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Stockholm den 24 maj 2018

ANSÖKAN OM STÄMNING INK. YRKANDE OM INTERIMISTISKT VITESFÖRBUD
Kärande:

AB Svensk Filmindustri, org.nr 556003-5213
Box 7200
103 88 Stockholm
Nordisk Film A/S, reg.nr 52145015
Mosedalvej 14
2500 Valby
Danmark
Nordisk Film Production Sverige AB, org.nr 556371-7585
BOX 27184
102 52 Stockholm
Nordisk Film Distribution AB, org.nr 556229-8322
Box 27184
102 52 Stockholm
TV4 AB, org.nr 556242-7152
Tegeluddsvägen 3-5
115 41 Stockholm
C More Entertainment AB, org.nr 556053-7309
Tegeluddsvägen 3-5
115 41 Stockholm
Bob Film Sweden AB (namnändrat till Art &Bob -Film och
Drama AB), org.nr 556701-1530
Tegeluddsvägen 80

INKOM: 2018-05-25
MÅLNR: PMT 7262-18
AKTBIL: 1

GF Studios AB, org.nr 556209-8896
Stockholmsvägen 18 7 tr
181 50 Lidingö
Stella Nova Film AB, org.nr 556755-1915
Brahegatan 18
114 37 Stockholm
Sweetwater Production AB, org.nr 556659-6457
Box 2337
103 18 Stockholm
Disney Enterprises, Inc
500 S Buena Vista Street
Burbank, CA 91521-0001
United States
Paramount Pictures Corporation
5555 Melrose Avenue
Los Angeles, CA 90038
United States
Columbia Pictures Industries, Inc.
10202 West Washington Boulevard
Capra Building Suite 2500
Culver City, CA 90232
Unites States
Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
United States
Universal City Studios Production LLP
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
Unites States
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Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
United States
(Samtliga nedan gemensamt kallade
"Rättighetshavarna")
Ombud:
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YRKANDEN

1.1

Rättighetshavarna yrkar att domstolen, vid vite, förbjuder Telia att medverka till
tillgängliggörande för allmänheten av de filmverk och teveserier som anges i Bilaqa 1
("Titlarna"), på så sätt att Telia åläggs att genom tekniska blockeringsåtgärder, hindra
sina abonnenters tillgång till tjänsterna The Pirate Bay, Dreamfilm, Nyafilmer och
Fmovies (de "Illegala Tjänsterna" närmare beskrivna nedan), via de
domännamn/webbadresser som anges i Bilaga 2 ("Domännamnen"), och andra
domännamn/webbadresser vars enda eller övervägande ändamål är att möjliggöra
eller underlätta tillgången till de Illegala Tjänsterna och som Telia genom
Rättighetshavarnas försorg underrättas om från tid till annan.

1.2

Rättighetshavarna yrkar att domstolen, vid vite, interimistiskt förbjuder Telia att
medverka till tillgängliggörande för allmänheten av Titlarna, på så sätt att Telia åläggs
att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra sina abonnenters tillgång till de Illegala
Tjänsterna, via Domännamnen och andra domännamn/webbadresser vars enda eller
övervägande ändamål är att möjliggöra eller underlätta tillgången till de Illegala
Tjänsterna och som Telia genom Rättighetshavarnas försorg underrättas om från tid
till annan.

1.3

Rättighetshavarna yrkar vidare att tingsrätten förpliktigat Telia att ersätta
Rättighetshavarna för deras rättegångskostnader med belopp som kommer att anges
senare.

2

GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER
Allmänt

2.1

Rättighetshavarna innehar upphovsrätt, producenträtt eller licensrätt till Titlarna (se
Bilaga 1.e). De Illegala Tjänsterna tillgängliggör olovligen Titlarna för allmänheten i
form av bl.a. Telias abonnenter via Internet.

2.2

Telia har en marknadsandel på cirka 36 procent av internetanvändarna iSverige och
abonnenterna utgör således en allmänhet. Telia kan hindra sina abonnenters tillgång
till de Illegala Tjänsterna via Domännamnen utan att det påverkar några andra tjänster
än de Illegala Tjänsterna (se Rättighetsalliansens rapporter Bilaga 3-6). De Illegala
Tjänsterna tillgängliggör i princip uteslutande upphovsrättsligt skyddade verk utan
samtycke från vare sig Rättighetshavarna eller andra innehavare av rättigheterna till
dessa verk och prestationer (se rapporter från Rättighetsalliansen, Bilaga 3-6, samt
rättsfall angivna under punkt 3.4).
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2.3

Den ohindrade tillgången till de Illegala Tjänsterna som Telia tillhandahåller sina
abonnenter utnyttjas av de Illegala Tjänsterna för att olovligen tillgängliggöra Titlarna
för allmänheten.

