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Överklagande av Stockholms tingsrätts dom den 19 maj 2015 i mål 
B 6463-13   

 

Klagande 

Kammaråklagare , Internationella åklagarkammaren Stockholm 

Motpart 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) 

Box 7399, 103 91 Stockholm 

 

Ombud 

advokaterna  och  

Foyen advokatfirma AB 

Box 57, 101 21 STOCKHOLM 

Saken 

Brott mot upphovsrättslagen; nu fråga om förverkande m.m. 

Yrkanden 

Att hovrätten med ändring av tingsrättens dom beslutar att 

- förverka domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se från stiftelsen 

.SE, i första hand enligt 36 kap. 3 § 1 st p. 1 brottsbalken, i andra hand 

enligt 53 a § andra stycket upphovsrättslagen, 

- alternativt ålägga stiftelsen .SE att - som en åtgärd till förebyggande av 

missbruk enligt 36 kap. 6 § brottsbalken - avregistrera och upphöra med 

tilldelning av domänerna, i första hand enligt 36 kap 3 § 1 st p. 1 

brottsbalken, i andra hand enligt 53 a § andra stycket upphovsrättsla-

gen.  

 

Grunder 

I enlighet med tingsrättens dom (s. 10-11) är det klarlagt att det via fildelnings-

tjänsten the Pirate Bay (TPB) har begåtts och fortfarande begås omfattande 

brott mot upphovsrättslagen avseende de angivna verken och upptagningarna. 

Enligt domen är det också visat att de aktuella domännamnen utgjort hjälpme-

del vid dessa brott.  

 

 

 
Postadress 

 
Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 57 
101 21  STOCKHOLM 
 

Hantverkargatan 25 A 
 

010-562 50 00 
 
Telefax 

010-562 54 83 

registrator.int-stockholm@aklagare.se 
 
Webbadress 

www.aklagare.se 
 

 

Svea hovrätt 

Box 2290 

103 17 STOCKHOLM 

 

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5
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Vidare delar jag tingsrättens bedömning att stiftelsen medverkat till brotten och 

att främjandet skett uppsåtligen (s. 16ff), dvs. att stiftelsen ingår i den krets av 

personer som ett förverkande enligt upphovsrättslagen kan riktas mot.   

 

Tingsrätten anser dock inte att domänerna kan förverkas från stiftelsen, varken 

enligt 53 a § upphovsrättslagen – eftersom stiftelsens medverkan av vissa skäl 

inte bör betraktas som straffbar - eller enligt 36 kap 3 § brottsbalken - då en 

domän inte kan anses utgöra ett föremål. Jag delar inte tingsrättens bedömning 

i dessa delar. 

 

Ett förverkande enligt 36 kap 3 § brottsbalken begränsas inte av regleringen i 

36 kap 5 § brottsbalken utan kan riktas mot vem som helst, även mot den som 

inte begått eller medverkat till brotten. I bestämmelsen anges dock att det är 

föremål som kan förverkas. Enligt min mening bör man – i vart fall i mål som 

primärt endast handlar om förverkande av egendom och inte om straffrättsligt 

ansvar – kunna anse att även en domän utgör ett föremål i bestämmelsens 

mening. Särskilt bör detta vara fallet mot bakgrund av de regleringar som finns 

på EU-nivå (bl.a. Rådets rambeslut angående förverkande av hjälpmedel 

m.m.), och syftet bakom dessa. I denna del hänvisar jag i övrigt till reso-

nemangen i min ursprungliga skrivelse som bifogats domen.     

 

För ett förverkande enligt 53 a § upphovsrättslagen krävs att stiftelsen .SE kan 

anses som medverkande till brotten. Som sagt är det enligt tingsrätten visat att 

stiftelsen främjat brotten uppsåtligen, men denna medverkan anses inte straff-

bar, närmast som jag uppfattar det med hänvisning till ett resonemang om 

bristande gärningsculpa.  

 

Med hänsyn bl.a. till den omfattande brottslighet det handlar om, den kunskap 

som stiftelsen under lång tid haft om den i huvudsak brottsliga verksamheten 

på TPB och den enkla och i sin verksamhet begränsade åtgärd som hade kunnat 

vidtas från stiftelsens sida för att förhindra fortsatt brottslighet med hjälp av 

domänerna, bör dess främjande anses straffbar. Som tingsrätten anför i domen 

har stiftelsen vidare en samhällsviktig funktion, men enligt min mening bör 

denna särställning snarare tala för ett större ansvar i vissa situationer än motsat-

sen. Särskilt mot bakgrund av att stiftelsens egna villkor ger den rätt att bl.a. 

avregistrera domäner vars användning uppenbart strider mot svensk lag (p. 6 i 

registreringsvillkoren fr.o.m. juni 2013), men att stiftelsen mig veterligen ald-

rig eller nästan aldrig använder sig av den möjligheten.  

 

Stiftelsen anser sig behöva ett formellt myndighetsbeslut för att kunna agera i 

situationer som denna. Jag har viss förståelse för den synen på problematiken, 

men det blir enligt min mening – åtminstone de lege ferenda - något 

motsägelsefullt om det synsättet blir ett argument mot ett sådant 
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myndighetsbeslut. I övrigt hänvisar jag i denna del till vad som anförts i den 

ursprungliga skrivelsen jämte senare kompletterande skrivelser i tingsrätten.  

 

När det gäller förutsättningar och grunden för alternativyrkandet enligt 36 kap 

6 § brottsbalken hänvisar jag helt till det ovan nämnda samt till vad som anförts 

i skrivelsen som bilagts domen.  

 

Bevisning och handläggning 

På grund av en hög arbetsbelastning för tillfället och då bedömningen kan 

komma att påverkas av  överklagande, begär jag anstånd med att 

inge bevisuppgift till efter att jag fått del av  kompletta överklagande. 

 

Preliminärt är det min bedömning att målet bör kunna avgöras utan huvudför-

handling, men jag önskar att även i den delen få återkomma med synpunkter 

senare.   

 

Prövningstillstånd 

I målet finns ett flertal frågeställningar som mig veterligen aldrig har prövats 

av en överrätt, främst frågan om ett domännamn kan förverkas och i så fall på 

vilken grund, men även var gränsen går för att en aktör ska anses främja ett 

brott, och frågan om gärningsculpa/social adekvans. Bedömningen av fråge-

ställningarna kan antas få stor betydelse för framtida domar gällande framför 

allt brott på Internet. Det är därför av vikt för ledningen av rättstillämpningen 

att hovrätten prövar målet.   

 

 

 

 

 




