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DOMSLUT
 
Beslut
Förverkande och beslag
1. Rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos Stiftelsen IIS (Stiftelsen

för Internetinfrastruktur (.SE)) förklaras förverkad hos  såsom hjälpmedel
vid brott mot upphovsrättslagen.

 
Ersättning
1. Advokat  tillerkänns ersättning av allmänna medel med 244 351 kr. Av
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mervärdesskatt.
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Motpart
Stiftelsen IIS, 802405-0190
Box 7399
103 91 STOCKHOLM

 
Ombud: 

c/o Foyen Advokatfirma AB
Box 7229
103 89 Stockholm

 
Ombud: 

Foyen advokatfirma AB
Box 7229
103 89 Stockholm

 
Åklagare
Kammaråklagare 
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
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___________________________________

 
DOMSLUT
 
Beslut
Förverkande och beslag
1. Åklagarens talan lämnas utan bifall.
 
Ersättning
1. Stiftelsen IIS tillerkänns ersättning av allmänna medel med 332 000 kr, varav 300 000 kr

avser ombudsarvode och 32 000 kr utlägg.
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STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM (DELDOM)
2015-05-19
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 6463-13

2



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 5 

DOM 

2015-05-19 

B 6463-13 

 

 

 

BAKGRUND ............................................................................................................. 4 

YRKANDEN M.M. ................................................................................................... 4 

Åklagaren ............................................................................................................... 4 

 ............................................................................................................ 5 

Stiftelsen .SE .......................................................................................................... 5 

SAKFRAMSTÄLLNINGAR..................................................................................... 6 

Åklagaren ............................................................................................................... 6 

Bakgrund och de i målet aktuella verken ........................................................... 6 

Stiftelsens roll ..................................................................................................... 6 

 roll ................................................................................................ 7 

 ............................................................................................................ 8 

Stiftelsen .SE .......................................................................................................... 9 

DOMSKÄL .............................................................................................................. 10 

Föreligger upphovsrättsintrång? ........................................................................... 10 

Förverkande .......................................................................................................... 11 

 ...................................................................................................... 13 

Stiftelsen .SE .................................................................................................... 16 

Ersättningsfrågor .................................................................................................. 22 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) ............................................... 23 

 

 

3



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 5 

DOM 

2015-05-19 

B 6463-13 

 

 

 

BAKGRUND 

Åklagaren har väckt särskild talan om förverkande av domännamnen thepirate-

bay.se och piratebay.se mot   och Stiftelsen IIS 

(Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan Stiftelsen .SE eller stiftelsen). Sedan 

tingsrätten konstaterat att  inte kunnat delges har målet före-

tagits till prövning genom deldom avseende  och stiftelsen.  

Åklagarens yrkande grundas bl.a. i påstådda brott mot upphovsrättslagen som sker 

genom fildelningstjänsten The Pirate Bay (nedan TPB). I det följande avses härmed 

tjänsten som sådan.  

YRKANDEN M.M. 

Åklagaren 

Åklagaren har framställt yrkande i enlighet med ansökan om förverkande, bilaga 1. 

Åklagaren har som grund för yrkandet i sammandrag anfört följande. Domännam-

nen thepiratebay.se och piratebay.se är egendom som har använts och används som 

hjälpmedel vid brott mot upphovsrättslagen eller vid medverkan till sådana brott. 

Ett förverkande eller annan åtgärd behövs för att förebygga brott. Det finns i vart 

fall särskilda skäl för ett förverkande.  

 är reell innehavare av domännamnen. Han är i vart fall reell innehavare 

tillsammans med den formella innehavaren   

begår eller medverkar till brott mot upphovsrättslagen. 

Stiftelsen innehar en rätt till domännamnen och är skyldig att administrera domän-

namnen och har en bestämmanderätt över dem. Stiftelsen medverkar därför till brott 

mot upphovsrättslagen. Medverkandet sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

eftersom stiftelsen har känt till åklagarens talan i det aktuella målet. 
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Domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se är föremål som på grund av deras 

särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brotts-

lig användning.  

 

 har bestritt åklagarens yrkande och har sammanfattningsvis redovisat 

följande inställning. Han har inte i något avseende medverkat till brott mot upp-

hovsrättslagen och har inte heller godtagit påstående att verksamheten på TPB till 

övervägande del innefattar brott. Åklagarens talan strider mot var och ens grundläg-

gande rätt till yttrandefrihet. 

Han är inte innehavare av domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se. Han är 

inte heller innehavare av rätten till domännamnen.  

Varken domännamnen eller rätten till domännamnen utgör föremål/egendom som 

kan förverkas. Domännamnen utgör inte heller brottsliga hjälpmedel.  

Han har inte efter februari 2009 varit delaktig i TPB. Domännamnen innehas av 

annan.  

Stiftelsen .SE 

Stiftelsen har bestritt åklagarens yrkande och har sammanfattningsvis anfört föl-

jande. 

Ett domännamn är inte egendom hos stiftelsen. Det är bara en uppgift om adressen 

till en server på Internet. Det är inte en tillgång som stiftelsen disponerar.  