2.4

Det föreligger proportionalitet mellan Rättighetshavarnas intresse av att få skydd för
sina immateriella rättigheter å ena sidan och Telias intresse av att få bedriva sin
verksamhet obegränsat samt informations- och näringsfriheten åandra sidan. De
yrkade åtgärderna är ändamålsenliga och effektiva. Detta bland annat eftersom de
Illegala Tjänsterna i princip uteslutande olovligen tillgängliggör skyddade verk utan
samtycke från Rättighetshavarna och andra berörda rättighetshavare samt att
förbudet är begränsat och därför inte nämnvärt kommer att påverka Telias möjligheter
att driva sin verksamhet. Ett föreläggande kommer således inte att påverka kärnan av
Telias näringsverksamhet Qfr PMÖD dom av den 13 februari 2017 i mål PMT 1170615 "B2-domen" s. 24 ff.).
Särskilt om interimistiskt vitesförbud

2.5

Utöver det som anförts ovan åberopas följande särskilt avseende interimistiskt förbud.

2.6

Rättighetshavarna har visat sannolika skäl för intrång genom att Titlarna olovligen
tillgängliggörs för allmänheten via de Illegala Tjänsterna. Telia medverkar till dessa
intrång genom att tillhandahålla sina abonnenter ohindrad tillgång till de Illegala
Tjänsterna och de Illegala Tjänsterna utnyttjar därigenom Telias tjänster för att
olovligen tillgängliggöra Titlarna för allmänheten, dvs. utan samtycke från
Rättighetshavarna.

2.7

Vidare kan det skäligen befaras att Telia, genom att fortsätta med sin medverkan till
intrången, minskar värdet av Rättighetshavarnas rätt till Titlarna. Rättighetshavarnas
intresse av att få omedelbart stopp på intrången väger därför över de eventuella
nackdelar som ett vitesförbud innebär för Telias verksamhet.

2.8

Det föreligger proportionalitet mellan Rättighetshavarnas intresse av att få skydd för
sina immateriella rättigheter å ena sidan och Telias intresse av att få bedriva sin
verksamhet obegränsat samt informations- och näringsfriheten åandra sidan. De
yrkade åtgärderna är ändamålsenliga och effektiva. Detta bland annat eftersom de
Illegala Tjänsterna i princip uteslutande olovligen tillgängliggör skyddade verk utan
samtycke från Rättighetshavarna och andra berörda rättighetshavare samt att
förbudet är begränsat och därför inte nämnvärt kommer att påverka Telias möjligheter
att driva sin verksamhet. Ett föreläggande kommer således inte att påverka kärnan av
Telias näringsverksamhet (jrf B2-domen s. 24 ff.).
Omfattningen av förbudet

2.9

EU-domstolen har i sin praxis slagit fast att artikel 11, tredje meningen, i direktiv
2004/48 (Sanktionsdirektivet), och artikel 8.3 i direktiv 2001/29 (INFOSOC), medför en
skyldighet för medlemsstaterna att säkerställa att mellanhänder vars tjänster utnyttjas
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av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet, oavsett deras eget
eventuella ansvar för den omtvistade verksamheten, kan tvingas att vidta åtgärder för
att se till att dessa intrång upphör och att vidta åtgärder för att förhindra nya
framtida intrång (se, L'Oreal and Others, Mål C-324/09, p. 127-134, Scarlet
Extended, Mål C-70/10, p. 30 f., och Tommy Hilfiger, Mål C-494/15, p. 22)
(undertecknades markering).
2.10

Illegala webbtjänster som olovligen tillgängliggör upphovsrättsskyddat material, såsom
de Illegala Tjänsterna, har ett antal sätt att söka kringgå förelägganden där
internetleverantörer åläggs att hindra sina abonnenters tillgång till sådana
webbplatser. Till exempel har många illegala tjänster ett stort antal spegelsidor och så
kallade "proxysites" som ger användarna tillgång till dessa webbplatser via alternativa
vägar. Andra vanliga åtgärder är att byta toppdomän, byta landsdomän, eller att byta
till ett justerat eller helt nytt domännamn.

