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BAKGRUND 

Crystalis Entertainment UG (Crystalis Entertainment) gör gällande att Starz 

Entertainment LLC (Starz Entertainement) har ensamrätt till TV-serien Ash vs Evil 

Dead (TV-serien). Crystalis Entertainment har påstått att filer innehållande TV-serien 

tillgängliggjorts på internet med s.k. BitTorrent-teknik inom ett s.k. peer-to-peer-

nätverk (P2P-nätverk). Tekniken innebär att användare inom ett P2P-nätverk genom 

såväl uppladdning som nedladdning delar med sig av filer till varandra. Crystalis 

Entertainment har påstått att tillgängliggörande skett genom 24 stycken IP-adresser i 

Sverige (IP-adresserna), se bilaga 1.  

 

Crystalis Entertainment har ansökt om informationsföreläggande enligt 53 c § lagen 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen).  

 

Tingsrätten beslutade den 16 november 2015, för tiden till dess ärendet avgjorts, att 

förbjuda TeliaSonera Sverige AB (TeliaSonera) att förstöra information om namn och 

adress till de som var registrerade som användare av IP-adresserna vid de tidpunkter 

som anges vid varje IP-adress i bilaga 1.   

 

YRKANDEN M.M. 

Crystalis Entertainment har yrkat att tingsrätten vid vite av 200 000 kr ska förelägga 

TeliaSonera att ge information om namn och adress till de som var registrerade som 

användare av IP-adresserna i bilaga 1 vid den tidpunkt som anges vid varje IP-adress i 

bilagan. 

 

TeliaSonera har överlämnat åt rätten att bedöma huruvida yrkandet om 

informationsförläggandet ska bifallas.  
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GRUNDER M.M. 

Crystalis Entertainment 

Starz Entertainment har upphovsrätt till TV-serien och Crystalis Entertainment har 

genom licensavtal rätt att beivra upphovsrättintrång i Sverige genom fildelning av  

TV-serien.  

 

Genom att olovligen tillgängliggöra filer innehållande TV-serien för allmänheten, 

vilket Starz Entertainment har ensamrätt till, har intrång gjorts i Starz Entertainments 

ensamrätt. Tillgängliggörandet har bestått i uppladdning av filer innehållande  

TV-serien. Det föreligger sannolika skäl för att intrång sker i Starz Entertainments 

ensamrätt till TV-serien.  
 

För att kunna utreda och eventuellt beivra utförda intrång behöver Crystalis 

Entertainment tillgång till den information yrkandet avser.  

 

TeliaSonera tillhandahåller i kommersiell skala de IP-adresser som har använts vid 

intrången. Olovligt tillgängliggörande av TV-serier för allmänheten genom fildelning 

via internet innebär typiskt sett stor skada för rättighetsinnehavaren. Skälen för ett 

informationsföreläggande uppväger de eventuella olägenheter eller men som åtgärden 

skulle kunna innebära.  

 

TeliaSonera  

Crystalis Entertainment har till stöd för sitt påstående att intrång begåtts åberopat en 

utredning utförd av IT-bolaget Excipio GmbH. Enligt Crystalis Entertainment visar 

utredningen att filer som innehåller delar av TV-serien tillgängliggjorts för 

allmänheten via Internet genom BitTorrentteknik. Crystalis Entertainment har inte lagt 

fram den faktiska utredningen utan istället lagt fram en rapport som enligt Crystalis 

Entertainment beskriver och validerar Excipios ”NARS-system för insamling av bevis 

rörande intrång genom Bittorrent-teknik”. Den enda utredning som lagts fram är 

därmed en rapport av hur utredningen ska ha bedrivits. Denna rapport visar inte att det 
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är de IP-adresser som avses i ansökan som har använts vid påstådda intrång. Det 

saknas därmed dokumentation som kopplar de angivna IP-adresserna till de påstådda 

intrången.    