Stiftelsen medverkar inte till brott, eftersom dess verksamhet ligger för långt bort 

från den av åklagaren ifrågasatta verksamheten. Stiftelsen har i vart fall inte uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet medverkat till de brottsliga gärningar som åklagaren gör 

gällande.  
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Ett domännamn är inte enligt normalt språkbruk ett föremål. Den tolkning av ordet 

föremål som åklagaren gör strider mot legalitetsprincipen. Ett domännamn är i vart 

fall inte ett föremål som kan utgöra ett brottsverktyg.  

SAKFRAMSTÄLLNINGAR 

Åklagaren 

Bakgrund och de i målet aktuella verken 

Fildelningstjänsten TPB nås över Internet. TPB har flera olika domännamn, men en 

huvuddomän, för närvarande thepiratebay.se. De övriga domännamnen hänvisar 

användaren till huvuddomänen.  

De i målet aktuella verken och upptagningarna har tillgängliggjorts och tillgänglig-

görs på TPB:s hemsida. Tidigare fanns s.k. torrentfiler på TPB:s hemsida. Med bör-

jan år 2012 har torrentfilerna successivt bytts ut mot s.k. magnetlänkar. Detta inne-

bär att TPB inte lagrar några filer utan endast tillhandahåller länkar genom vilka 

användare kopplas samman. För användarna är det ingen skillnad.  

TPB:s användare begår brott genom olovlig överföring och olovlig exemplarfram-

ställning av verk och upptagningar. Genom länkar på hemsidan överför TPB olovli-

gen verk och upptagningar eller medverkar till användarnas överföringar och exem-

plarframställningar av verk och upptagningar. 

Målsägandena har från år 2009 och framåt anmält intrång i de verk och upptagning-

ar som framgår av bilaga 1 samt ytterligare några filmverk. Bevisning har säkrats 

genom att verken och upptagningarna vid ett eller flera tillfällen laddats ned.  

Stiftelsens roll 

Ett domännamn har flera funktioner. Det har en teknisk funktion i det att domän-

namnet kan kopplas till en IP-adress som ständigt uppdateras. Ett domännamn kan 
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också fungera som ett kännetecken. Domännamnet kan ha ett förmögenhetsvärde. 

En domän är en anläggningstillgång som bör innehas genom äganderätt. Det är            

den rätten som ska förverkas. Det finns också en kontrollfunktion när det gäller          

användandet av domännamnet. Kontrollfunktionen åvilar stiftelsen. 

Stiftelsen är skyldig att sköta den dagliga driften och administrationen av topp-

domänen .se enligt de krav som ställs i lag. Det är framför allt fråga om en teknisk 

och administrativ funktion. Stiftelsen är den aktör i domännamnssystemet som ger 

personer rätt att använda en viss domän. I det ligger också en skyldighet att stoppa 

användningen i vissa fall. Stiftelsen har en bestämmanderätt över domännamnen 

och en skyldighet att registrera och avregistrera på vissa villkor.  

Det har innan den aktuella processen funnits en allmän kännedom hos stiftelsen om 

att upphovsrättsintrång sker genom tjänsten TPB. Efter det att processen inleddes 

den 30 april 2013 har stiftelsens VD uttalat sig i ett blogginlägg där han har förkla-

rat varför stiftelsen anser åklagarens yrkande felaktigt. Genom att ändå administrera 

piratebay.se och thepiratebay.se har stiftelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet med-

verkat till brott. 

Stiftelsen har en monopolställning. Den står under kontroll av Post- och tele-

styrelsen (PTS). För upplåtelsen av domännamn erhålls regelbunden betalning. 

Domännamnen är individualiserade och lagrade hos stiftelsen. De är därför föremål 

eller i vart fall egendom. 

 roll 

 var innehavare av domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se från 

oktober 2004. Den 30 mars 2012 skedde vad åklagaren betraktar som en skenöver-

låtelse av domännamnen till  Den enda registreringsinform-

ation som ändrades genom överlåtelsen var innehavarens namn och hemland. 

Boxadressen, telefonnumret och adressen som var knutna till  förblev 
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oförändrade. Även domännamnens namnservrar, som var knutna till  

eller hans bolag, förblev oförändrade.  är fortfarande reell innehavare 

av domännamnen, i vart fall tillsammans med   

Under 2014 inkom information om att TPB:s servrar fanns hos företaget Portlane i 

Nacka. Den 9–10 december 2014 gjordes en husrannsakan i Portlanes lokaler. Där 

påträffades servrar i skåp som hyrdes av  bolag DCP Networks. 

Klockan 12:01 den 9 december 2014 drogs nätverkskabeln ur en av servrarna.           

Samtidigt konstaterades att TPB inte längre kunde nås på Internet därefter, vare sig 

genom thepiratebay.se eller någon annan domän, förrän den 31 januari 2015.  

I dokumentärfilmen ”TPB AFK” som handlar om TPB förekommer  när 

han pekar ut servrar med viss märkning och säger att servrarna är TPB. Vid hus-

rannsakan i Portlanes lokaler påträffades ett antal nedkopplade servrar som var 

märkta på samma sätt. 

Uppgifter från Binero, som är underregistrar i detta fall, visar att det skett en in-

loggning på kontot där domännamnen hanteras. Inloggningen har skett den 

12 december 2013 från en adress i Laos.  bodde i Laos innan han greps.  