2.11

Som exempel på detta kan följande nämnas. Stockholms tingsrätt beslagtog 2015
"thepiratebay.se" och "piratebay.se", som vid den tidpunkten var The Pirate Bays
("TPB") viktigaste domännamn. TPB-operatörerna registrerade då nya domännamn
(som exempel kan nämnas thepiratebay.gd, thepiratebay.la, thepiratebay.mn,
thepiratebay.vg, thepiratebay.mu, thepiratebay.sh, thepiratebay.tw, thepiratebay.fm
och uploadbay.org), vilket gjorde det möjligt att fortsätta att olovligen tillgängliggöra
skyddade verk för allmänheten utan hinder av beslaget.

2.12

Ett annat exempel är följande. En brittisk domstol förelade sex internetleverantörer att
hindra sina abonnenters tillgång till en illegal webbtjänst med adress www.movie2k.to.
Ett fåtal dagar senare ändrade webbtjänsten namn och blev åter tillgänglig med
samma innehåll och utseende men kunde nu istället nås via webbadressen
www.movie4k.to.

2.13

De Illegala Tjänsterna har eller har tidigare använt minst följande huvuddomäner (här
ingår ej spegel- och proxysidor):
a. TPB
thepiratebay.org,
thepiratebay.vc,
thepiratebay.tf,
thepiratebay.sg,
thepiratebay.pk,
thepiratebay.mu,
thepiratebay.ly,
thepiratebay.im,
thepiratebay.gy,
thepiratebay.gd,
thepiratebay.com,

thepiratebay.yt,
thepiratebay.ug,
thepiratebay.tc,
thepiratebay.se,
thepiratebay.ph,
thepiratebay.ms,
thepiratebay.lc,
thepiratebay.ht,
thepiratebay.gs,
thepiratebay.fm,
thepiratebay.by,
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thepiratebay.wf,
thepiratebay.tw,
thepiratebay.sx,
thepiratebay.re,
thepiratebay.pe,
thepiratebay.mn,
thepiratebay.la,
thepiratebay.hn,
thepiratebay.gr,
thepiratebay.dj,
thepiratebay.at,

thepiratebay.vg,
thepiratebay.tl,
thepiratebay.sh,
thepiratebay.pm,
thepiratebay.net,
thepiratebay.ma,
thepiratebay.is,
thepiratebay.hm,
thepiratebay.gl,
thepiratebay.cx,
thepiratebay.am,

thepiratebay.ai, thepiratebay.af, thepiratebay.ac, themobilebay.cc, piratebay.vg,
piratebay.vc, piratebay.tw, piratebay.ty, piratebay.tc, piratebay.sx, piratebay.so,
piratebay.org, piratebay.net, piratebay.ms, piratebay.mn, piratebay.gy,
piratebay.gs, piratebay.gd, piratebay.fm and piratebay.cc.
b. Dreamfilm
dreamfilmhd.io,
dreamfilmhd.org,
dreamfilmhd.bz,
dreamfilmhd.info, dreamfilmhd.ty and dreamfilm.se.

dreamfilmhd.sh,

c. Nyafilmer
nyafilmer.com, nyafilmer.bz, nyafilmer.ty.
d. Fmovies
fmovies.se, 9movies.to, fmovies.to, fmovies.is, bmovies.to and bmovies.is.
2.14

Det är därför troligt att de Illegala Tjänsterna kommer att byta eller justera
domännamn/webbadresser när ett vitesförbud meddelats av domstol.

2.15

Ett förbud i enlighet med Rättighetshavarnas yrkande skulle göra det möjligt att hindra
Telias abonnenters tillgång till just de Illegala Tjänsterna och inte enbart hindra
abonnenternas tillgång till dessa tjänster via specifika domännamn/webbadresser.
Genom ett sådant förbud skulle föreläggandets effektivitet förbättras avsevärt och
framtida intrång förhindras vilket påbjuds av både Sanktionsdirektivet och INFOSOC
(se ovan p. 2.99). Ett förbud i enlighet med Rättighetshavarnas yrkande skulle således
starkt begränsa möjligheterna för operatörerna bakom de Illegala Tjänsterna att
återaktivera dessa tjänster genom byte av domännamn/webbadress.

2.16

Utan ett förbud enligt Rättighetshavarnas yrkande kommer Rättighetshavarna bli
tvungna att belasta rättssystemet med återkommande förbudsyrkanden om och när
operatörerna bakom de Illegala Tjänsterna byter domännamn. Vidare, utan ett förbud i
enlighet med yrkandet, finns inga egentliga möjligheter för ett förbudsföreläggande att
hindra nya framtida intrång vilket inte är förenligt med EU-domstolens domar (se ovan
p. 2.9).