 

Det kan vidare ifrågasättas om skälen för ett informationsföreläggande uppväger den 

olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för TeliaSonera och andra 

motstående intressen. Crystalis Entertainment har i bilaga 1 angett 24 IP-adresser. Av 

handlingarna framgår inte annat än att det är fråga om 24 olika abonnemang och om ett 

enda intrång per abonnemang vid vilket delar av TV-serien ska ha tillgängliggjorts 

över internet. Skälen för informationsföreläggande ska i vart och ett av de 24 fallen 

avvägas mot den enskilde abonnentens rätt till integritet. En bedömning måste vidare 

göras i varje enskilt fall av om rättighetshavarens intresse av att få ut abonnent-

uppgifter väger tyngre än enskilda abonnenters intresse av integritet som skyddas av 

tystnadsplikten enligt 6 kap. 20 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.  

 

SLUTLIGT BESLUT  

Skäl 

Inledning  

En domstol får enligt 53 c § upphovsrättslagen utfärda ett informationsföreläggande 

om sökanden visar sannolika skäl för att någon begått ett intrång i upphovsrätten till ett 

verk. Enligt motiven innebär bestämmelsen bl.a. att en internetleverantör kan 

föreläggas att lämna information om vilken abonnent som har haft en IP-adress när den 

har använts för att tillgängliggöra eller kopiera upphovsrättsligt skyddat material via 

internet i strid mot bestämmelserna i upphovsrättslagen (se prop. 2008/09:67 s. 263).  

En förutsättning för att informationsföreläggande ska få meddelas är att informationen 

kan antas underlätta utredning av ett intrång eller en överträdelse som avser de aktuella 

varorna eller tjänsterna. Ytterligare en förutsättning är att skälen för åtgärden uppväger 

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

åtgärden eller för något annat motstående intresse.  
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En internetleverantör får enligt 6 kap. 20 § lag (2003:389) om elektronisk 

kommunikation inte obehörigen föra vidare eller utnyttja bl.a. uppgift om abonnemang 

som leverantören har fått del av eller tillgång till. Tystnadsplikten är emellertid 

utformad som ett förbud mot obehöriga utlämnanden och är därför underordnad andra 

bestämmelser som innebär att informationen får lämnas ut. Utlämnandet är i ett sådant 

fall inte obehörigt (se Högsta domstolens beslut den 21 december 2012 i mål nr  

Ö 4817-09 Bonnier Audio, p. 20).  

 

För att ett utlämnande ska vara förenligt med EU-rätten krävs att det sker för något 

ändamål som omfattas av artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation 

(datakommunikationsdirektivet). EU-domstolen har i en dom den 29 januari 2008 i 

mål C-275/06, Promusicae, REG 2008, s. 1-271, funnit att datakommunikations-

direktivet inte utgör hinder för att medlemsstaterna föreskriver en skyldighet för en 

internetleverantör att lämna ut personuppgifter i ett tvistemål, i syfte att skapa ett 

effektivt skydd för upphovsrätten (se p. 53 och 54 i den domen).   

 

Starz Entertainments upphovsrätt  

Crystalis Entertainment har lagt fram kopior av affischer, utdrag från Twitter och Starz 

Entertainments webbplats samt utdrag från Internet Movie Database, utvisande att 

Starz Entertainment är produktionsbolaget bakom TV-serien. Crystalis Entertainment 

har även lagt fram ett licensavtal för att visa att Starz Entertainment till Crystalis 

Entertainment upplåtit rätten att beivra upphovsrättsintrång i Sverige som sker genom 

fildelning. Tingsrätten saknar skäl att ifrågasätta vare sig att Starz Entertainment har 

upphovsrätt till TV-serien eller att bolaget upplåtit till Crystalis Entertainment att 

beivra upphovsrättsintrång som begås i Sverige genom fildelning. För den fortsatta 

bedömningen godtar tingsrätten därför att Starz Entertainment har upphovsrätt till  

TV-serien och att Crystalis Entertainment i egenskap av licenstagare har rätt att föra 

talan.  
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Sannolika skäl för att intrång skett   

För att Crystalis Entertainments ansökan om informationsföreläggande ska bifallas 

krävs även att bolaget visat sannolika skäl för att intrång skett i Starz Entertainments 

ensamrätt. 