Genom att hantera mjukvara, hårdvara och uppkoppling har  alltså 

medverkat till de brott som har begåtts. Han är reell innehavare av domännamnen 

thepiratebay.se och piratebay.se.  

 

Hans hemvist är Laos. Han flyttade från Sverige år 2007 och har sedan dess endast 

varit här några gånger som han minns: vid två tillfällen i samband med rättegångar i 

tingsrätten och hovrätten och en gång i samband med ett midsommarfirande.  
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Efter februari 2009 har  inte på något sätt varit delaktig i TPB. Hans 

namn har förekommit i en mängd olika sammanhang när det gäller TPB på Internet 

och i olika registreringssammanhang. Uppgifterna är dock inaktuella i dag. 

De förändringar som skett vid den tekniska driften av TPB – innebärande använd-

ning av magnetlänkar och frånvaro av tekniskt vitala delar såsom den s.k. ”track-

ern” och databasen för torrentfiler – har ändrat förutsättningarna för prövningen och 

den tidigare bedömningen är därför inte relevant.   

Överlåtelsen av domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se är allvarligt menad. 

 har inte betalat för något domännamn från år 2010 och framåt.  

Stiftelsen .SE 

Ett domännamn är inget föremål. Ett domännamn saknar dessutom den särskilda 

beskaffenhet som krävs för att det ska kunna anses utgöra ett brottsverktyg.  

Domännamn är heller inte egendom hos stiftelsen, utan endast en uppgift om adres-

sen till en server på Internet. Innan ett domännamn är registrerat existerar det inte. 

Domännamnen bokförs som framtida intäkt av tjänst hos stiftelsen.  

Stiftelsen har en offentligrättsligt reglerad skyldighet att administrera systemet men 

inte att granska den verksamhet som bedrivs genom domännamnen. Stiftelsens 

verksamhet är socialt adekvat och befinner sig så långt från en domännamnsinneha-

vares verksamhet att stiftelsen inte kan anses medverka i objektiv bemärkelse. 

Det går inte att grunda uppsåt på vetskapen om att en process inletts. Det förhållan-

det att någon på stiftelsen får kännedom om åklagarens yrkande innebär inte att det 

föreligger subjektivt ansvar i straffrättsligt hänseende.  

Ett förverkande kan i det aktuella fallet inte riktas mot stiftelsen, som är en juridisk 

person. En juridisk person kan inte fällas till ansvar för upphovsrättsbrott. För att ett 
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förverkande ska kunna riktas mot en juridisk person krävs att en ställföreträdare har 

begått upphovsrättsbrott.  

DOMSKÄL 

Föreligger upphovsrättsintrång? 

Åklagarens yrkande har sin grund i påstådda intrång genom TPB. Det konstateras 

att TPB:s webbplats nås via domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se.               

Det har framkommit att tjänsten är nåbar även via andra domännamn. Det är enligt 

tingsrätten utan betydelse huruvida de aktuella domännamnen för närvarande      

används eller inte. 

Åklagaren har som grund för yrkandet hänvisat till brott mot upphovsrättslagen som 

enligt åklagaren begås och har begåtts via TPB. Härvidlag har åklagaren pekat på 

ett antal specifika intrångshandlingar avseende ett stort antal filmverk, upptagningar 

av musik, musikverk, litterära verk (ljudböcker) samt en musikrecension. Åklagaren 

har i detalj preciserat påstådda intrång samt förebringat och hänvisat till bevisning 

som visar att intrång har skett och hur dessa har dokumenterats. Det noteras att 

åklagaren i denna del förutom ett omfattande skriftligt underlag även har åberopat 

muntlig bevisning. Tingsrätten finner inte skäl att närmare redovisa detaljerna kring 

tingsrättens prövning av de enskilda intrången utan konstaterar att åklagaren i denna 

del har styrkt sina påståenden fullt ut. Utredningen har på ett tillförlitligt sätt visat 

att det material som omfattas av åklagarens påstående har funnits och fortfarande 

finns tillgängliga på tjänsten TPB.  

Tingsrätten godtar åklagarens uppfattning att den använda tekniken och det sätt på 

vilket materialet tillhandahålls på TPB, dvs. genom länkning, utgör en överföring 

till allmänheten som innebär att verken görs tillgängliga. 
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Enligt tingsrätten står det klart att de aktuella upptagningarna/verken åtnjuter upp-

hovsrättsligt skydd samt att de har tillgängliggjorts genom TPB. Det råder inte hel-

ler något tvivel om att det är fråga om olovliga tillgängliggöranden. Enligt tingsrät-

ten står det också klart att det är fråga om brott begångna i Sverige samt att svensk 

rätt är tillämplig. 

Det kan således konstateras att domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se har 

använts i samband med brott mot upphovsrättslagen, eller medhjälp till sådana 

brott, som har skett och sker via TPB. Det är fråga om mycket omfattande brottslig-

het. Det har framgått att brotten i huvudsak ägt rum från slutet av år 2010 – även om 

delar av den olovliga befattningen hänför sig till tid dessförinnan (Nox Arcana-

verken) – och att de pågår alltjämt. 

Förverkande 

Åklagaren har yrkat att rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se 

ska förverkas enligt upphovsrättslagen såsom hjälpmedel vid de i målet aktuella 

brotten mot upphovsrättslagen, eftersom det behövs för att förebygga brott eller 

annars finns särskilda skäl för detta. Åklagaren har alternativt åberopat att förver-

kande bör ske enligt 36 kap. 3 § första stycket 1 brottsbalken. 