3

UTVECKLING AV OMSTÄNDIGHETER OCH RÄTTSFRÅGOR
Telia

3.1

Telia är den största leverantören av internettjänster iSverige. Under första halvåret av
2017 fanns cirka 15,9 miljoner internetabonnemang iSverige. Av dessa hade Telia en
marknadsandel på cirka 36 procent, följt av Tetenor med en marknadsandel i Sverige
på cirka 19 procent. Tetia är således den överlägset största leverantören av
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internetabonnemang till konsumenter och företag i Sverige. (Uppgifterna är hämtade
från Post- och Telestyrelsens statistikportal).
3.2

Telia tillhandahåller för närvarande sina abonnenter ohindrad tillgång till de Illegala
Tjänsterna och möjliggör därigenom för de Illegala Tjänsterna att utnyttja Telias
internettjänstercör att göra intrång i Rättighetshavarnas och andras rättigheter.
TPB

3.3

TPB är en av världens största illegala fildelningstjänster som olovligen tillgängliggör
olika slags skyddade verk, inklusive filmer och teveserier för allmänheten. Grundarna
till TPB dömdes till fängelse 2010 (se dom av den 26 november 2010 i mål nr B 404109) och två internetleverantörer förbjöds av Svea Hovrätt 2010 att fortsätta
tillhandahålla internetaccess till TPB (se interimistiskt vitesförbud i mål T 7540-09 och
T 17127-09).

3.4

Patent- och marknadsöverdomstolen fann vidare i den tidigare nämnda B2-domen
från 2017 att det material som finns tillgängligt via TPB i princip uteslutande är
upphovsrättsligt skyddat material som tillgängliggjorts olovligen dvs. utan tillstånd från
rättighetshavarna av materialet (se 62-domen s. 27 och 32). EU-domstolen har
kommit fram till samma slutsats i sin dom av den 14 juni 2014 i mål C-610/15 ("Ziggodomen")(se Ziggo-domen p. 45).

3.5

I Ziggo-domen var slutsatsen att begreppet "överföring till allmänheten" ska tolkas så
att det omfattar tillgängliggörande och administration på Internet av en
fildelningsplattform som, genom indexering av metadata avseende skyddade verk och
tillhandahållande av en sökmotor, gör det möjligt för användarna av denna plattform
att finna dessa verk och att dela dem i ett "peer to peer-nätverk". Det är bland annat
på detta sätt som TPB:s tjänster fungerar (se Ziggo-domen p. 48). Tillhandahållandet,
driften och administrationen av TPB:s verksamhet utgör således ett direkt intrång i de
verk som görs tillgängliga för allmänheten via TPB.

3.6

TPB är ursprungligen en svensk tjänst och riktar sig bl.a. till svenska användare (se
Bilaga 7, språkval). TPB rankas av Alexa på plats nummer 25 av de mest besökta
webbplatserna i Sverige (se utdrag från Alexa, Bilaga 8).

3.7

Titlarna tillgängliggörs för allmänheten via TPB (se rapport från Motion Pictures
Association, Bilaga 1a) och Telias tjänster utnyttjas för tillgängliggörandet av Titlarna.
Vidare tillgängliggörs nästan alla verk via TPB olovligen, dvs. utan samtycke från
respektive rättighetshavare och specifikt utan samtycke eller tillstånd från
Rättighetshavarna (se B2-domen, s. 27 och Ziggo-domen, p. 45).

3.8

TPB drivs i vinstsyfte och intäkter erhålls från försäljning av annonser på webbplatsen
(se Ziggo-domen p. 46).

3.9

TPB kan nås via de specifika Domännamn som rör just TPB och inga andra
webbplatser kommer att beröras efter ett efterföljande av ett föreläggande i enlighet
med Rättighetshavarnas yrkanden (se rapport från Rättighetsalliansen, Bilaga 3).
Samtliga förutsättningar för att ålägga Telia att hindra sina abonnenters tillgång till
TPB är således uppfyllda.