 

Crystalis Entertainment har påstått att intrång begåtts genom uppladdning av filer 

innehållande TV-serien inom ett P2P-nätverk, vilket innebär att användarna i det 

aktuella P2P-nätverket genom nedladdning har kunnat ta del av dessa filer. Crystalis 

Entertainment har anfört att kännedom om intrånget erhållits genom teknisk utredning 

utförd av Excipio GmbH. Till stöd för detta påstående har Crystalis Entertainment lagt 

fram en rapport från Nigel John Bowes Young. I rapporten beskrivs detaljerat hur 

insamling av bevis, avsedda att användas i rättsliga förfaranden, för begångna intrång 

går till i situationer som den nu aktuella.  

 

Tingsrätten finner inte anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i de redovisade 

metoderna och att dessa har använts för identifiering av de aktuella IP-adresserna.  

 

Tingsrätten bedömer därför att Crystalis Entertainment visat sannolika skäl för att 

intrång har begåtts i Starz Entertainments upphovsrätt till TV-serien.  

 

Ett informationsföreläggande kan antas underlätta utredningen angående intrånget. 

TeliaSonera får bedömas kunna ta fram informationen utan några större olägenheter 

för sin verksamhet. Vidare gäller att digitalt lagrade verk kan få stor spridning på 

internet med stor skada för rättighetsinnehavaren. Tingsrätten bedömer därför att 

skälen för informationsföreläggande uppväger den olägenhet eller det men som 

åtgärden skulle kunna innebära.  

 

Mot angiven bakgrund bedömer tingsrätten att det finns förutsättningar att bifalla yrkat 

informationsföreläggande.  

 

Vitet ska bestämmas till yrkat belopp.  
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Sekretess  

I ärendet förekommer uppgifter som omfattas av sekretessreglering (aktbilaga 4). 

Eftersom dessa uppgifter inte har röjts i beslutet gäller sekretessen fortsatt utan att 

något särskilt förordnande behöver göras om detta.  

 

Slut  

1. Tingsrätten förelägger TeliaSonera att, vid vite om 200 000 kr, ge Crystalis 

Entertainment information om namn och adress till de som var registrerade 

som användare av IP-adresserna i bilaga 1 vid den tidpunkt som anges vid varje 

IP-adress i bilagan.  

2. Informationen ska skriftligen lämnas till Crystalis Entertainment senast den 25 
januari 2015. Detta gäller under förutsättning att beslutet inte överklagas. 

3. Tingsrättens beslut den 16 november 2015 om säkerhetsåtgärd enligt 26 § 

lagen (1996:242) om domstolsärenden ska bestå till dess beslutet enligt punkt 

1–2 ovan har vunnit laga kraft.  

_____________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 406) 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 

7 januari 2016. Prövningstillstånd krävs.   

 

 

Anton Salamon        Protokoll uppvisat/  
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I TVISTEMÅL OCH ÄRENDE 
(prövningstillstånd krävs) 
 

Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska 
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas 
eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet 
prövas av den hovrätt som finns angiven i slu-
tet av beslutet. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
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 
hovrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd 
om  

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

2. det inte utan att sådant tillstånd med-
delas går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten 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 
tingsrättens avgörande fast. Det är därför vik-
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla-
gandet till hovrätten varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. det beslut som överklagas med angiv- 
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för beslutet,  

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 tingsrättens beslut som 
klaganden vill få till stånd, 

4. grunderna (skälen) för överklagandet, 

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. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet.  

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

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan 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.

 

Bilaga 2

http://www.domstol.se/