Av 53 a § upphovsrättslagen framgår bl.a. att egendom som har använts som hjälp-

medel vid brott enligt upphovsrättslagen får förklaras förverkad, om det behövs för 

att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Förverkandet får, enligt 

36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos bl.a. gärningsmannen och hos den i vars ställe 

gärningsmannen var.  

Den aktuella bestämmelsen i 53 a § upphovsrättslagen infördes som ett led i an-

passningen till Sveriges internationella åtaganden, bl.a. rådets rambeslut 

2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och 

egendom som härrör från brott (se prop. 2004/05:135 s. 124 f.). Av nämnda rambe-
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slut framgår bl.a. att varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att se till att kunna förverka, helt eller delvis, hjälpmedel och vinning som härrör 

från brottsliga gärningar som kan bestraffas med frihetsberövande i mer än ett år 

eller egendom vars värde motsvarar sådan vinning (artikel 2.1). Vidare framgår att 

med hjälpmedel avses all slags egendom, materiell eller immateriell, som på något 

sätt, helt eller delvis, använts eller varit avsedd att användas för att begå brottslig 

gärning eller brottsliga gärningar (artikel 1). 

Ett domännamn, som bl.a. kan överlåtas, måste enligt tingsrätten anses vara en typ 

av immateriell egendom. Sådan egendom ska det enligt nämnda rambeslut vara 

möjligt att förverka. Det är således möjligt att med stöd av bestämmelsen i upphovs-

rättslagen förverka ett domännamn. 

Åklagaren har alternativt anfört att domännamnen ska förverkas med stöd av         

36 kap. 3 § första stycket 1 brottsbalken. I den bestämmelsen regleras förverkande 

av föremål som pga. sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan 

befaras komma till brottslig användning. Det rör sig om föremål med utpräglad  

karaktär av brottsverktyg. Exempel som kan nämnas är dyrkar, falska mynt och 

konstverk med falsk signatur. Begreppet föremål får anses ha en snävare innebörd 

än begreppet egendom (jfr G Almkvist, Förverkande av egendom, Iustus, 2014,      

s. 49 f.). Enligt tingsrättens mening ger ordalydelsen i den aktuella bestämmelsen 

inte utrymme för tillämpning i fråga om sådan egendom som nu avses. De i målet 

aktuella domännamnen kan således inte anses utgöra sådan egendom som avses i  

36 kap. 3 § brottsbalken.   

De återstående frågor som tingsrätten har att ta ställning till är om ett förverkande 

av domännamnen bör ske i detta fall, hos  och hos stiftelsen.  

Det står enligt tingsrättens mening klart – och får närmast anses allmänt känt – att 

den verksamhet som bedrivs genom fildelningstjänsten TPB på ett systematiskt sätt 

har innefattat och innefattar olovlig befattning med upphovsrättsligt skyddat materi-
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al. Genom att fungera som kännetecken och sökväg för TPB:s verksamhet möjlig-

gör och underlättar domännamnen användning av den otillåtna fildelningstjänsten, 

vilket innebär att användning av domännamnen i sig får anses utgöra ett främjande 

av brott i den mening som avses i 36 kap. 2 § brottsbalken. Utgångspunkten för be-

dömningen är enligt tingsrätten att det finns en uppenbar risk för att domännamnen 

fortsatt kommer till brottslig användning.   

Åklagaren har gjort gällande att brotten begås och har begåtts av TPB:s administra-

törer och dess användare. Enligt åklagaren har  och stiftelsen medverkat 

till denna brottslighet. Frågan är därmed om förverkande kan ske hos  

respektive stiftelsen pga. medverkan till brott.  

 

Tingsrätten konstaterar att  varit registrerad som innehavare av domän-

namnen, s.k. registrant, från 2004 och framåt.  har inte invänt mot åkla-

garens redogörelse för olika registreringsuppgifter men han har anfört att det endast 

varit fråga om att hans namn stått kvar av praktiska skäl samt att det skett utan hans 

medverkan. Han menar att han inte haft någonting med verksamheten att göra sedan 

efter tingsrättens dom i februari 2009. Enligt  har han således inte varit 

innehavare av domännamnen och under alla förhållanden är det alltsedan överlåtel-

sen år 2012  som har varit innehavare. 

 har hörts i målet och han har beskrivit hur han tidigt, redan år 2003, 

blev inblandad i TPB då han bistod när  – som var den 

som hade startat tjänsten – behövde större kapacitet. Tillsammans flyttade de verk-

samheten till  server i Göteborg.  

Han har vidare berättat följande. Han var mest inblandad i den tekniska delen och 

arbetade för att göra tjänsten så effektiv som möjligt. Han var verksam fram till nå-

gon gång efter rättegången i tingsrätten, i början av år 2009. Han slutade då att 
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sköta uppdateringarna på servrarna och lämnade över lösenorden till andra. I och 

med detta upphörde hans deltagande i den dagliga driften samt kontakter med do-

männamnsregistratören och han slutade även betala räkningar. Han har inte haft 

någon koppling till verksamheten i TPB därefter. 

