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Ansökan om informationsföreläggande  
1 april 2009 

 

För att beskriva hur intrången gått till har skärmavbilder tagits i samband 
med den bevissäkring som skett av verken. Skärmavbilderna är skapade 
genom att en kopia tagits av vad som i varje moment synts på datorns 
skärm varefter varje ögonblicksbild klistrats in i programvaran Paint. 
Bilderna har därefter skrivits ut.  

Den programvara som visas är klientprogramvaran FlashFXP, med vars 
hjälp kommunikation har skett med FTP-servern. 

Av den första bilden, bilaga 4, framgår i det vänstra fönstret de kataloger 
som finns skapade på FTP-servern. I motsvarande fönster på höger sida 
visas den egna datorn. Till höger om katalogen AUDiOBOOKS står angivet 
datum/tid samt 1,14 TB. Tidsangivelsen innebär i princip tidpunkt då 
någon av underkatalogerna skapades eller ändrades. 1,14 TB är den totala 
mängden data i denna katalog och motsvarar drygt 2800 ljudböcker.  
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På den andra bilden, bilaga 5, visas i det vänstra fönstret de underkataloger som 
finns under katalogen AUDiOBOOKS. Till höger om katalogen SWEDiSH står angivet 
datum/tid samt 962,33 GB. 962,33 GB är den totala mängden data i just denna 
katalog och motsvarar 2443 ljudböcker.    

På den tredje bilden, bilaga 6, har katalogen SWEDiSH listats till vänster och den 
visar de verk som finns tillgängliga i den katalogen. Av den handritade cirkeln 
nedanför listan framgår att det finns 2 443 mappar i katalogen vilket antyder att det i 
vid detta tillfälle fanns lika många verk i denna katalog.  

På bild fyra till sju, bilagorna 7 – 10, har öviga kataloger listats och visar de verk 
som finns tillgängliga i respektive katalog. De handritade cirklarna visar att det i 
denna stund sammanlagt rört sig om drygt 2800 verk i alla dessa kataloger.   

Slutligen framgår av den åttonde bilden, bilaga 11, att nedladdning från den angivna 
katalogen SWEDiSH pågick vid det aktuella tillfället avseende ett exempel av verken i 
bilaga 1. Filen innehållandes en inspelad uppläsning av Leif GW Perssons ljudbok 
”Den som dödar draken” görs tillgänglig för allmänheten genom att nedladdning via 
servern möjliggörs. 
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Svaromål 22 april 2009 

Bevisningen från Sökandena, som inte kan ifrågasättas av den abonnent som är föremål för identifiering, 
måste vara tydlig och autentisk. Enligt Sökandena utgörs bevisningen i huvudsak av bilder som är 
redigerade i ett ritprogram av Svenska Antipiratbyrån (aktbilaga 1, sid 4). Dessa redigerade bilder skall 
därför, enligt ePhones uppfattning, inte tillmätas något större bevisvärde. 

Sökandenas dokumentation avseende påstått intrång 

Sökandena gör  gällande att det rör sig om intrång avseende 27 verk av ljudböcker enligt aktbilaga 2 
(Sökandenas bilaga 1). Sökandena påstår att man på vänster sida av aktbilagorna 5-11 (sökandenas bilagor 
4-10) kan se innehållet på abonnentens FTP-server och att höger sida av nämnda bilagor visar Svenska 
Anitpiratbyråns dator. 

Inga av de påstådda verken finns listade på vänster sida i aktbilagorna 5-11. Därmed visar inte aktbilagorna 
5-11 att åberopade verk överhuvudtaget finns på FTP-servern. Det skall också tilläggas att aktbilagorna 
5-11 visar ett antal mappar, inga ljudfiler. Påståendet om ett intrång avseende 26 av de angivna 27 verken 
kan därför direkt avfärdas.  

Av aktbilaga 12 (sökandenas bilaga 11) framgår att ljudfiler med namnet ”leif_gw_persson” eventuellt kan 
finnas på FTP-servern i en mapp som heter ”Leif_GW_Persson_-_Den_Som_Doedar_Draken”. Detta verk 
skulle i sådana fall vara det enda verk som kan kopplas till en författare och ett av dennes namngivna verk i 
Sökandenas lista över verk som ligger till grund för informationsföreläggandet. Emellertid har inte 
sökandena visat att aktuella filer innehåller det påstådda verket. 
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Yttrande från Ljudboksförlagen 8 maj 2009 

Bevisning 

1. Skärmavbilder av innehållet i katalogerna med de nu aktuella verken, 
bilaga 1, till utvisande av att innehållet i katalogerna utgörs av 
piratkopierat material.   

2. Utlåtande över genomförda avlyssningar, bilaga 2, till utvisande av att 
de nedladdade filerna innehållit de verk som filnamnen angett. 

3. Skärmavbilder av innehållet i nfo-filerna i angivna kataloger, bilaga 3, 
till utvisande av att innehållet i katalogerna utgörs av piratkopierat 
material. 

4. Commview-rapporter (bilaga 3 till ansökan) till utvisande av att vid 
nedladdningarna kommunikationen skett med en server som fått kontakt 
med Internet via den nu aktuella IP-adressen.  

