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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa 
upphovsrättstvister 

Utfärdad den 8 december 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2017:322) om 
medling i vissa upphovsrättstvister 

dels att 1, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse. 

1 §3    Denna lag gäller när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett avtal 
som är en förutsättning för avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d, 42 e, 42 f, 
42 g eller 42 h § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk.  

Lagen gäller också vid motsvarande tvister som kan uppkomma till följd 
av hänvisningarna till 42 b−42 h §§ i 45, 46, 48, 48 b, 49 och 49 a §§ lagen 
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 

Lagen gäller dessutom vid motsvarande tvister som kan uppkomma när 
avtal om exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller tv-
företag eller när avtal om vidaresändning ska ingås med radio- eller tv-
företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

1 a §    Denna lag gäller också om det i andra fall än som anges i 1 § 
uppkommer en tvist om ingåendet av ett avtal som gäller rätt att göra 
filmverk tillgängliga för allmänheten på en beställvideotjänst online. 
Bestämmelserna i 13 och 14 §§ om tidsbegränsade avtals fortsatta 
tillämpning gäller dock inte vid sådan tvist. 

3 §    Om förhandlingar i fråga om ett avtal som avses i 1 eller 1 a § inte 
leder till att parterna ingår något avtal, får vardera parten ansöka om 
medling. 

Även den som har begärt förhandling i fråga om ett sådant avtal men fått 
sin begäran avvisad får ansöka om medling, under förutsättning att denne 
kan vara part i avtalet. 

5 §    Domstolen ska besluta om medling, om 
1. ansökan gäller en sådan tvist som anges i 1 eller 1 a §,

1 Prop. 2021/22:278, bet. 2022/23:NU6, rskr. 2022/23:41. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt 
och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG 
och 2001/29/EG, i den ursprungliga lydelsen. 
3 Senaste lydelse 2021:358. 
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2. det är en sådan situation som avses i 3 §,
3. ansökan görs inom den tid som anges i 4 § andra stycket,
4. motparten, när ansökan gäller en sådan tvist som avses i 1 a §, inte

motsätter sig medling, och 
5. det inte finns annan särskild anledning att avslå ansökan.
Även om ansökan görs efter den tid som anges i 4 § andra stycket, får

domstolen besluta om medling, under förutsättning att övriga villkor är 
uppfyllda och att inte motparten gör en invändning om att ansökan inte har 
gjorts inom föreskriven tid. 

När domstolen beslutar om medling ska den utse en medlare. Den som 
utses till medlare ska vara opartisk och i övrigt lämplig för uppdraget. Innan 
domstolen utser en medlare ska parterna ha fått tillfälle att yttra sig. 

Domstolen ska ange inom vilken tid medlingen senast ska vara avslutad. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

CARL-OSKAR BOHLIN 
Anders Olin 
(Justitiedepartementet) 
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