenter tillgång till internet. Det sker bl.a. genom att 

Telia tilldelar kunderna IP-adresser.  

 

1



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2016-12-21 

PMÄ 13691-16 

Patent- och marknadsdomstolen  

 

I ansökan om informationsföreläggande yrkade Copyright Management Services Ltd 

(Copyright Management Services) att Telia vid vite om 200 000 kr skulle föreläggas 

att ge Copyright Management Services information om namn på och adress till de som 

var registrerade som användare av IP-adresserna i bilagorna 1-4 vid den tidpunkt som 

anges vid respektive IP-adress i bilagorna. För att säkerställa att ett eventuellt sådant 

föreläggande kan verkställas, yrkade Copyright Management Services även att 

domstolen för tiden till dess ärendet hade avgjorts skulle förbjuda Telia vid vite om 

200 000 kr att förstöra de uppgifter som avsågs med yrkandet om informations-

föreläggande. 

 

Sedan Telia överlämnat till domstolen att avgöra om bolaget skulle förbjudas att 

förstöra uppgifterna, beslutade domsolen den 24 november 2016, för tiden till dess att 

ärendet avgjorts, att förbjuda Telia vid vite om 200 000 kr att förstöra de aktuella 

uppgifterna. 

 

Telia har därefter yttrat sig i sak och Copyright Management Services har beretts 

tillfälle att yttra sig över Telias yttrande. 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

Copyright Management Services har yrkat att domstolen vid vite av 200 000 kr ska 

förelägga Telia att inom en månad från tidpunkten för domstolens beslut ge bolaget 

information om namn på och adress till de som var registrerade som användare av IP-

adresserna i bilaga 1-4 vid den tidpunkt som anges vid respektive IP-adress i bilagorna.  

 

Telia har överlämnat frågan om ansökan ska bifallas till domstolens bedömning, men 

gjort gällande att den tid inom vilken ett eventuellt utlämnande ska ske bör vara 

betydligt längre.  

 

Parterna har inte yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
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GRUNDER M.M. 

 

Copyright Management Services  

 

Rättighetshavarna CELL Film Holdings LLC och I.T. Productions LLC innehar 

ensamrätt att framställa exemplar av filmverken Cell respektive I.T. och göra dem 

tillgängliga för allmänheten. Copyright Management Services har, genom licensavtal, 

rätt att beivra intrång i upphovsrätten till dessa filmverk som sker i Sverige via 

fildelning.  

 

Copyright Management Services har med hjälp av det tyska företaget Maverickeye UG 

kunnat konstatera att filmverken, eller i vart fall delar av dem, olovligen har kopierats 

och tillgängliggjorts för allmänheten från de svenska IP-adresser som framgår av 

bilaga 1-4. Insamlingen av data, dvs. bl.a. angivna IP-adresser, filens identitet samt 

datum och klockslag för tillgängliggörandet, har skett med hjälp av systemet 

Maverick-Monitor.  

 

Ovan nämnda kopiering och tillgängliggöranden för allmänheten gör intrång i 

upphovsrätten till verken. Det föreligger därmed sannolika skäl för att användarna av 

de aktuella IP-adresserna har begått intrång i upphovsrätten till verken.  

 

Telia tillhandahåller i kommersiell skala de IP-adresser som har använts vid intrången. 

Därmed ingår Telia i den krets som kan åläggas skyldighet att lämna information enligt 

yrkandet. Copyright Management Services behöver tillgång till begärd information för 

att kunna utreda och beivra intrången. Det finns inte någon mindre ingripande åtgärd 

som Copyright Management Services kan använda för att skydda sina rättigheter.  

Skälen för att meddela ett informationsföreläggande uppväger därför de eventuella 

olägenheter eller men som åtgärden skulle kunna innebära.  

 

I enlighet med tidigare praxis bör skälig tid för Telia att lämna ut information enligt 

informationsföreläggandet inte överstiga en månad från domstolens beslut. En 
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automatiserad process underlättar framtagningen av informationen på ett effektivt sätt, 

utan olägenhet för den övriga verksamheten. 

 

Telia 

 

Telia överlämnar frågan om ansökan ska bifallas till tingsrättens bedömning. Den 

tidsfrist för utlämnandet som Copyright Management Services begärt är dock alldeles 

för kort. 

 

Dessa ärenden har på mycket kort tid fått en dramatiskt större och oförutsedd 

omfattning. Telia kan inte på kort sikt förändra sin organisation och tillföra nya 

resurser. Det är i dagsläget också osäkert om den senaste tidens utveckling kommer att 

bli bestående. 

 

Arbetet med att lämna ut denna typ av information kräver tillträde och behörighet till 

många olika databaser med känslig information som sedan ska tas fram och 

sammanställas manuellt. Det är ett begränsat antal personer som i dagsläget har den 

behörighet, kunskap och erfarenhet som krävs för detta. Verksamheten kommer inom 

kort att få förstärkning, men det krävs utbildning och kommer inte att ge effekt före 

årsskiftet. 

