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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A 

 

PARTER 

  

Klagande (Åklagare) 

Kammaråklagaren  

Åklagarmyndigheten 

Internationella åklagarkammaren i Stockholm 

  

Motpart  

Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 802405-0190 

Box 7399 

103 91 Stockholm 

  

Ombud: Advokaterna  och  

Foyen Advokatfirma AB 

Box 7229 

103 89 Stockholm 

  

SAKEN 

Särskild talan om förverkande 

_____________________________ 

  

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

1. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut. 

 

2. Stiftelsen för Internetinfrastruktur tillerkänns ersättning av allmänna medel för sina 

rättegångskostnader i hovrätten med 100 000 kr avseende ombudsarvode. 

 

_____________________________ 
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A 

 

PARTER  

  

Motpart (Åklagare) 

Kammaråklagaren  

Åklagarmyndigheten 

Internationella åklagarkammaren i Stockholm 

  

Klagande  

 

Adress hos ombudet 

  

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten  

Foyen Advokatfirma Göteborg AB 

Stora Nygatan 33 

411 08 Göteborg 

  

SAKEN 

Särskild talan om förverkande 

_____________________________ 

  

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

1. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut. 

 

2. Hovrätten bestämmer ersättning av allmänna medel åt advokaten  till 

94 359 kr. Av beloppet avser 60 196 kr arbete, 8 505 kr tidsspillan, 6 786 kr utlägg 

och 18 872 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.  

 

______________________________ 
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN  

 

Talan mot Stiftelsen 

Åklagaren har, som han i hovrätten bestämt sin talan, yrkat att hovrätten ska förverka 

rätten till domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se från Stiftelsen för Internet-

infrastruktur (i fortsättningen Stiftelsen) – med stöd av i första hand 36 kap. 3 § 1 

brottsbalken och i andra hand 53 a § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) – och att rätten till domännam-

nen ska tillfalla staten samt att Stiftelsen som en följd av detta åläggs att avregistrera 

och upphöra med tilldelning av domännamnen. I andra hand har åklagaren yrkat att 

hovrätten ska ålägga Stiftelsen att, som en åtgärd till förebyggande av missbruk med 

stöd av 36 kap. 6 § brottsbalken, avregistrera och upphöra med tilldelning av 

domännamnen.  

 

Stiftelsen har motsatt sig åklagarens ändringsyrkanden. 

 

Stiftelsen har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.  

 

Talan mot  

 har yrkat att hovrätten ska lämna yrkandet mot honom om förverkande av 

rätten till domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se utan bifall. 

 

Åklagaren har motsatt sig  ändringsyrkande. Åklagaren har justerat sin 

talan mot denne enligt följande.  

Med stöd av i första hand 36 kap. 3 § 1 brottsbalken och i andra hand 53 a § 

andra stycket upphovsrättslagen yrkas att hovrätten ska förverka rätten till 

domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se från  och att rätten 

till domännamnen ska tillfalla staten. Vidare yrkas att hovrätten samtidigt och 

som en följd av förverkandet ska ålägga Stiftelsen att avregistrera och upphöra 

med tilldelning av domännamnen.  

 

Om ett åläggande för Stiftelsen inte är möjligt som en följd av förverkandet från 

 yrkas i stället att hovrätten, som en åtgärd till förebyggande av 
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missbruk enligt 36 kap. 6 § brottsbalken, ska förhindra denne att använda 

domännamnen genom att Stiftelsen åläggs att avregistrera och upphöra med 

tilldelning av domännamnen. I andra hand yrkas då att hovrätten ska förverka 

rätten till domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se från  – med 

stöd av 36 kap. 3 § 1 brottsbalken och, i andra hand, 53 a § andra stycket 

upphovsrättslagen. 

 

 har vidhållit sin inställning att det saknas förutsättningar för såväl för-

verkande som en föreskrift med stöd av 36 kap. 6 § rättegångsbalken. För det fall 

åklagarens yrkande om förverkande bifalls har han överlämnat till hovrättens bedöm-

ning om det finns förutsättningar för att utforma ett beslut om förverkande på det sätt 

åklagaren gjort gällande. 

 

PARTERNAS TALAN I HOVRÄTTEN 

 

Åklagaren har i hovrätten begärt att talan mot Stiftelsen respektive  ska 

prövas mot båda två oberoende av utgången mot den andre. Om hovrätten bedömer att 

detta inte kan ske har åklagaren begärt att talan mot Stiftelsen ska prövas först. Varken 

Stiftelsen eller  har haft några invändningar mot detta.  