3.10

Domstolar i 19 länder världen över har ålagt internetoperatörer att hindra sina
abonnenters tillgång till just TPB. TPB funktionalitet beskrivs närmare i Ziggo-domen
(Ziggo-domen p. 9-11 och 38).
Dreamfilm, Nvafilmer och Fmovies ("Streamin_ptiänsterna")
Allmäntom Streamingtjänsterna

3.11

Dreamfilm, Nyafilmer och Fmovies är alla så kallade streamingtjänster. Via
streamingtjänster kan internetanvändare ta del av skyddade verk från en webbplats
genom direkt uppspelning på sin dator samtidigt som verket överförs dit via Internet.
Ofta länkar streamingtjänster tlll andra illegala tjänster där själva verket ligger lagrat.

3.12

EU-domstolen har i dom av den 8 december 2016, i mål C-160/15, GS Media ("GS
Media-domen") slagit fast att ett sådant tillhandahållande av en länk till ett skyddat
verk, som är tillgängligt på en annan webbplats utan upphovsrättsinnehavarens
samtycke, utgör ett "tillgängliggörande för allmänheten"(GS Media-domen, p. 49). Vid
bedömningen ska, enligt EU-domstolen, prövas om "länkaren" kände till att det som
länkas till olagligen tillgängliggjorts för allmänheten dvs. utan samtycke från
rättighetshavare. När länkar till skyddade verk tillhandahålls i vinstsyfte presumeras
"länkaren" ha sådan kännedom.

3.13

Patent-och marknadsöverdomstolen kom till samma slutsats i B2-domen beträffande
den olagliga streamingtjänsten Swefilmer som är samma typ av illegala tjänst som
Streamingtjänsterna (se B2-domen s. 27 och 32).

3.14

Streamingtjänsterna tillhandahåller länkar till andra webbplatser där Titlarna
obegränsat tillgängliggörs för allmänheten utan Rättighetshavarnas samtycke.
Operatörerna av Streamingtjänsterna är väl medvetna om och har således kännedom
om att de tillhandahåller länkar till verk som tillgängliggjorts på de webbplatser som
länkarna leder till olovligen, dvs utan rättighetshavares samtycke. Dessutom länkar
operatörerna av Streamingtjänsterna till skyddade verk i vinstsyfte och de ska därför
presumeras ha sådan kännedom. Således görs intrång i Titlarna genom att de
tillgängliggörs för allmänheten via bl.a. länkar på Streamingtjänsterna.

3.15

Streamingtjänsterna är närmare beskrivna i Bilaga 4-6. Streamingtjänsterna liknar till
utseendet legala onlinetjänster och ger därför intryck av att de faktiskt är lagliga. På
detta sätt är det enklare för operatörerna av Streamingtjänsterna att attrahera
annonsörer m.m. för att erhålla intäkter. Alla Streamingtjänsterna drivs i vinstsyfte och
erhåller ersättning från försäljning av annonser på webbplatserna (se Bilaga 4-6).
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3.16

Samtliga Titlar tillgängliggörs för allmänheten via Streamingtjänsterna och i princip allt
innehåll som tillgängliggörs där är upphovsrättsskyddade verk som görs tillgängliga
utan tillstånd från Rättighetshavarna och andra berörda rättighetshavare (se
rapporterna från Rättighetsalliansen, Bilaga 4-6). Samtliga förutsättningar för att
ålägga Telia att hindra sina abonnenters tillgång till Streamingtjänsterna är således
uppfyllda.
Särskilt om Dreamfilm

3.17

Dreamfilm är ursprungligen en svensk illegal streamingtjänst. Filmer och tv-serier,
inklusive Titlarna, tillgängliggörs för allmänheten via Dreamfilm utan samtycke från
Rättighetshavarna (se Bilaga 1 b). Omkring 89,5 procent av webbplatsens besökare
var svenskar och Dreamfilm rankades av Alexa på plats 29 i Sverige (Bilaga 4, s. 4).
På webbplatsen återfanns också svenska annonser (se Bilaga 4, s. 5 ff.). Via
Dreamfilm tillgängliggjordes således Titlarna för allmänheten i vinstsyfte och Telias
tjänster utnyttjades för dessa intrång i Titlarna.

3.18

Dreamfilm kunde nås via de specifika Domännamn som anges i Bilaga 2 och inga
andra webbplatser kommer att beröras av ett föreläggande i enlighet med
Rättighetshavarnas yrkanden (se rapport från Rättighetsalliansen, Bilaga 4, s. 7).
Samtliga förutsättningar för att ålägga Telia att hindra sina abonnenters tillgång till
Dreamfilm är således uppfyllda.

3.19

Dreamfilm är för närvarande inte tillgänglig. Rättighetshavarna har dock valt att ta med
Dreamfilm som en av de Illegala Tjänsterna. Anledningen är att operatörerna bakom
Dreamfilm med enkelhet kan återuppta verksamheten via Domännamnen eller andra
liknande domännamn osv.

