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Ansökan om informationsföreläggande
I egenskap av ombud för sökanden får vi härmed ansöka om informationsföreläggande mot svaranden under
anförande av följande:
1.
Yrkanden m.m.
1.1. Sökanden yrkar att domstolen vid vite förelägger svaranden att ge sökanden information om namn och
adress till de som registrerats hos svaranden såsom användare av de av svaranden tillhandahållna IPadresserna under den tidsperiod som framgår av bilaga 1.
1.2.

Sökanden yrkar att domstolen för tiden intill att ärendet avgjorts, vid vite förbjuder svaranden att
förstöra den information som omfattas av yrkandet enligt punkt 1.1.

1.3.

Sökanden yrkar därutöver ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer
att anges.

1.4.

2.
2.1.

Forum
Patent- och Marknadsdomstolen är behörig att ta upp målet till prövning enligt 10 kap. 1 §
rättegångsbalken och 58 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ("URL").
Bakgrund
Sökanden
Sökanden innehar ensamrätt att sprida och för allmänheten tillgängliggöra exemplar genom
filöverföring via intemet av de filmer som framgår av bilaga 2, (hädanefter "Filmerna"). Filmerna har
producerats av följande filmstudios: Combat Zone Corp, Combat Zone Corp Filly Films, Giant Media
Group Inc, Diabolic Video, Girlfriends Films, Mile High Distribution Im, Third Degree Films Inc, Zero
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Tolerance och CL Entertainment Inc (hädanefter "Rättighetsinnehavama"). Samtliga av
Rättighetsinnehavama har överlåtit sina immateriella rättigheter avseende Filmerna och ensamrätten att
sprida och för allmänheten tillgängliggöra till sökanden, se rättighetsavtal bilaga 3. Avseende
rättighetsinnehavaren CL Entertainment Inc så innehar deras filmverk ett flertal olika kännetecken
såsom exempelvis "DARKX" och "HARDX", ingivet rättighetsavtal omfattar samtliga av CL
Entertainment Inc's kännetecken varför ett kompletterande utlåtande från CL Entertainments
verkställande direktör har inhämtats och biläggs rättighetsavtalet i bilaga 3. Var och en av Filmernas
DVD-omslag har försetts med copyrightmarkering av respektive ursprunglig rättighetsinnehavare, se
filmomslag bilaga 4. Trots detta sker dagligen ett stort antal intrång i sökandens upphovsrätt genom
fildelning över intemet.
Svaranden

Svaranden är bland annat verksam som intemetoperatör. I denna del av sin verksamhet ger svaranden
sina kunder tillgång till intemet genom att tilldela en specifik IP-adress till varje kund. En IP-adress kan
vid olika tidpunkter fördelas till olika kunder och den IP-adress en kund tilldelas av svaranden förändras
därigenom över tid. De IP-adresser som nu omfattas av aktuell ansökan om informationsföreläggande
ingår samtliga i den nummerföljd av IP-adresser som har tilldelats svaranden vid de i bilaga 1 angivna
tidpunkterna. Vid dessa tidpunkter har intrång skett i sökandens upphovsrätt genom de IP-adresser som
omfattas av ansökan om informationsföreläggande.

2.2.

BitTorreet-teknik

2.3.

De intrång som skett har skett med hjälp av s.k. BitTorrentteknik. BitTorrent är ett
filöverföringsprotokoll som effektiviserar nedladdning genom att upprätta direktkontakt och parallell
nedladdning mellan ett stort antal användare som önskar ladda ned en fil. Tekniken fungerar genom att
den som vill dela en fil, exempelvis en film, skapar en datafil, en s.k. torrentfil.

2.4.

En torrentfil är en informationsfil som innehåller data för att möjliggöra nedladdning. Torrentfilen
innehåller information om filen som skall delas och ett verifieringsvärde, s.k. "infohashvärde" samt
adresser till en eller flera servrar vilka vanligen benämns som s.k. "trackers". För att öppna filen krävs
att en användare brukar en särskild mjukvara, ett fildelningsprogram, som kan tolka uppgifterna som
torrentfilen innehåller. Fildelningsprogrammet läser av information i torrentfilen och genom att
kontrollera verifieringsvärdet samt övrig information som torrentfilen innehåller identifierar
fildelningsprogrammet vilka delar av filmen det är som användaren av programmet vill ladda ned.

2.5.