 

Parterna har till stöd för sin respektive talan åberopat samma omständigheter som i 

tingsrätten. Åklagaren har gjort följande förtydliganden och tillägg i förhållande till 

den redovisning av grunden som anges i tingsrättens dom (s. 4 f.).  

 

The Pirate Bay (i fortsättningen TPB) är en fildelningstjänst där i målet aktuella 

verk och upptagningar har tillgängliggjorts för allmänheten utan rättighetsinne-

havarnas tillstånd. Användare av fildelningstjänsten överför olovligen verken till 

allmänheten i fildelningsnätverket och framställer olovliga exemplar av verken. 

Personerna bakom TPB överför olovligen verken till allmänheten genom länkar 

på domänen TPB. I detta avseende är personerna att betrakta som gärningsmän 

till upphovsrättsbrotten. De är också medhjälpare till användarnas överföringar 

och exemplarframställningar.  
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Intrång enligt upphovsrättslagen i filmverk (tingsrättens aktbilaga 12 – av 

åklagaren benämnd ”bilaga A” – och tingsrättens aktbilaga 99) har skett från 

januari 2011 respektive från mars 2014, i musikupptagningar (tingsrättens 

aktbilagor 13 och 14 – av åklagaren benämnda ”bilaga B” respektive ”bilaga C”) 

från februari 2011 respektive mars 2012, i ljudböcker (tingsrättens aktbilaga 15 – 

av åklagaren benämnd ”bilaga D”) från december 2010, i musikverk (tingsrättens 

aktbilaga 16 – av åklagaren benämnd ”bilaga E”) från början av 2011 samt 

i litterärt verk (  musikrecension, tingsrättens aktbilaga 10, s. 9) 

från november 2011. Intrång görs gällande fram till tiden för tingsrättens 

huvudförhandling i april 2015.  

 

De aktuella domännamnen utgör i sig hjälpmedel vid brotten enligt upphovs-

rättslagen samt är föremål eller, i vart fall, egendom hos Stiftelsen som kan 

förverkas. Personer hos Stiftelsen har, inom ramen för Stiftelsens verksamhet, 

främjat påstådda brott enligt upphovsrättslagen genom att tilldela domännamnen, 

fortsätta att upplåta dem, förnya abonnemangen, ta betalt för tjänsten, ansvara för 

administration av driften och teknisk funktion av domänerna, sköta kundadmini-

stration samt ha ansvaret för och kontrollen av domännamnen. Personerna har då 

varit i Stiftelsens ställe. Stiftelsens verkställande direktör och dess chefsjurist har 

i vart fall sedan början av maj 2013 haft kännedom om att det förekommer 

intrång enligt upphovsrättslagen genom fildelningstjänsten på domänen TPB och 

de aktuella domännamnen.  

 

 har som en av personerna bakom TPB begått brott enligt upphovs-

rättslagen som medgärningsman eller medhjälpare med avseende på i målet 

aktuella intrång i verk och upptagningar, genom att hantera hårdvara och upp-

koppling samt domänen TPB via domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se.  

  

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN 

 

Parterna har i hovrätten lagt fram samma bevisning som i tingsrätten. Dessutom har 

här lagts fram ny bevisning i form av vittnet  uppgifter och ytterligare 

skriftlig bevisning, bl.a. mailkorrespondens mellan  och  
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Hovrätten har hållit syn på material från bevissäkringen avseende Monolith Records 

musikverk (Nox Arcana).   

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Dispositionen av hovrättens domskäl 

Målet i hovrätten, liksom i tingsrätten, gäller förverkande av rätten till domännamnen 

thepiratebay.se och piratebay.se. Inledningsvis beskrivs kort, som en bakgrund, 

domännamnssystemet och Stiftelsens roll i detta. I anslutning härtill redovisar 

hovrätten vissa överväganden i förhållande till domännamn och rätten till domännamn. 

 har även i hovrätten ifrågasatt svensk domsrätt och hovrätten behandlar 

därefter den frågan och frågan om vilket lands lag som är tillämplig.  

 

Sedan följer hovrättens ställningstaganden till om det har förekommit intrång i upp-

hovsrättsligt skyddade verk via TPB på det sätt som åklagaren har påstått. Därefter 

redovisas hovrättens bedömning av om det finns förutsättningar för förverkande av 

rätten till domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se såsom åklagaren gjort 

gällande mot Stiftelsen och mot  med stöd av 36 kap. 3 § 1 brottsbalken 

och, i andra hand, i enlighet med 53 a § upphovsrättslagen.  

 

Sist behandlar hovrätten frågan om ersättningsskyldighet för rättegångskostnader samt 

frågorna om ersättning till offentlig försvarare och återbetalningsskyldighet avseende 

dessa kostnader.  