3.20

Det är inte en förutsättning att en webbplats för närvarande är tillgänglig via Internet
för att ett föreläggande ska kunna meddelas. I exempelvis 62-domen ålades B2
Bredband att hindra sina abonnenters tillgång till Swefilmer trots att Swefilmer vid
tidpunkten för meddelandet av domen inte tillgängliggjorde några verk för allmänheten
(se B2-domen s. 30 st. 2).

3.21

Det ska också noteras att operatörerna bakom Dreamfilm dömdes till villkorlig dom
motsvarande 5-10 månaders fängelse i straffvärde för drift och administration av
Dreamfilm av Göta hovrätt den 22 februari 2018 (se dom i mål nr B 1565-17).
Tingsrätten, med vilken hovrätten var ense, fann, av särskilt intresse i detta
sammanhang, att nästan allt innehåll som tillhandahölls via Dreamfilm
tillgängliggjordes för allmänheten i vinstsyfte och utan samtycke från respektive
rättighetshavare (se dom i mål nr B 1565-17, s. 14 f.). Samtliga förutsättningar för att
ålägga Telia att hindra sina abonnenters tillgång till Dreamfilm är således uppfyllda.
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Särskilt om Nyafilmer
3.22

Nyafilmer är ursprungligen en svensk illegal streamingtjänst. Filmer och tv-serier,
inklusive Titlarna, tillgängliggörs för allmänheten via Nyafilmer utan samtycke från
Rättighetshavarna (se Bilaga 1c). Omkring 88,8 procent av webbplatsens besökare är
svenskar (se utdrag från Alexa, Bilaga 5, s. 4). På webbplatsen återfinns också
svenska annonser (se Bilaga 5, s. 5 f.). Via Nyafilmer tillgängliggör således Titlarna för
allmänheten i Sverige i vinstsyfte och Telias tjänster utnyttjas för dessa intrång i
Titlarna.

3.23

Det pågår för närvarande en polisutredning mot operatörerna av Nyafilmer.

3.24

Nyafilmer kan nås via de specifika Domännamn som rör just Nyafilmer och inga andra
webbplatser kommer att beröras av ett föreläggande i enlighet med
Rättighetshavarnas yrkanden (se rapport från Rättighetsalliansen, Bilaga 5, s. 7).
Samtliga förutsättningar för att ålägga Telia att hindra sina abonnenters tillgång till
Nyafilmer är således uppfyllda.
Särskilt om Fmovies

3.25

Fmovies är en illegal streamingtjänst som riktar sig mot en global publik inklusive
svenskar. Filmer och tv-serier, inklusive Titlarna, tillgängliggörs för allmänheten via
Fmovies utan samtycke från Rättighetshavarna (se Bilaga 1d). Webbplatsen är
populär i Sverige och rankas på plats 278 av Alexa (se utdrag från Alexa Bilaga 6, s.
4). På webbplatsen återfinns också svenska annonser (se Bilaga 6, s. 5 f.). Via
Fmovies tillgängliggörs således Titlarna för allmänheten i Sverige i vinstsyfte och
Telias tjänster utnyttjas för dessa intrång i Titlarna.

3.26

Fmovies kan nås via de specifika Domännamn som rör just Fmovies och inga andra
webbplatser kommer att beröras av ett föreläggande i enlighet med
Rättighetshavarnas yrkanden (se rapport från Rättighetsalliansen, Bilaga 6, s. 7).
Samtliga förutsättningar för att ålägga Telia att hindra sina abonnenters tillgång till
TPB är således uppfyllda.

4

NÅGRA YTTERLIGARE RÄTTSFRÅGOR
De Illegala Tjänsternas intrång genom tillgängliggörande för allmänheten

4.1

Enligt 2 § upphovsrättslagen omfattar upphovsrättsinnehavarens ensamrätt en rätt att
göra ett verk tillgängligt för allmänheten genom bl.a. så kallad överföring till
allmänheten. Ett verk kan överföras till allmänheten på trådhunden eller trådlös väg
från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till
allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få
tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Motsvarande
gäller för producenter (se 46 § upphovsrättslagen).
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4.2

Begreppet "överföring" ska dock inte tolkas bokstavligt. Ett verk överförs till
allmänheten så snart det är möjligt för allmänheten att ta del av verket. Det krävs
således inte att någon i "allmänheten" verkligen tagit del av ett verk för att det ska vara
fråga om ett tillgängliggörande genom överföring (se bl.a. B2-domen, s. 23 f., st. 3 f.
och där gjorda hänvisningar till EU-domstolens praxis).

