
STÄMNING 
 
Företaget        , med adressen: Box       Sverige        , kallas därmed till Moskvas tingsrätt för att 
vara svarande i tvistemål №/2013 i samband med stämningsansökan av det privata Aktiebolaget            
mot PRQ Inet KB om ensamrättsskydd för filmer, som publicerades på webbplatsen         . 
 
Domstolsförhandlingen kommer att hållas den oktober 2013 kl. 10.30 (huvuddatum) i Moskvas 
tingsrätt (rättssalen № 606), som är belägen vid Bogorodskij val 8, Moskva, Ryska federationen. 
 
Om stämningen inte kommer i tid, ska det beaktas. Då kommer tvistemålet att prövas på 
förhandlingens reservdatum den  november 2013 kl. 10.30. 
 
Domare i   stämpel:  
Moskvas tingsrätt  signatur     



Till Moskvas tingsrätt   
STÄMNINGSANSÖKAN 

om ensamrättsskydd för filmer på informations- och kommunikationsnätet ”Internet” 
 
Det privata Aktiebolaget            fick veta att information, som krävs för att ladda ned på Internet 
ensamrättsobjekt - TV-serier ,                    , finns tillgänglig på informations- och 
kommunikationsnätet ”Internet” på webbplatsen  nätadress ------------vid tidpunkten för 
ansökan). 
 
Käranden vände sig till Moskvas tingsrätt, enligt p. 144.1 av Rysslands Civilprocesslag, med 
ansökan om preliminära åtgärder för att skydda ensamrätten till Filmer på ”Internet”. 
 
Ovanstående ansökan beviljades med beslut av Moskvas tingsrätt i målet № /2013 den 6 augusti 
2013. Domstolen bestämde 15 dagars frist fr.o.m. beslutsdagen för det privata Aktiebolaget         
för att lämna stämningsansökan i samband med yrkande, som resulterade i åtgärder vidagna av 
domstolen för att säkerställa Kärandens förmögenhetsrätt. 
 
Faktum att information, som krävs för att ladda ned Filmer på ”Internet”, finns publicerad på den 
nämnda webbplatsen på ”Internet” bekräftas med kopior (skärmdumpar) av webbsidor som finns 
bifogad i handlingarna i målet №        /2013. 
 
Käranden äger rättigheter (exklusiv licens) att förfoga över Filmer via Internet i Ryssland, som 
bekräftas med bifogad attesterad kopia av Licensavtal №Р-2010 (med bilagor och tillägg) mellan 
det privata Aktiebolaget ") och det publika Aktiebolaget ”” (») från /06.  
 
Spridning av Filmer via ”Internet” genom publicering på webbplatsen            av information, 
som krävs för att ladda ned Filmer på ”Internet”, sker utan Kärandens tillstånd och annan 
anledning som Rysslands Civilprocesslag omfattar. Det här är en kränkning av ensamrätten till 
Filmer som Käranden förfogar över enligt exklusiv licens, och det berör Kärandens rättigheter, 
som han fick på grund av det ovannämnda avtalet (licensavtal). 
 
Enligt s. 1 p. 1229 av Rysslands Civilprocesslag kan en medborgare eller en juridisk person som 
har ensamrätt till ett resultat av intellektuell verksamhet och individualiserande metoden 
(rättsinnehavare) förfoga över sådant resultat eller metoden efter eget bedömande på alla lagliga 
sätt. Rättsinnehavare kan förfoga över ensamrätt till resultat av intellektuell verksamhet eller  
individualiserande metoden (p. 1233) om Rysslands Civilprocesslag inte anger annat. 
Rättsinnehavare kan efter eget bedömande tillåta eller förbjuda att andra personer använder 
resultat av intellektuell verksamhet eller  individualiserande metoder. Brist på förbudet betraktas 
inte som medgivande (tillstånd). Andra personer kan inte använda motsvarande resultat av 
intellektuell verksamhet eller  individualiserande metoden utan rättsinnehavarens tillstånd, med 
undantag för tillfällen som Rysslands Civilprocesslag omfattar. Användning av resultat av 
intellektuell verksamhet eller  individualiserande metoden (inklusive användningssätt som 
Rysslands Civilprocesslag omfattar), om detta sker utan rättsinnehavarens tillstånd, är olaglig 
och medför ansvar som fastställs av Rysslands Civilprocesslag, andra lagar, med undantag för 
tillfällen när Rysslands Civilprocesslag medger att resultat av intellektuell verksamhet eller 
individualiserande metoden används av andra personer utan rättsinnehavarens tillstånd. 
 
Enligt s. 1 p. 1252 av Rysslands Civilprocesslag sker ensamrättsskydd för resultat av intellektuell 
verksamhet eller individualiserande metoden bland annat genom yrkanden: 
 1) om erkännande av rätten – till person som avfärdar eller på något annat sätt inte 
erkänner rätten, kränkande därmed rättsinnehavarens intressen; 



 2) om undertryckande av handlingar, som kränker rätten eller hotar med kränkning, - till 
person som utför sådana handlingar eller genomför förberedelserna för detta; 
 3) om skadestånd - till person som olagligt använde resultat av intellektuell verksamhet 
eller individualiserande metoden utan att ingå avtal med rättsinnehavare (obehörig användning) 
eller på annat sätt kränkte hans ensamrätt och orsakade skador; 
 4) om beslagtagande av databärare enligt s. 5 av denna paragraf – till dess tillverkare, 
importör, bärare, transportör, säljare, annan distributör, samvetslös köpare; 
 5) om publisering av domstolsbeslut i samband med överträdelsen med besked om den 
giltiga rättsinnehavaren – till ensamrättens förbrytare. 
 
Enligt s. 3 p. 1250 av Rysslands Civilprocesslag befrias inte oskyldig förbrytare från plikten att 
sätta stopp för kränkning av immateriella rättigheter, samt innebär eventuella åtgärder för att 
skydda sådana rättigheter. 
 
Enligt p. 1254 av Rysslands Civilprocesslag, om andra personer kränker ensamrätt till resultat av 
intellektuell verksamhet eller individualiserande metoden med exklusiv licens berör 
licensinnehavarens rättigheter som förvärvats enligt licensavtalet, kan licensinnehavaren skydda 
sina rättigheter bland annat i överensstämmelse med paragrafer 1250, 1252 och 1253 av 
Rysslands Civilprocesslag. 
 
På basis av ovanstående, utgående från p.  3, s. 3 p. 26, p. 131-132, p. 196 av Rysslands 
Civilprocesslag, 
 

YRKAR KÄRANDEN: 
 
1. Att förplikta svaranden att sätta stopp för kränkning av ensamrätt till TV-serier , ” ). Att ta bort 
information, som krävs för att ladda ned på Internet TV-serier , ”»), "») från webbplatsen          . 
2. Att förbjuda svaranden att publicera information, som krävs för att ladda ned på Internet TV-
serier , ”») på webbplatsen                  på informations- och kommunikationsnätet ”Internet” utan 
rättsinnehavarens tillstånd och annan anledning som Rysslands Civilprocesslag omfattar. 
 
 Representant för det privata Aktiebolaget "") 
 genom fullmakt        
 (fullmakten i original 
 finns i handlingarna i målet № 2013) 
 
 Bilagor: 
 1. En kopia av denna stämningsansökan på tre ark för svaranden. 
 2. En kvitto på att ansökningsavgiften är betald. 
 3. En kopia av representantens fullmakt på ett ark. 