 

Domännamnssystemet och rätten till domännamn 

Genom utredningen i målet har framkommit att Stiftelsen är s.k. domänadministratör 

för toppdomänen .se och att de två i målet aktuella domännamnen, thepiratebay.se och 

piratebay.se, är i domännamnssystemet placerade under denna toppdomän.  

 

Lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet (domännamns-

lagen) gäller den tekniska driften av de nationella toppdomänerna samt tilldelningen 

och registreringen av domännamnen under dessa domäner (1 §). Enligt lagen ansvarar 

domänadministratören för administrationen av en sådan toppdomän, dvs. för den 
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tekniska driften samt tilldelningen och registreringen av domännamn under toppdomä-

nen (2 §). Domännamnsadministratören ska fastställa och ge offentlighet åt sina regler 

för tilldelning, registrering, avregistrering och överföring av domännamn under 

toppdomänen (se 7 § samma lag). Reglerna ska vara utformade så att förfarandet är 

öppet och icke-diskriminerande (samma paragraf). Enligt 6 § nämnda lag ska registret 

över tilldelade domännamn innehålla bl.a. uppgift om domännamnet och innehavaren 

av domännamnet. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt domännamns-

lagen och har i denna egenskap tillsyn över efterlevnaden av lagen och av föreskrifter 

som har meddelats med stöd av lagen (10 §). Hovrätten konstaterar att lagstiftningen 

inte pekar ut vilket rättssubjekt som anförtros uppgiften att vara domännamnsadmini-

stratör.  

 

Av i målet åberopade registreringsvillkor för toppdomänen .se – vilka villkor gäller för 

samtliga domännamn registrerade under toppdomänen .se samt mellan bl.a. Stiftelsen 

och innehavaren av det registrerade domännamnet – framgår att Stiftelsen har rätt att 

deaktivera och avregistrera ett domännamn när innehavaren inte lämnar fullständiga 

och korrekta uppgifter om sig själv. Det framgår också att Stiftelsen även i vissa andra 

fall har rätt att avregistrera eller överföra domännamnet till annan. Det gäller t.ex. när 

domännamnet inte förnyas eller annan kan visa bättre rätt till detta än innehavaren. 

Enligt villkoren har Stiftelsen vidare rätt att omedelbart deaktivera eller avregistrera 

domännamnet om detta eller användningen av det uppenbart strider mot svensk lag 

eller författning.  

 

Hovrätten konstaterar att ett domännamn måste vara registrerat under en toppdomän 

för att existera (se även  och , Domännamn, Strategier och 

juridiska överväganden, 2014, s. 48). Under registreringsperioden har den registrerade 

innehavaren en slags ensamrätt till domännamnet i enlighet med registreringsvillkoren. 

Rätten består så länge som innehavaren förnyar sin registrering och även i övrigt upp-

fyller sina förpliktelser enligt registreringsvillkoren eller domännamnet blir överfört till 

annan efter tvist om bättre rätt (se , Domännamnstvister, Alternativ tviste-

lösning och grunderna för domännamnssystemet, 2015, s. 77 f.). Rätten innebär bl.a. 

att innehavaren av ett domännamn som regel kan förfoga över detta genom att överlåta 

sin rätt till domännamnet till annan och handel med domännamn är vanligt före-
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kommande (se , a.a., s. 49). Ett domännamn kan därför inte betraktas 

enbart som en adressuppgift till en viss domän. Enligt hovrättens bedömning är i stället 

rätten till ett domännamn, som bärare av ett möjligt förmögenhetsvärde, en slags 

immateriell egendom. I detta sammanhang noterar hovrätten att Europeiska domstolen 

för de mänskliga rättigheterna i ett avgörande från år 2007 gjort en motsvarande 

bedömning (se domen den 18 september 52007 i målet Paeffgen GmbH v. Germany).  

 

Rätten till domännamn kan, enligt hovrättens mening, närmast liknas vid den rätt som 

en varumärkesinnehavare har till ett varumärke även om en sådan rätt, i sin egenskap 

av en lagfäst ensamrätt, har ett mer tydligt och utvecklat skydd. Eftersom rätten till 

domännamn alltså är en slags immateriell egendom saknas anledning att bedöma rätten 

till domännamn i termer av äganderätt och nyttjanderätt (jfr , Lärobok i immate-

rialrätt, Zeteo den 1 december 2014, avsnitt A. Rättsområdets avgränsning och 

terminologi).  