4.3

En illegal tjänst gör sig således skyldig till intrång genom överföring till allmänheten så
snart det är möjligt för allmänheten att få del av ett skyddat verk via den illegala
tjänstens webbplats.

4.4

Allmänheten har möjlighet att få del av samtliga Titlar via de Illegala Tjänsterna.
Titlarna tillgängliggörs således för allmänheten och det sker utan samtycke från
Rättighetshavarna. Titlarna är därmed föremål för intrång.
Telias medverkan genom tillhandahållande av internetuppkoppling

4.5

I B2-domen konstateras att begreppet medverkan i 53b § i upphovsrättslagen ska
tolkas på så sätt att en internetleverantör som ger sina abonnenter tillgång till material
som tredje man tillgängliggjort för allmänheten utan samtycke från rättighetshavare
ska anses medverka i den betydelsen att internetleverantören tillhandahåller tjänster
som utnyttjas av tredje man för att göra intrång. Det är således fråga om en
medverkan som inte kräver varken uppsåt eller oaktsamhet. Medverkan kräver inte
heller att det finns någon relation mellan internetleverantören och den intrångsgörande
tredje mannen. Det krävs inte heller att internetleverantören på något annat sätt kan
tänkas vara ansvarigt för de intrång som genomförs av tredje man. Det enda som
krävs är att internetleverantören tillhandahåller en internetuppkoppling som är
ohindrad dvs. som kan utnyttjas av tredje man för att olagligen tillgängliggöra verk för
allmänheten, dvs. ge allmänheten möjlighet att få del av verken (B2-domen s.19 ff.).

4.6

I B2-domen konstaterades vidare att en internetleverantör som tillhandahåller
internetuppkoppling till sina abonnenter möjliggör olovliga överföringar av
rättighetshavares material. En sådan internetleverantör är enligt domen en
mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att begå intrång och medverkar
därmed till intrång enligt 53b § upphovsrättslagen (se B2-domen s. 24 st. 2 och jfr
artikel 8.3 Direktiv 2001/29 INFOSOC).

4.7

Telia tillhandahåller sådan internetuppkoppling till sina abonnenter som utnyttjas av de
Illegala Tjänsterna för att olovligen, dvs. utan samtycke från Rättighetshavarna,
tillgängliggöra Titlarna för allmänheten. Telia medverkar således till dessa intrång
genom att just tillhandahålla internetuppkoppling. Därmed föreligger förutsättningar för
att meddela ett föreläggande i enlighet med Rättighetshavarnas yrkande.
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Proportionalitet
4.8

I B2-domen konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att B2 Bredbands
kostnader för att hindra sina abonnenters tillgång till TPB och Swefilmer var rimliga (se
B2-domen s. 25). Det finns inget som talar för att Telias kostnader skulle bedömas på
annat sätt. Eftersom de Illegala Tjänsterna nästan uteslutande tillhandahåller
upphovsrättsligt skyddade verk utan samtycke från Rättighetshavarna och andra
rättighetshavare som berörs, och i och med att förbudet inte kommer att negativt
påverka Telias möjligheter att bedriva sin verksamhet, dvs. inte påverkar själva kärnan
i bolagets näringsfrihet, utgör ett vitesförbud en proportionerlig åtgärd.

4.9

Det finns inget mer effektivt sätt att hindra det illegala tillgängliggörandet av
Rättighetshavarnas upphovsrättsligt skyddade Titlar än genom ett föreläggande i
enlighet med Rättighetshavarnas yrkande (jfr B2-domen s. 26). Föreläggandet
kommer även att göra det svårare för Telias abonnenter att få tillgång till Titlarna.

4.10

Det föreligger proportionalitet mellan Rättighetshavarnas intressen av skydd för sina
rättigheter och de yrkade förbuden å ena sidan, och informationsfriheten,
näringsfriheten och Telias anspråk på att tillhandahålla fri tillgång till de Illegala
Tjänsterna och bedriva verksamhet utan inskränkningar å andra sidan.

4.11

Samtliga förutsättningar för att meddela ett föreläggande
Rättighetshavarnas yrkanden är således uppfyllda.

