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1. Copyright Management Services Ltd, 09276690
43 Berkeley Square
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2. Zentropa Administration ApS, CVR: 21515647
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NJORD Law Firm
Pilestræde 58, 6,
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Danmark
MOTPART
Tele2 AB, 556410-8917
Box 2094
103 13 Stockholm
Ombud: Chefsjuristen Stefan Backman
Adress som motparten
SAKEN
Informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen; nu fråga om ärendets avskrivning
_____________
Copyright Management Services Ltd och Zentropa Administration ApS (gemensamt
benämnda Sökandena) ansökte den 13 februari 2017 om att Patent- och
marknadsdomstolen vid vite skulle besluta att Tele2 AB ska ge information om namn
och adress för personer som var registrerade som användare av angivna IP-adresser vid
Dok.Id 1703838
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon
Telefax
08- 561 654 70
08- 561 650 05
E-post: stockholms.tingsratt@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
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en angiven tidpunkt (informationsföreläggande). Sökandena begärde också att
domstolen, för tiden till dess ärendet avgjorts, skulle förbjuda Tele2 AB att förstöra de
uppgifter som avsågs med ansökan om informationsföreläggandet.

Tele2 AB hemställde att ansökan skulle avvisas och hänvisade bl.a. till att ansökan var
riktad mot det publika bolaget Tele2 AB som inte bedriver någon egentlig operativ
verksamhet. Tele2 AB har vare sig kunder eller innehar IP-adresser. IP-adresserna
innehas av Tele2 AB:s dotterbolag som i flera fall är utländska rättssubjekt.

Vidare anförde Tele2 AB att om domstolen skulle finna att ansökan ändå kunde
prövas, domstolen skulle förordna att IP-adresserna som innehas av Tele2 AB:s
utländska dotterbolag undantas från Tele2 AB:s eventuella skyldighet att lämna ut
uppgifter.

Tele2 AB hemställde vidare att domstolen under alla förhållanden skulle förordna dels
att uppgifter som Tele2 AB raderat vid tidpunkten för domstolens beslut skulle
undantas från eventuell skyldighet för Tele2 AB att lämna ut uppgifter, dels att uppgift
om namn och adress inte behöver lämnas på eventuella användare som använt sig av
IP-adresser som är s.k. NAT-adresser eftersom Tele2 AB inte innehar dessa.

I övrigt överlämnadeTele2 AB till domstolen att bedöma om det fanns grund för att
bevilja sökandenas yrkanden.

Sökandena har därefter återkallat ansökan.

Tele2 AB har beretts tillfälle att yttra sig över återkallelsen men har inte hörts av inom
föreskriven tid.

Efter genomgång av handlingarna i ärendet fattar Patent- och marknadsdomstolen
följande
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BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen skriver av ärendet från fortsatt handläggning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 406 B PMD)
Ett överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ges in till Patentoch marknadsdomstolen senast den 31 mars 2017. Prövningstillstånd krävs.

Ylva Aversten

Bilaga 1

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I ÄRENDE (prövningstillstånd
krävs)
Den som vill överklaga Patent- och marknadsdomstolens beslut ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen. Överklagandet prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. det beslut som överklagas med angivande av Patent- och marknadsdomstolen samt dag och nummer för beslutet,

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

2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,

DV 406 B PMD • 2016-08 • Producerat av Domstolsverket

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

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

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

4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,

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

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- och marknadsdomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Patent- och
marknadsöverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

6. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis.
Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Patent- och marknadsöverdomstoleninte lagts fram tidigare ska klaganden förklara
anledningen till varför omständigheten eller
beviset inte åberopats i Patent- och marknadsdomstolen. Skriftliga bevis som inte lagts
fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat 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 marknadsöverdomtolen.

www.domstol.se

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och
marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer 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 instanser om någon överklagar avgörandet dit.

www.domstol.se