Överlåtelsen till  har han inte haft något att göra med. Det är 

en överlåtelse som har skett från de ansvariga för TPB, de som han överlämnade 

lösenorden till. Dessa personer, dvs. de nya operatörerna av TPB, fick även tillgång 

till hans signatur. Han har alltså inte skrivit under själv och visste inte heller om att 

domännamnen skulle överlåtas genom den specifika handlingen. Utgångspunkten 

från hans sida var dock att han överlåtit allt redan genom att överlämna lösenord 

m.m. Han vet vilka de nya operatörerna av TPB är men vill inte avslöja dem. Om 

någon ska bli stämd kan det lika gärna vara han eftersom han redan har så mycket 

böter. Utgångspunkten var att de skulle hantera domännamnen vidare och han hade 

sedan tidigare gett dem kopia av sin identitetshandling och sin signatur.  

 är inte en av de som varit inblandade i TPB. Han har ingen 

aning om vem det är; det är väl någon fru eller flickvän. Det är han själv som har 

registrerat de i målet aktuella domännamnen. Domäner som registrerats efter att han 

avslutade sitt engagemang i TPB har registrerats med hans gamla uppgifter.  

DCP Networks är ett av hans företag som har en pågående verksamhet. Det är ett 

holdingbolag som håller IP-adresser och AS-nummer. Det bolag som har haft           

kunderna heter Soundwaves, ett bolag som han haft fram till mitten av år 2014. Det 

är ett bolag som bedriver s.k. co-location (att ställa datorer hos någon), VPS (hyra 

virtuell server) och VPN (hyra bandbredd genom annans server). Han hade ungefär 

10 kunder i Soundwaves; det handlar om kunder som driver VPN-tjänster, dvs. som 

driver tjänster där man behöver hårdvara och uppkoppling. Han har hyrt ett skåp 

hos Portlane i Nacka som har använts bl.a. för co-location åt en kund som han inte 
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vill namnge. Han kan inte förklara varför TPB försvann från nätet när uppkoppling-

en från hans skåp bröts. Någon av hans kunder kan ha återförsålt utrymme till TPB.   

Det är riktigt att han i filmen ”TPB AFK” pekar ut servrar som tillhör TPB och att 

de servrarna sedan påträffades i Portlanes lokaler i Nacka. Det kan vara DCP 

Networks som hade ett avtal om att förvara servrarna där.   

--------- 

Tingsrätten noterar i denna del följande.  

 dömdes den 26 november 2010 av Svea hovrätt till 10 månaders fäng-

else för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Han dömdes för att ha vidtagit 

olika åtgärder som led i programmeringen, systematiseringen och den dagliga drif-

ten av TPB och befanns ha begått brotten uppsåtligen. Han har registrerat de i målet 

aktuella domännamnen samt ytterligare ett antal domännamn som har anknytning 

till TPB och för vilka han kvarstår som registrant. 

Redan  egna uppgifter talar för att han genom sitt agerande bidragit till 

den fortsatta driften av TPB med full insikt om vad verksamheten bestod i samt att 

det skedde i hans namn. Han har enligt vad han själv uppgett varit helt likgiltig för 

hur hans handlingar sålunda ska ha bidragit till den fortsatta driften av tjänsten. 

Åklagaren har dock förebringat en omfattande utredning som talar för att  

 kvarstått som faktisk registrant även efter den formella överlåtelsen till                

 Vid genomgång av underlaget fäster tingsrätten särskilt 

avseende vid det förhållandet att  varit fortsatt delaktig i driften av TPB. 

Denna slutsats följer av åberopad bevisning, särskilt vad åklagaren visat avseende 

den verksamhet som  – även enligt egna uppgifter – har bedrivit hos 

hostingföretaget Portlane. Enligt tingsrätten är det visat att det serverutrymme som 

 disponerade där var kopplat till TPB. Det förhållandet att fildelnings-

tjänsten inte längre gick att nå via de aktuella domännamnen efter att uppkoppling-
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en till servrarna hade brutits, och ett antal veckor framåt, kan enligt tingsrätten inte 

förstås på annat sätt än att innehållet i dessa servrar var av vital betydelse för TPB:s 

funktion.  

Mot denna bakgrund och vid en samlad bedömning av vad åklagaren anfört är det 

enligt tingsrätten visat att  åtminstone har medverkat till upphovsrättsin-

trång på sätt åklagaren gjort gällande. Utredningen visar också, menar tingsrätten, 

att överlåtelsen till  måste anses utgöra en skenöverlåtelse 

samt att  måste anses vara faktisk innehavare av domännamnen.   

Tingsrätten finner sammanfattningsvis att domännamnen utgör egendom som kan 

förverkas, att  har medverkat vid de brott som har konstaterats samt att 

han är faktisk innehavare av domännamnen. Det möter således inget hinder mot att 

förverka domännamnen hos honom. Åklagarens förstahandsyrkande såvitt avser 

 ska därför bifallas och domännamnen ska förverkas från honom i en-

lighet med 53 a § andra stycket upphovsrättslagen. 

Stiftelsen .SE 

Enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet regleras 

teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på Internet samt tilldelning och 

registrering av domännamn under dessa toppdomäner. Uppgiften att sköta driften 

och administrationen åligger stiftelsen. PTS utövar tillsyn.  