Efter att fildelningsprogrammet avläst informationen som torrentfilen innehåller skickar mjukvaran en
förfrågan till servern, trackem, vars adress avlästs från torrentfilen. Programmet signalerar sedan att
användaren vill ladda ned en fil med det verifieringsvärde som fildelningsprogrammet läst av genom
torrentfilen. Detta verifieringsvärde är unikt och säkerställer att data som laddas upp överensstämmer
den data som laddas ned. Servern identifierar i sin tur att användaren av fildelningsprogrammet vill
ladda ned just denna fil och söker efter andra fildelningsprogram som gjort en liknande förfrågan, s.k.
"klienter". Servern fungerar därefter som en länk som sammankopplar klienter som efterfrågar
nedladdning av samma filer i en s.k. "svärm". Servern möjliggör därigenom att ldienter får
direktkontakt och därigenom kan ladda ned och ladda upp delar av filen till varandra, s.k. Feer 2 Feerkontakt.

2.6.

När direktkontakt etablerats laddar klienten upp de delar av filen ifråga som klienten har tillgängligt till
andra klienter som den har fått kontakt med i svärmen samtidigt som klienten laddar ned de delar av
filen som ännu inte är färdigställda. Servern kontrollerar konstant vilka delar av filen som en klient
saknar och har färdigställt samt förmedlar kontakt mellan klienter i svärmen så att nedladdning och
uppladdning kan ske så snabbt som möjligt. En klient har kontakt med samtliga klienter i svärmen och
gör därigenom den delade filmen tillgänglig för samtliga klienter som förekommer i svärmen parallellt
vid varje given tidpunkt. Varje användare av en klient identifieras i svärmen genom den unika IP-adress
som klienten uppvisar gentemot andra klienter när nedladdning och uppladdning sker. De delar som
Idienten delar ut överensstämmer med den färdiga nedladdningen genom det verifieringsvärde som
torrentfilen och även den slutliga nedladdningen innehåller, den färdiga nedladdningen motsvarar
därigenom det data som den ursprungliga torrentfilen innehåller.
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Utredning

2.7.

Sökanden har för utredning gällande intrång i bolagets upphovsrätt anlitat det tyska bolaget
MediaProtector GMBH ("MediaProtector") som är specialiserat på att upptäcka upphovsrättsliga
intrång över internet. För spårning och dokumentation av fildelning med BitTorrentteknik har
MediaProtector använt en mjukvara benämnd "FileWatchBT". FileWatchBT känns igen av andra
klienter som ett reguljärt fildelningsprogram.

2.8.

I det aktuella fallet har MediaProtector via sökrnotorer identifierat en torrentfil vars filnamn innehåller
titel för respektive film. FileWatchBT har genom torrentfilen anslutit till en server och deltagit i en
"svärm" där filer överensstämmande med torrentfilens verifieringsvärde delas.

2.9.

I svärmen har FileWatchBT anslutit till klienter som laddar upp uppspelningsbara delar av respektive
film och laddat ned filer med torrentfilens verifieringsvärde. Vid nedladdningstillfällena har
FileWatchBT loggat såväl användarens IP-adress som tidsdata för nedladdningen. Tidsdata som
insamlats av FileWatchBT verifieras mot två separata tidsservrar för att säkerställa tillförlitligheten. I det
fall insamlad tidsdata inte skulle överensstämma med kontrollen mot tidsservrama markeras denna
data som obrukbar och makuleras. Filerna som laddas ned av FileWatchBT har samma verifieringsvärde
som torrentfilen och har verifierats överensstämma med Filmerna.