 

Det måste också beaktas att nu tillgänglig personal, utöver att förse brottsbekämpande 

myndigheter med begärd information, är fullt upptagna med arbetet att lämna ut 

information om 8 600 andra IP-adresser, enligt tidigare meddelade informations-

förelägganden. TeliaSonera bedömer att det arbetet inte är klart förrän en tid in på det 

nya året. 

 

Enligt Telias bedömning behöver bolaget, med nu tillgängliga resurser och med 

beaktande av övriga pågående utlämningsärenden, cirka fyra månader för att lämna ut 

information om de nu aktuella cirka 5 000 IP-adresserna. Detta arbete kan tidigast 
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påbörjas vid årsskiftet. Det innebär att Telia behöver fram till den 1 maj 2017 för att 

lämna ut informationen i detta ärende. 

 

DOMSTOLENS BEDÖMNING 

 

Utgångspunkter för prövningen 

 

Om det föreligger sannolika skäl för att det har begåtts ett upphovsrättsintrång får 

domstolen, enligt 53 c § upphovsrättslagen, ålägga bl.a. den som i kommersiell skala 

tillhandahållit en tjänst, som har använts vid intrånget, att ge upphovsmannen eller 

exempelvis en licenstagare information om ursprung och distributionsnät för de varor 

eller tjänster som intrånget gäller. Ett sådant beslut kan bl.a. innebära att en 

internetleverantör åläggs att ge sökanden information om vilken abonnent som hade en 

viss IP-adress när den användes för att olovligen tillgängliggöra eller kopiera 

upphovsrättsligt skyddat material via internet (se bl.a. prop. 2008/09:67, s. 263).  

 

Ett informationsföreläggande får, enligt 53 c § upphovsrättslagen, bara meddelas om 

den begärda informationen kan antas underlätta utredningen av ett intrång eller en 

överträdelse som avser de aktuella varorna eller tjänsterna. Enligt 53 d § första stycket 

upphovsrättslagen krävs dessutom att skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller 

det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat 

motstående intresse.  

 

Copyright Management Services rätt till filmverken 

 

Copyright Management Services har gjort gällande att CELL Film Holdings LLC och 

I.T. Productions LLC innehar ensamrätt att framställa exemplar av filmverken Cell 

respektive I.T. och göra dem tillgängliga för allmänheten samt att Copyright 

Management Services, genom licensavtal, har rätt att beivra nu aktuella intrång i 

upphovsrätten till dessa filmverk. Till stöd för dessa påståenden har Copyright 

Management Services åberopat bl.a. utdrag från United States Copyright Office, utdrag 
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från facebook och www.imdb.com, kopior av exempelvis affischer samt vissa avtal om 

rättigheter.  

 

Av den presenterade utredningen framgår enligt domstolen med tillräcklig säkerhet att 

CELL Film Holdings LLC respektive I.T. Productions LLC innehar upphovsrätten till 

nämnda filmverk samt att Copyright Management Services, i egenskap av licenstagare, 

tillhör den krets som kan få bifall till ett yrkande om informationsföreläggande 

avseende dessa filmverk. 

 

Det föreligger sannolika skäl för att upphovsrättsintrång har skett 

 

Copyright Management Services har gjort gällande att det föreligger sannolika skäl för 

att intrång begåtts vid i bilagorna angivna tidpunkter från i bilagorna angivna IP-

adresser genom att verken olovligen har kopierats och tillgängliggjorts för allmänheten 

via fildelning.  

 

Copyright Management Services vidare uppgett bl.a. att identifiering och loggning av 

de aktuella IP-adresserna och övriga uppgifter i bilagorna har gjorts av företaget 

Maverickeye UG, med hjälp av mjukvarusystemet MaverickMonitor. Copyright 

Management Services har även åberopat en rapport av IT-experten Dr. Simone Richter 

som beskriver och utvärderar MaverickMonitor-systemet. I rapporten uppges bl.a. att 

systemet på ett tillförlitligt sätt identifierar samt registrerar IP-adresser som använts i 

samband med ned- och uppladdning av data vid vissa tidpunkter. Det anförs vidare att 

systemet endast registrerar IP-adresser från vilka en faktisk överföring (dvs. 

uppladdning) av digitalt material skett till systemet. IP-adresser som inte delar, utan 

endast laddar ned, data registreras alltså inte av systemet.  

 

Domstolen finner inte anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i den metod som 

redovisats av Copyright Management Services, eller att den metoden har använts för 

identifiering av de aktuella IP-adresserna. Genom denna utredning får Copyright 

Management Services anses ha visat sannolika skäl för att filmverken olovligen har 
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tillgängliggjorts från angivna IP-adresser vid angivna tidpunkter samt att filmverken 

olovligen har kopierats av respektive användare innan de har tillgängliggjorts.  

 

Proportionalitet 

 

Domstolen har ovan konstaterat att det föreligger sannolika skäl för att intrång skett i 

rätten till filmverken genom att de olovligen har kopierats och tillgängliggjorts för 

allmänheten via fildelning. Det kan antas att den begärda informationen skulle 

underlätta utredningen av nämnda intrång. Copyright Management Services får i en 

sådan situation anses ha ett starkt och berättigat intresse av den begärda informationen. 