Stiftelsen har till uppgift att föra ett register med visst innehåll över tilldelade do-

männamn under toppdomänen. Enligt 7 § åligger det stiftelsen att fastställa regler 

för tilldelning, registrering, avregistrering och överföring av domännamn under 

toppdomänen. Reglerna ska utformas så att förfarandet är öppet och ickediskrimine-

rande, med särskilt beaktande av bl.a. användarnas intressen och andra allmänna 

intressen.  
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Stiftelsen har antagit registreringsvillkor av vilka framgår bl.a. att ett domännamn 

inte får utgöra intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strida mot gällande för-

fattning, allmän ordning eller vara ägnat att väcka förargelse. Stiftelsen har möjlig-

het att avregistrera eller spärra domännamn. Sammanfattningsvis gäller enligt tings-

rätten att stiftelsen har bestämmanderätt över domännamnen. Stiftelsen förfogar 

således över domännamnen på ett sätt som möjliggör ett förverkande i och för sig. 

Förverkande av egendom till följd av brott får, enligt 36 kap. 5 § brottsbalken, ske 

hos någon som medverkat till brottet eller den i vars ställe annan medverkande var. 

Till kretsen enligt punkten b) kan hänföras juridiska personer. Ett förverkande får 

således anses möjligt under förutsättning att det kan konstateras faktisk medverkan 

å stiftelsens sida. Detta förutsätter inte att något personligt ansvar kan åläggas     

enskild företrädare för stiftelsen, vilket åklagaren inte heller har gjort gällande. 

Åklagaren har preciserat att stiftelsen har medverkat till brott genom att tilldela  

domännamnen, fortsatt upplåta dem och förnya abonnemangen samt ta betalt för 

den tjänst som erbjuds, dvs. genom att administrera driften m.m. av systemet.        

Tingsrätten godtar åklagarens påstående som i tillräcklig grad preciserat.  

Såvitt avser den påstådda gärningen är det tingsrättens uppfattning att medverkan 

till brott i förevarande fall – eftersom det inte visats att stiftelsen hade kännedom 

om de relevanta förhållandena när domännamnen registrerades – måste grundas i 

hur stiftelsen har agerat, eller underlåtit att agera, sedan insikt förelegat om att an-

vändningen av domännamnen främjar pågående brott. Enligt tingsrätten kommer 

stiftelsens fortsatta tillhandahållande av domännamnen ofrånkomligen rent språkligt 

innebära att den brottsliga verksamheten på TPB främjas. Även om det inte kan 

anses åvila stiftelsen något kontrollansvar gäller att den har möjlighet att agera och 

avskära fortsatt användning av domännamnen. Stiftelsen har dock på sätt åklagaren 

gjort gällande även fortsatt att upplåta domännamnen, förnya abonnemangen och ta 

ut årliga avgifter för tjänsten.  
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Det har framgått att olika företrädare för stiftelsen offentligt gett uttryck för dess 

uppfattning om förutsättningarna för åklagarens talan och grunderna för stiftelsens 

hållning. Vad som framkommit om stiftelsens offentligt uttalade uppfattning – med 

hänsyn till vad som i övrigt framgått – visar samtidigt att dess företrädare har haft 

insikt om att TPB:s verksamhet innefattar olovlig befattning med upphovsrättsligt 

skyddat material samt att domännamnen används för att främja verksamheten.   

Stiftelsen har tydligen tagit ställning för att inte ingripa mot det aktuella innehavet 

av domännamn. På sätt som nu redovisats har stiftelsen således agerat uppsåtligen.  

Tingsrätten kan sammanfattningsvis konstatera att den verksamhet som bedrivs på 

TPB innefattar mycket omfattande brott mot upphovsrättslagen som bedrivs på ett 

systematiskt sätt. Det står klart att företrädare för stiftelsen har haft insikt om att så 

varit fallet. Det står vidare klart att stiftelsen inte självmant kommer att agera för att 

avregistrera innehav av domännamnen och avskära fortsatt användning av dem. 

Underlaget har i stället, med hänvisning till tidigare beslut om förverkande hos in-

nehavare av domännamn, visat att stiftelsen kan komma att på nytt tillåta registre-

ring av domännamnen. Det står klart att risken för fortsatt brottslighet är överhäng-

ande. Domännamnens betydelse för brottsligheten kan inte heller anses obetydlig. 

Skälen för förverkande framstår därmed som starka. Ett förverkande innebär inte 

heller någon beaktansvärd uppoffring eller kostnad för stiftelsen. 

Mot denna bakgrund synes förutsättningarna för ansvar, och därmed för bifall till 

förverkandeyrkandet, vara uppfyllda både objektivt och subjektivt. 

I målet har parterna emellertid uppehållit sig särskilt kring frågan medverkansan-

svarets gränser och det har ifrågasatts att stiftelsen genom sitt agerande verkligen 

kan anses ha främjat brott mot upphovsrättslagen. Tingsrätten noterar här följande.  

Medverkansansvar gäller vid upphovsrättsintrång på samma sätt som vid andra 

brottstyper och det förutsätts inte att medverkanshandlingen varit en nödvändig för-

utsättning för brottet. För ansvar krävs enligt 23 kap. 4 § brottsbalken att det rör sig 
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om ett främjande som antingen fysiskt eller psykiskt har övat inflytande på brottets 

tillkomst eller utförande (jfr t.ex. NJA 2008 s. 697). Medverkansansvaret i svensk 

rätt är tämligen långtgående och redan ett obetydligt främjande kan vara tillräckligt. 