5

BEVISUPPGIFT

i

enlighet

med

Skriftliga bevis
5.1

5.2

Rättighetshavarna åberopar rapporterna från Motion Pictures Association (Bilaga 1a1 d) till styrkande av att
-

Rättighetshavarna är innehavare av upphovsrätt eller producenträtt till Titlarna
(framgår av skärmdumparna från respektive verks sluttexter);

-

Titlarna tillgängliggörs för allmänheten i sin helhet via de Illegala Tjänsterna.

Rättighetshavarna åberopar rapporten Rättighetsalliansens rapporter (Bilaga 3-6) till
styrkande av att
Domännamnen används av de Illegala Tjänsterna;
-

ett föreläggande i enlighet med Rättighetshavarnas yrkande inte kommer att
beröra andra webbplatser eller tjänster än de Illegala Tjänsternas webbplatser;
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-

i princip allt som tillgängliggörs via Streamingtjänsterna utgörs av
upphovsrättsskyddat material som olovligen tillgängliggörs för allmänheten dvs
utan samtycke från Rättighetshavarna och andra rättighetshavare;

-

det förekommer stora mängder reklam och annonser på Streamingtjänsternas
webbplatser som genererar stora intäkter.

5.3

Intyg från C Mores chefsjurist till styrkande av att C More innehar licensrätt till Titlarna
som är listade som C Mores i rapporten från Motion Pictures Association, Bilaga g.

5.4

B2-domen och Ziggo-domen till styrkande av att i princip allt som tillgängliggörs via
TPB utgörs av upphovsrättsskyddat material som olovligen tillgängliggörs för
allmänheten dvs utan samtycke från Rättighetshavarna och andra rättighetshavare.

5.5

Ziggo-domen till styrkande av att det förekommer stora mängder reklam på TPB som
genererar stora intäkter.
Muntliga bevis att höras vid huvudförhandling

5.6

Förhör med Dani Bacsa, Motion Pictures Association, som ska höras om innehållet i
rapporten från Motion Pictures Association till styrkande av att
-

5.7

Titlarna tillgängliggörs för allmänheten i sin helhet via de Illegala Tjänsterna.

Förhör med Anders Nilsson, Rättighetsalliansen, som ska höras om innehållet i
rapporterna från Rättighetsalliansen till styrkande av att
-

Domännamnen används av de Illegala Tjänsterna;

-

ett föreläggande i enlighet med Rättighetshavarnas yrkande inte kommer att
beröra andra webbplatser eller tjänster än de Illegala Tjänsternas webbplatser;

-

i princip allt som tillgängliggörs via de Streamingtjänsterna utgörs av
upphovsrättsskyddat material som olovligen tillgängliggörs för allmänheten dvs
utan samtycke från Rättighetshavarna;

-

det förekommer stora mängder reklam och annonser på Streamingtjänsternas
webbplatser som genererar stora intäkter.

5.8

Förhör med Daniel Adrian, chefsjurist C More till styrkande av att C More innehar
licensrätt till Titlarna som är listade som C Mores i rapporten från Motion Pictures
Association.

5.9

Samtliga ovan kan kallas via oss ombud.
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6

SÄKERHET
Rättighetshavarna ställer säkerhet i form av en bankgaranti på en miljon kronor för
den eventuella skada som Telia kan komma att orsakas om förbudsföreläggandet mot
förmodan inte skulle upprätthållas när målet slutligt avgörs.

7

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING
Rättighetshavarna hemställer att domstolen ålägger Telia att yttra sig över ansökan
om interimistiskt förbud inom maximalt sju dagar. För att undvika ytterligare skador är
det avgörande och att föreläggandet meddelas snarast möjligt.

Stockholm den 24 maj 2018

i ~e

sted

Ansökningsavgiften är insatt på tingsrättens plusgirokonto.
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BILAGOR
Bilaga 1, 1 a-1 d

Rapport från Motion Pictures Association ink. Titlarna

Bilaga 1.e

Sammanställning av Titlarna och rättigheter

Bilaga 2

Domännamnen/webbadresserna

Bilaga 3

Rapport från Rättighetsalliansen avseende The Pirate Bay

Bilaga 4

Rapport från Rättighetsalliansen avseende Dreamfilm

Bilaga 5

Rapport från Rättighetsalliansen avseende Nyafilmer

Bilaga 6

Rapport från Rättighetsalliansen avseende Fmovies

Bilaga 7

Skärmdump språkvalssida TPB

Bilaga 8

Utdrag från Alexa avseende TPB

Bilaga 9

Intyg från chefsjuristen för C More, Daniel Adrian
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