Syftet med den begärda åtgärden kan såvitt framkommit inte uppnås genom någon 

mindre ingripande åtgärd. Mot denna bakgrund får Copyright Management Services 

intresse av att få tillgång till informationen anses väga tyngre än eventuella motstående 

intressen, däribland de enskilda abonnenternas intresse av att förbli anonyma.  

 

Föreläggandets utformning, m.m. 

 

Den begärda storleken på vitet framstår som skälig. Vitet ska därför bestämmas till 

yrkat belopp.  

 

När det gäller frågan om skälig tid för utlämnande av de begärda uppgifterna gör 

domstolen följande bedömning. Ett beslut om informationsföreläggande är en initial 

åtgärd som syftar till att möjliggöra fortsatt utredning av misstänkta intrång. Det ligger 

därför i sakens natur att ärendet bör hanteras skyndsamt. Det är dock samtidigt viktigt 

att den aktör som ska lämna ut den begärda informationen ges möjlighet att säkerställa 

att den information som lämnas ut är korrekt. Med hänsyn till att antalet ansökningar 

av detta slag har ökat dramatiskt under senare tid, har domstolen också viss förståelse 

för att Telias rutiner ännu inte är anpassade för att snabbt hantera (ytterligare) ett 

utlämnande av nu aktuell omfattning. Vid en sammantagen bedömning finner 

domstolen därför att föreläggandet bör utformas på så sätt att Telia föreläggs att ge 
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Copyright Management Services den aktuella informationen inom sex veckor från det 

att domstolens beslut har vunnit laga kraft.  

 

Domstolen erinrar Telia om bestämmelsen i 53 f § andra stycket upphovsrättslagen. 

 

Domstolens tidigare meddelade förbud att förstöra nu aktuella uppgifter bör bestå till 

dess att uppgifterna har lämnats ut till Copyright Management Services.  

 

I målet förekommer handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess och som inte 

har lagts fram vid förhandling eller tagits in i något beslut. För dessa uppgifter gäller 

fortsatt sekretess utan att något särskilt förordnande om detta görs. 

 

BESLUT 

 

1. Patent- och marknadsdomstolen förelägger TeliaSonera Sverige AB, vid vite om 

200 000 kr, att inom sex veckor från att detta beslut har vunnit laga kraft, ge Copyright 

Management Services Ltd information om namn på och adress till de som var 

registrerade användare av IP-adresserna i bilaga 1-4 vid de tidpunkter som anges vid 

respektive IP-adress i bilagorna.  

 

2. Domstolens beslut den 24 november 2016 om säkerhetsåtgärd enligt 26 § lagen 

(1996:242) om domstolsärenden skall bestå till dess att den information som anges 

i punkten 1 har lämnats ut till Copyright Management Services Ltd. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 5 (DV 406 B) 

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha inkommit till 

Patent- och marknadsdomstolen senast den 18 januari 2017. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Stefan Johansson 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I ÄRENDE (prövningstillstånd 
krävs) 
 

Den som vill överklaga Patent- och marknads-
domstolens beslut ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Pa-
tent- och marknadsdomstolen. Överklagan-
det prövas av Patent- och marknadsöverdom-
stolen. 

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- 
och marknadsdomstolen inom tre veckor från 
beslutets datum. Sista dagen för överklagande 
finns angiven på sista sidan i beslutet. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
Patent- och marknadsöverdomstolen fordras 
att prövningstillstånd meddelas. Patent- och 
marknadsöverdomstolen lämnar prövningstill-
stånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som Patent- och 
marknadsdomstolen har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd med-
delas går att bedöma riktigheten av det 
slut som Patent- och marknadsdom-
stolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står Pa-
tent- och marknadsdomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Patent- och 
marknadsöverdomstolen varför klaganden an-
ser att prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. det beslut som överklagas med angiv- 
ande av Patent- och marknadsdom-
stolen samt dag och nummer för beslu-
tet,  

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av Patent- och marknads-
domstolens beslut som klaganden vill 
få till stånd, 

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende skälen för beslu-
tet enligt klagandens mening är orik-
tiga, 

5. de omständigheter som åberopas till 
stöd för att prövningstillstånd ska 
meddelas, samt 

6. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åbe-
ropas i Patent- och marknadsöverdomstolen-
inte lagts fram tidigare ska klaganden förklara 
anledningen till varför omständigheten eller 
beviset inte åberopats i Patent- och mark-
nadsdomstolen. Skriftliga bevis som inte lagts 
fram tidigare ska ges in samtidigt med överkla-
gandet. Vill klaganden att det ska hållas ett för-
nyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. 
Klaganden ska också ange om han eller hon 
vill att motparten ska infinna sig personligen 
vid sammanträde i Patent- och mark-
nadsöverdomtolen. 

Bilaga 5

http://www.domstol.se/


 

 
www.domstol.se 

 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och 
marknadsdomstolen. Adress och telefonnum-
mer finns på första sidan av beslutet. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit.

 

http://www.domstol.se/



