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IFIM INBJUDER TILL EFTERMIDDAGSSEMINARIUM OM 
 

Aktuella upphovsrättsliga frågor med anledning av Högsta 
domstolens dom i ePhone-målet: förutsättningar och gränser för 

informationsförelägganden, överföring till allmänheten m.m. 
 

I slutet av december meddelande Högsta domstolen dom i det s.k. ePhone-målet (mål nr Ö 
4817-09). Målet rörde den första begäran i Sverige om s.k. informationsföreläggande enligt 
de nya bestämmelser som infördes vid genomförandet av det civilrättsliga 
sanktionsdirektivet våren 2009. Bestämmelserna om informationsföreläggande antogs vid 
genomförandet få sin största praktiska betydelse på upphovsrättsområdet, särskilt vad gäller 
beivrandet av s.k. olovlig fildelning, eftersom bestämmelserna ger en möjlighet för 
rättighetshavare att identifiera påstådda intrångsgörare och därefter själva beivra dem. 
 
Domen baserar sig till stor del på det förhandsbesked som EU-domstolen lämnat (mål 

C‑461/10) på frågor som ställts av Högsta domstolen, men innebär också betydelsefulla 
förtydliganden i delar där EU-domstolen lämnat tolkningsutrymme för den nationella 
domstolen. Det handlar framförallt om förutsättningar och gränser för att meddela 
informationsföreläggande, inklusive den avvägning som nationella domstolar måste göra 
mellan skyddet för upphovsrätt och skyddet för privatlivet. Det rör också grundläggande 
upphovsrättsliga definitionsfrågor som t.ex. begreppet ”allmänheten” där Högsta 
domstolens dom kan tolkas som en avvikelse från traditionellt svenskt synsätt.  
 
Vid seminariet kommer Högsta domstolens dom att diskuteras framförallt utifrån dess 
betydelse för möjligheten att tillämpa bestämmelserna om informationsföreläggande för att 
beivra olovliga förfoganden av upphovsrättsligt skyddat material på internet. Innebär domen 
att rättighetshavarna ges ett praktiskt betydelsefullt verktyg för beivrande av olovlig 
fildelning? Vilken långsiktig betydelse kan domen förväntas få för rättighetshavare, 
tillhandahållare av lagliga tjänster, internetleverantörer, enskilda användare och andra 
aktörer? Seminariet tar också upp om domen innebär avvikelser från tidigare svenskt synsätt 
när det gäller begreppet ”allmänheten” och vilka generella slutsatser som kan dras av att EU-
domstolen ger nytt innehåll till centrala upphovsrättsliga begrepp. 
 
Seminariet inleds med en presentation av jur. kand., civ. ek., doktorand Johan Axhamn. 
Därefter följer en paneldiskussion med förlagsjurist Dag Wetterberg (Bonnierförlagen), 
förbundsjurist Pia Janné Nyberg (Förläggareföreningen), jur. kand. doktorand Daniel 
Westman, Gerre Versteegh (film2home), jur. kand. Sara Lindbäck (Rättighetsalliansen) samt 
representanter för internetleverantörer och användare. Diskussionen leds av institutets 
föreståndare jur. dr., prof. Per Jonas Nordell.  
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TID: fredagen den 22 februari 2013 kl. 15.00–17.00.  
LOKAL: meddelas vid anmälan. 
 
Pris: 590:- inkl. dokumentation, förfriskningar och tilltugg som avslutning. 
 
Per Jonas Nordell och Jan Rosén 
 
Svar senast tisdagen den 19 februari 2013 till: johannes.wickbom@juridicum.su.se   
 
Anmälan är bindande. 
 
Ja, jag/vi kommer gärna på IFIM:s seminarium fredagen den 22 februari 2012 kl. 15.00 – 
17.00 
 
Namn: 
Företag: 
E-post: 
Adress: 
Postadress:  
Telefon: 
 
590:-/person (varav moms 118:-) sätts in på plusgiro 15657-0. 
Ange efternamn på deltagande person samt ref. 220 och proj. 70110400.  
Observera att IFIM har momsplikt, dvs. institutet har skyldighet  
att redovisa och betala 25 % moms. 

 
Företag och organisationer som aktivt stödjer IFIM:s verksamhet: 

 

    
 

  
    

                                     
  

Advokatfirman Delphi Noréns Patentbyrå Bird&Bird 
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