5. Avtal mellan författare och respektive ljudboksförlag, bilagorna 4-8, till 
styrkande av att Ljudboksförlagen har rätt att ansöka om 
informationsföreläggande avseende verken angivna i bilaga 1 till ansökan.  
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Solna tingsrätts beslut 11 maj 2009 

 

För tiden intill dess ärendet har avgjorts förbjuder tingsrätten 
Perfect Communcation Sweden AB att vid vite av 500 000 kr 
förstöra information om namn och adress till den som registrerats 
hos Perfect Communication Sweden AB som användare av Perfect 
Communication Sweden AB tillhandahållna IP-adressen 
77.53.104.102. 
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Yttrande från Perfect Communication  
22 juni 2009 

Något om den övriga bevisningen i målet 

1. Det skall erinras om att Svenska Antipiratbyrån är en intresseorganisation. Det 
finns inga krav på att de metoder som Svenska Antipiratbyrån använder för 
insamling och dokumentation av material är kvalitetssäkrade. Sökanden har vitsordat 
att material som Svenska Antipiratbyrån tagit fram har varit redigerat. Mot bakgrund 
av det sagda måste kvalitén på det material som Svenska Antipiratbyrån tagit fram 
ifrågasättas. 

2. Sökandena har åberopat en skriftlig vittnesutsaga. En skriftlig vittnesutsaga har 
ett lågt bevisvärde i jämförelse med ett muntligt vittnesförhör. 

3. ePhone vill åter erinra domstolen om att ePhone inte har möjlighet att presentera 
motbevisning eftersom ePhone inte får kontakta abonnenten. I detta avseende råder 
inte jämvikt mellan parterna, vilket domstolen enligt ePhones mening särskilt bör 
beakta vid sin granskning av det material som Sökandena presenterat som 
bevisning. 
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Slutligt beslut från Solna tingsrätt 25 juni 2009 

 

 

Med hänsyn till att syftet med informationsföreläggande är att 
erbjuda ett ”förprocessuellt” verktyg bör kravet på att verket skall 
var tillgängligt för allmänheten inte sättas alltför högt. Tingsrätten 
finner därför att det i varje fall finns sannolika skäl för att verken 
enligt bilaga 1 gjorts tillgängliga för allmänheten. 

12 



2013-03-18 

5 

Beslut från Svea hovrätt 24 september 2009 

Det som hovrätten har att ta ställning till är om Ljudboksförlagen 
visat sannolika skäl för att ett upphovsrättsligt förfogande genom 
överföring av verk till allmänheten har förekommit. 

[…] 

Emellertid finns inte någon utredning som klargör hur Svenska 
Antipiratbyrån fått tillgång till inloggningsuppgifterna eller om 
annan än byrån kunnat ladda ner verk från ftp-servern. Enligt 
hovrättens mening går det därför inte att dra några slutsatser om 
vad som krävs för att få tillgång till inloggningsuppgifterna eller i 
vilken omfattning dessa uppgifter fått spridning. Det finns därför 
inte heller något underlag för att bedöma kretsens syfte, storlek, 
karaktär, inträdesvillkor eller beständighet. Inte heller går det att 
bedöma om något ekonomiskt syfte förelegat. 
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Högsta domstolens beslut 28 oktober 2009 

 

Högsta domstolen förbjuder Perfect Communication Sweden AB 
tills vidare vid vite av 500 000 kr att förstöra information om 
namn och adress till den som registrerats hos Perfect 
Communication Sweden AB som användare av den av Perfect 
Communication Sweden AB tillhandahållna IP-adressen 
77.53.104.102. 
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Ljudboksförlagens yttrande till HD den 5 juli 2010 

HANDLÄGGNINGEN   

Ett beslut att inhämta förhandsavgörande torde innebära att Högsta domstolen 
intagit ståndpunkter när det gäller de bedömningar i sak som måste göras för att 
Högsta domstolen ska kunna fatta beslut i målet. Enligt 12 § lagen (1996:242) om 
domstolsärenden gäller bland annat att domstolen ska se till att ärendet blir så utrett 
som dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i ärendet. Häri ligger en 
skyldighet för domstolen att inte utreda eller kräva utredning om saker i ärendet som 
inte kommer att påverka den slutliga utgången av ärendet.  

Högsta domstolen har att i sak ta ställning till om de rekvisit som framgår av 53 c 
och 53 d §§ URL är uppfyllda innan Högsta domstolen kan fatta ett slutligt beslut. En 
annan sak är att Högsta domstolen också ska tillse att dess beslut inte står i strid 
med EU-rätten. När nu Högsta domstolen överväger att inhämta förhandsavgörande 
måste förutsättas att Högsta domstolen för såvitt EU-domstolens besked inte utgör 
hinder, bifaller Ljudboksförlagens begäran. En situation där ett för Ljudboksförlagen 
positivt besked från EU-domstolen inte är tillräckligt för Högsta domstolens bifall till 
ansökan är inte acceptabelt. Då skulle Ljudboksförlagen ha tvingats medverka i ett 
utdraget och kostsamt EU-förfarande, helt utan skäl. Endast om det är klart att det 
enda hinder som Högsta domstolen funnit för bifall till Ljudboksförlagens talan är 
oklarhet i förhållande till EU-rätten är det tänkta förfarandet ändamålsenligt. Högsta 
domstolen bör redan nu tydliggöra sin syn i detta hänseende. 
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SLUTSATSER 

• Mjuk, pragmatisk prövning 

• Rimliga krav 

• Göra den dokumentation man kan. Inte fel att 
göra den själv eller med annan som är 
sympatiskt inställd. 

• Skapa förståelse för helheten 
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