2.10. FileWatchBT liknar under drift ett fildelningsprogram, vilket är en förutsättning för att de klienter som
FileWatchBT direkt ansluter till och inhämtar information från skall känna igen FileWatchBT som ett
fildelningsprogram och dela filer direkt till FileWatchBT. Den utredning som är relevant för frågan om
informationsföreläggande är av detta skäl den information som inhämtats genom att FileWatchBT i
drift upprättar kontakt med andra fildelningsldienter då det är genom detta de aktuella intrången anges
och preciseras. Till tydliggörande av FileWatchBTs funktion biläggs skärmavbildning för FileWatchBT i
drift, bilaga 5.
2.11. Skärmavbildningen har delvis maskerats då den aktuella skärmavbildningen rör annat rättighetsskyddat
innehåll än det som är aktuellt i ärendet. Av skärmavbildningen framgår i övre vänstra hörnet att
programmet som körs är FileWatchBT. Då MediaProtector inte endast bevakar sökandens rättigheter
körs ett stort antal parallella instanser av FileWatchBT vilket visas av raden av ikoner till höger om
"Applications Menu". Under fliken "My Torrents" utvisas ett antal nummer i kolumnen längst till
vänster. Var och en av dessa nummer utgör en separat torrentfil och utvisar nedladdning av en fil som
FileWatchBT försöker ladda ned av en annan användare. Filen kan vara en film eller annat verk för
vilket MediaProtector uppdragits att bevaka rättigheter. Namnet på den fil som FileWatchBT laddar ned
framgår av kolumnen "Name". Av kolumnen "Size" framgår storleken för filen. Av kolumnerna
"Download" och "Done" framgår hur stor del av nedladdningen som FileWatchBT färdigställt i
megabyte/kilobyte och procent. Av kolumnen "Status" framgår vilket stadie i processen som
nedladdningen befinner sig på; av den aktuella kolumnen kan utläsas att nedladdning pågår.
Kolumnerna "Seeds" och "Peers" utvisar siffror för den grupp av klienter som laddar ned den aktuella
filen, den s.k. "svärmen", där "Seeds" utgör de klienter som har färdigställt nedladdning av filen och
"Peers" utgör de klienter som fortfarande laddar ned. Nästföljande kolumn "Down Speed" och "Up
Speed" utvisar nedladdnings- respektive uppladdningshastighet för FileWatchBTs nedladdning av filen
som laddas ned. Av de tre resterande kolumnerna utvisar "ETA" och "Tracker Status" filens förväntade
nedladdningstid respektive om klienten har kontakt med koordinatom, "trackern", som möjliggör
kontakt mellan klienter.
2.12. Informationen som inhämtats i MediaProtectors utredning har inhämtats genom att MediaProtectors
mjukvara FileWatchBT anslutit till svärmen och upprättat direktkontakt med de klienter som delat de i
ärendet aktuella Filmerna. Det saknas av detta skäl mellanhänder för informationen som inhämtats.
MediaProtector har därtill genom uppspelning av filerna som laddats ned kunna verifiera att dessa
överensstämt med och innehållit ett exemplar av de upphovsrättsligt skyddade Filmerna.
2.13. MediaProtector har för att visa på vederhäftigheten i sin utredning inhämtat ett expertutlåtande från Dr
Frank Sarre, informationsteknik vid Ludwig-Maximilians-Universität Miinchen, om FileWatchBTs
funktion, bilaga 6, se särskilt s. 19-33 där ett antal tillförlitlighetstester redovisas och där det anges att
FileWatchBT utgör ett säkert förfaringssätt. Sakkunnigutlåtandet har översatts från tyska till engelska
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av en auktoriserad översättare, se bilaga 6 s. 65. MediaProtector har därtill under 2016 inhämtat ett
kompletterande expertutlåtenade från Dr Sarre för att verifiera att utredningsmetoden som
MediaProtector tillämpar alltjämt är tillförlitlig, se bilaga 7.
2.14. Genom MediaProtectors utredning har det därigenom kunnat fastslås att filer innehållande delar av
Filmerna olovligen har gjorts tillgängliga för allmänheten och att detta skett genom vissa specifika IPadresser. Intrång har skett genom att delar av Filmerna olovligt delats och gjorts tillgänglig för
allmänheten med hjälp av BitTorrent-teknik. Intrång har skett vid de tidsangivelser som framgår av
kolumnerna "UNIX timestamp", "Date" och "Time" i bifogat dataunderlag, se bilaga 1. Med UNIX
timestamp åsyftas inhämtade tidsdata i s.k. UNIX-tid vilket är ett sätt att beräkna tid i form av exakt
antal sekunder som passerat sedan midnatt den 1 januari 1970. Intrång har skett från de IP-adresser som
framgår under kolumnen "IP Address". Filnamn för respektive torrentfil och för respektive fil som delats
framgår av kolumnerna "Torrentname" och "Filename in torrent". Filernas verifieringsvärde framgår av
kolumnerna "Infohash (original)" och "Infohash (logged by MPI)".
Intrång