Svea hovrätt har i domen mot bl.a.  (dom den 26 november 2010 i mål 

nr B 4041-09), med utgångspunkt från rättsvetenskapliga teorier om ansvarsfrihet 

grundad på bl.a. social adekvans, funnit att en gärning som innefattar ett medvetet 

risktagande för en skadlig effekt under vissa förhållanden ändå kan vara tillåten 

med beaktande av omständigheterna kring den:  

Om en söktjänst till sin karaktär är sådan att den i första hand är ett 

värdefullt verktyg i laglig verksamhet och allmänt samhällsnyttig, om 

denna legitima användning dominerar, men spridning eller överföring 

av olagligt material trots försiktighetsåtgärder inte kan uteslutas, kan 

driften av en sådan tjänst i objektivt hänseende komma att bedömas 

som tillåten med stöd av nyss nämnda teorier (s. 24). 

Vid hovrättens avvägning mellan det socialt adekvata intresset av att tillhandahålla 

en tjänst för fildelning av legalt utlagt material och risken för att verksamheten 

skulle leda till intrång, ansågs ansvarsfrihet på grund av oskrivna undantagsregler 

om social adekvans och bristande gärningsculpa inte kan komma i fråga för tillhan-

dahållandet av TPB. 

Lagstiftaren har i olika sammanhang behandlat frågan vad som gäller s.k. mellan-

händer på Internet. I prop. 2001/02:150 (e-handelslagen) uttalades bl.a. följande.  

Rent generellt torde kunna sägas att mellanhänder som tillhandahåller 

någon informationssamhällets tjänst sällan torde ha uppsåt i förhål-

lande till innehållet i den information som passerar tjänsten. I många 

fall torde det också vara orimligt att kräva att mellanhanden kontrolle-

rar innehållet, dvs. det kan heller inte sägas att mellanhanden borde ha 

haft kännedom om innehållet. Följaktligen ligger också i det allmänna 

kravet på subjektiv täckning en väsentlig begränsning av mellanhän-

ders straffrättsliga ansvar (s. 90). 
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I prop. 2004/05:110 (upphovsrätten i informationssamhället) uttalades att det för 

medhjälp till upphovsrättsintrång, t.ex. för en Internetleverantör, som regel torde 

krävas mer än att tillhandahålla och bedriva leverantörsverksamheten (s. 339 f.): 

Ett exempel på en situation där medverkansansvar (i vart fall i objek-

tivt hänseende) kan aktualiseras är när ”intrångsgöraren” har träffat 

avtal med mellanhanden om rätt att utnyttja dennes serverutrymme 

och mellanhanden därefter har fått konkreta indikationer på att server-

utrymmet används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång. Sådana 

situationer är enligt regeringens bedömning exempel på när en mel-

lanhand genom främjande, i vart fall i objektivt hänseende, kan 

komma att anses som medverkande till en överföring till allmänheten 

och därmed exempel på att det finns möjlighet att ingripa mot mellan-

handen med ett vitesförbud enligt 53 a § URL eller med åtgärder en-

ligt 55 § URL när mellanhandens tjänster utnyttjas av en tredje part 

för att begå upphovsrättsintrång. Möjligheten till ingripande finns 

alltså även om mellanhanden sedan inte kan göras ansvarig på grund 

av att de subjektiva kraven för straffrättsligt ansvar (uppsåt eller grov 

oaktsamhet) inte är uppfyllda, eller på grund av att reglerna om an-

svarfrihet avseende skadestånd, sanktionsavgifter och straff i 16-19 §§ 

lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssam-

hällets tjänster är tillämpliga.  

I prop. 2008/09:67 aktualiserades frågan i samband med införandet av möjligheten 

till informationsföreläggande. Där framgår att föregående uttalanden är relevanta 

även när det gäller kommersiella tjänster, t.ex. olika typer av anonymitetstjänster 

och trådlösa nätverk på t.ex. kaféer och restauranger, och att den som tillhandahåller 

sådana tjänster i allmänhet har ett intresse av att deras tjänster inte används i brotts-

ligt syfte (a. prop. s. 141).      

Enligt tingsrätten tycks det finnas visst fog för uppfattningen att det åligger tillhan-

dahållare av tjänster via Internet att reagera på konkreta påståenden om intrång                 

(jfr J Axhamn, Något om ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i 

onlinemiljö, NIR 1/2012 s. 26 ff.). 

Förutsättningarna för prövningen i förevarande fall är särpräglade, bl.a. eftersom 

tingsrätten har funnit att stiftelsen har agerat uppsåtligen. Enligt tingsrätten finns det 
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dock skäl som talar för att stiftelsens medverkan ändå inte ska betraktas som straff-

bar. 

Till skillnad från t.ex. en Internetleverantör, som tillhandahåller en tjänst för eko-

nomisk vinning, har stiftelsen agerat utifrån andra utgångspunkter. Stiftelsen har 

offentligt gett tillkänna och motiverat sin inställning till åklagarens yrkande; dvs. att 

den inte har någon skyldighet att agera utan snarare en skyldighet att inte göra det 

utan en direkt anvisning, t.ex. från rättskipande myndighet. Ställningstagandet utgår 

som tingsrätten uppfattat det från uppfattningen att uppdraget som förvaltare av en 

samhällsviktig funktion inte innefattar att sätta sig till doms över vad som i det en-

skilda fallet kan anses rättstridigt eller inte. Det kan inte konstateras annat än att 

utgångspunkterna för stiftelsens uppfattning framstår som legitima och motiverade. 

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att stiftelsens agerande i förevarande 

fall får anses tillåtet. Därmed saknas förutsättningar att bifalla åklagarens yrkande 

om förverkande hos stiftelsen. 

Tingsrätten har uppfattat att stiftelsen anser sig förhindrad att agera mot domän-

namnsinnehavare. Enligt tingsrätten kan det mot bakgrund av vad som redovisats 

ovan övervägas att föreskriva åtgärd till förebyggande av missbruk enligt 36 kap.    

6 § brottsbalken. En domstol kan med stöd av den bestämmelsen t.ex. förordna att 

en falsk signatur ska utplånas eller att ett konstverk ska förses med en påskrift att 

det är fråga om en förfalskning. Tingsrätten har dock funnit att det saknas möjlighet 

att meddela ett relevant förordnande – t.ex. ett åläggande för stiftelsen att utföra 

eller avstå från att utföra en viss åtgärd, såsom att avregistrera och upphöra med 

tilldelning av domännamnen – med stöd av denna bestämmelse.  

Tingsrätten noterar dessutom att förverkandet hos  enligt lag innebär att 

rätten till domännamnen tillfaller staten. Det torde i förlängningen begränsa stiftel-

sens möjligheter att förfoga över dem, t.ex. genom upplåtelse till annan.    
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Ersättningsfrågor 

 har yrkat ersättning för rättegångskostnader med ett belopp om 

318 240 kr, varav 215 350 kr för arbete, 25 095 kr för tidsspillan, 14 146 kr för ut-

lägg och 63 649 kr för mervärdesskatt. 

Stiftelsen får med hänsyn till utgången anses berättigad till ersättning av allmänna 

medel för sådan kostnad som har varit skäligen påkallad för att tillvarata dess rätt 

(31 kap. 2 § rättegångsbalken). Stiftelsen har yrkat ersättning för rättegångskostna-

der om 735 300 kr, varav 703 300 kr för arbete (261 timmar samt två huvudför-

handlingsdagar) och 32 000 kr avser utlägg för sakkunnigutlåtanden. I yrkandet 

ingår inte mervärdesskatt. 

Åklagaren har yttrat sig över ersättningsanspråken och anfört bl.a. följande. Det kan 

inte anses motiverat att lägga ned arbete i den utsträckning som skett. Såvitt avser 

stiftelsen kan det inte anses motiverat att uppdraget utförs av två ombud. Åklagaren 

har vidare invänt att det inte kan anses motiverat att hämta in två rättsutlåtanden 

(  och  Åklagaren har inte haft någon erinran mot den kostnad som 

avser  yttrande. Såvitt avser  har åklagaren anfört att 

skälig ersättning inte rimligen bör överstiga en nedlagd arbetstid om 100-120 tim-

mar. 

Det noteras att  är förordnad som offentlig försvarare även avseende 

förundersökning rörande brott som ligger vid sidan om förordnandet i målet om 

förverkande. Tingsrättens beslut här omfattar således även ersättning som rätteligen 

hör till en annan sak, vilket får beaktas vid prövningen där.  uppdrag 

som offentlig försvarare såvitt avser förverkande avslutas genom denna dom och 

det fortsatta uppdraget som offentlig försvarare hanteras i mål nr B 6816-13.  

Ersättningen till  försvarare är inte taxebunden. Tingsrätten godtar vi-

dare att det föreligger särskilda skäl enligt 21 kap. 10 § fjärde stycket rättegångsbal-
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ken. Tingsrätten delar dock åklagarens uppfattning om att yrkad ersättning är för 

hög och det gäller såväl ersättning för uppdraget som offentlig försvarare för 

 som stiftelsens anspråk på ersättning för rättegångskostnader.     

Vid en samlad bedömning, med hänsyn till uppdragets art och omfattning, gör 

tingsrätten följande bedömning.  

 får anses skäligen tillgodosedd med en ersättning för arvode motsva-

rande 120 timmar. I övrigt får yrkandet om ersättning för tidsspillan och utlägg god-

tas som skäliga.  tillerkänns därför ersättning med 195 481 kr exkl. 

mervärdesskatt, varav 156 240 kr avser arbete. Kostnaden får med hänsyn till 

 ekonomiska förhållanden stanna på staten. 

Stiftelsen får anses skäligen tillgodosedd med ett belopp om 300 000 kr för arbete. 

Kostnader för sakkunnigutlåtanden får anses motiverade. Totalt ska således 332 000 

kr av stiftelsens rättegångskostnader ersättas av allmänna medel. Tingsrätten har 

särskilt beaktat att målet rör frågor av stor principiell betydelse för stiftelsen.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, SE BILAGA 2 (DV 400) 

Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast            

den 9 juni 2015. Prövningstillstånd krävs. 
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