2.15. All tillåten upplåtelse av Filmerna sker genom försäljning av exemplar och genom nedladdning via
betaltjänster. Tillgängliggörandet från de aktuella IP-adresserna har skett olovligen och utan tillstånd
från vare sig sökanden eller den ursprunglige rättighetsinnehavaren.
2.16. Genom den utredning som vidtagits och som bifogats denna ansökan framgår att det föreligger
åtminstone sannolika skäl för att intrång skett i sökandens ensamrätter i förhållande till Filmerna. Den
möjliga allmänhet som Filmerna kan ha gjorts tillgänglig för genom uppladdning från IP-adresserna i
fråga, och genom vidarespridning av andra klienter, är i princip obegränsad. På grund av hur en
BitTorrentsvärm är konstruerad är det i princip omöjligt att se hur många personer som en viss
användare har gjort Filmerna tillgänglig för och hur spridningen därefter har fortsatt. Det kan dock med
säkerhet konstateras tillgängliggörandet av Filmerna inte har skett till en krets som varit sluten, utan till
allmänheten genom fildelning på internet, vilket typiskt sett innebär stor skada för en
rättighetsinnehavare, samt att spridningen skett till de klienter vilka befunnit sig i svärmen. Se Högsta
domstolens beslut i ärende Ö 4817-09 av den 2012-12-21 p.49-50 och prop. 2008/09:67 s.161 f samt s.
264.
2.17. Uppladdningen av Filmerna har pågått från IP-adresserna ifråga såväl före som efter den exakta
tidpunkt då MediaProtector har dokumenterat mottagandet av filer från IP-adresserna. Det får
förutsättas att en betydande vidarespridning skett i vart fall efter de aktuella intrångstillfällena.
2.18. Svaranden tillhandahåller i kommersiell skala de IP-adresser som har använts vid intrången och ingår
därmed i den krets som kan åläggas skyldighet att lämna information enligt yrkandet. För att kunna
utreda och eventuellt beivra de intrång som har skett behöver sökanden tillgång till den information
som yrkandet avser.
2.19. Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreligger skäl för informationsföreläggande.
3.
3.1.

Säkerhetsåtgärd
Enligt 26 § lagen (1996:242) om domstolsärenden får domstolen, om det är av synnerlig vikt, besluta för
tiden intill dess att ärendet avgörs om sådana åtgärder som säkerställer det som ärendet gäller.

3.2.

En intemetleverantör har skyldighet att lagra data i en tidsperiod om sex månader. De i ärendet aktuella
intrången skall ha skett under november 2017 till mars 2018. Från datumet för ansökan återstår cirka en
vecka av svarandens skyldighet för vissa av de aktuella uppgifterna. Det kan inte uteslutas att
domstolsförfarandet tar längre tid än en vecka. I det fall den information som sökandens yrkande avser
skulle raderas efter att dessa sex månader har löpt ut finns en stor risk för att domstolens slutliga
prövning i ärendet skulle bli meningslös för de adresser som berörs, eftersom det då inte skulle finnas
någon information att utfärda föreläggande om, varför det av detta skäl är av synnerlig vikt för
sökanden att domstolen beslutar om säkerhetsåtgärd i ärendet. Ett eventuellt förbud skulle inte
medföra att svaranden behöver vidta några särskilda åtgärder eller utgöra något ingrepp i svarandens
ekonomiska förhållanden.
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3.3. Mot bakgrund av vad som anförs ovan föreligger fara i dröjsmål och sökanden hemställer att domstolen
skyndsamt tar ställning till det framställda förbudsyrkandet. Patent- och marknadsdomstolen har i
ärendena 9261-16 och 14620-16 samt 3287-18, beslutsdatum 2017-03-20, 2017-01-25 och 2018-03-19, i
liknande fall beviljat informationsföreläggande samt säkerhetsåtgärd.
4.
Övrigt
4.1. Med hänsyn till att intrången pågår är det angeläget att ärendet handläggs skyndsamt.
4.2.

Bilaga 1-7 inges på bilagt USB-minne.

4.3.

Rättegångsfullmakt har ännu inte erhållits åter från PMÄ 3287-18 varför det får hänvisas till ingiven
fullmakt.

5.

Bilagor
Bilaga 1 Förteckning över tidsangivelser, IP-adresser, verifieringsvärden och filnamn för respektive
intrångstillfälle
Bilaga 2 Förteckning över de filmer i vilka intrång skett och för vilka information begärs
Bilaga 3 Rättighetsavtal
Bilaga 4 DVD-omslag utvisande copyrightmarkering
Bilaga 5 Skärmavbildning över FileWatch BT i drift
Bilaga 6 Expertutlåtande gällande FileWatch BT
Bilaga 7 Kompletterande expertutlåtande gällande FileWatch BT
Bilaga 8 Registreringsbevis för sökanden
Bilaga 9 Registreringsbevis för svaranden

Göteborg, 2018-05-07

ge-,
...enrik Äström- arsson

Peter Hellman gm Henrik Åström-Larsson
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