 

Svensk domsrätt och tillämplig lag 

Hovrätten konstaterar att åklagarens talan om förverkande har anhängiggjorts som en 

särskild talan utan att åtal för brott har väckts. Förverkande görs gällande såväl som 

särskild rättsverkan av påstådda brott enligt upphovsrättslagen som oberoende av att 

brott har begåtts. De i målet aktuella förverkandeyrkandena avser rätten till domän-

namn som tilldelats av en svensk domänadministratör och som är registrerade i ett 

register som förs här i landet under tillsyn av den svenska förvaltningsmyndigheten 

Post- och telestyrelsen. Enligt hovrättens bedömning måste det vid sådana förhållan-

den, oberoende av var brottet är begånget, finnas förutsättningar att få en fråga om 

förverkande prövad i Sverige och med tillämpning av svensk lag. (Jämför ett liknande 

resonemang av Högsta domstolen i NJA 2015 s. 798.) Det står emellertid även för 

hovrätten klart att de här aktuella brotten enligt åklagarens påståenden är begångna i 

Sverige och att svensk lag är tillämplig även i detta avseende (jfr Svea hovrätts deldom 

den 26 november 2010 i mål B 4041-09).  
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TPB och intrång enligt upphovsrättslagen 

Utredningen i målet visar att TPB tidigare och under i målet aktuella tidsperioder 

fungerat som en fildelningstjänst på Internet där bl.a. musik och filmer tillgängliggjorts 

för allmänheten, att detta skett i mycket stor omfattning samt att TPB nåtts bl.a. via 

domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se.   

 

Även för hovrätten står det klart att de i målet aktuella filmerna, musikverken och 

musikupptagningarna, ljudböckerna samt musikrecensionen åtnjuter skydd enligt 

upphovsrättslagen. Utredningen visar att materialet har funnits tillgängligt på TPB 

under i målet aktuella tidsperioder utan rättighetshavarnas samtycke. Vidare gör 

hovrätten samma bedömning som tingsrätten i frågan om det förekommit intrång i 

dessa verk och upptagningar, nämligen att åklagaren har styrkt påståendena om 

intrång. Det är därvid fråga om såväl olovlig exemplarframställning som olovligt 

tillgängliggörande genom överföring till allmänheten som skett på ett sådant sätt att 

enskilda kan få tillgång till verket eller upptagningarna från en plats och vid en 

tidpunkt som de själva valt. Det förhållandet att en del av överföringen skett med 

användning av s.k. magnetlänkar, och inte s.k. torrent-filer, påverkar inte bedöm-

ningen. Detta följer av att den upphovsrättsliga regleringen ska tolkas teknikneutralt 

samt att utredningen visar att effekten av nåbarheten av verk och upptagningar varit 

densamma oavsett om den teknik som använts varit torrent-filer eller magnetlänkar (jfr 

prop. 2004/05:110, s. 69 f. och 378 f.). Intrången har, som också tingsrätten 

konstaterat, ägt rum i tiden från slutet av år 2010, dvs. efter hovrättens dom den 26 

november 2010 där  dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen 

för sin delaktighet i TPB.   

  

Den nu anförda innebär att hovrätten, i likhet med tingsrätten, finner att domännamnen 

thepiratebay.se och piratebay.se använts i samband med brott enligt upphovsrättslagen 

eller medhjälp till sådana brott som har skett via TPB.  

 

Förverkande med stöd av 36 kap. 3 § 1 brottsbalken 

Enligt 36 kap. 3 § 1 brottsbalken får förverkande beslutas av föremål som på grund av 

sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brotts-
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lig användning. Bestämmelsen förutsätter alltså inte att föremålet har använts vid brott 

utan syftar till att kunna förhindra ny brottslighet. 

 

I det föregående har hovrätten bedömt att rätten till domännamn utgör ett slags imma-

teriell egendom samt funnit att domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se använts 

i samband med brott via fildelningstjänsten TPB. Såväl uttryckligen som funktions-

mässigt har domännamnen koppling till denna fildelningstjänst och bidrar därigenom 

till att den där olagliga verksamheten kan fortgå. Enligt hovrättens bedömning är dessa 

domännamn därför av sådan särskild beskaffenhet och omständigheterna i övrigt 

sådana att förutsättningarna för ett förverkande av rätten till domännamnen i dessa 

avseenden är uppfyllda.  

 

Emellertid förutsätter ett förverkande med stöd av 36 kap. 3 § 1 brottsbalken att den 

egendom som ska förverkas kan anses vara ett föremål i bestämmelsens mening. Som 

också tingsrätten konstaterat har begreppet föremål rent språkligt en snävare innebörd 

än begreppet egendom. Frågan blir därför om det är möjligt att göra en tolkning av 

bestämmelsen som medför att begreppet föremål ska ges en vidare tolkning, såsom 

åklagaren gjort gällande.  

 

Hovrätten konstaterar inledningsvis att ett förverkande utgör en inskränkning i den 

grundlagsskyddade rätten till egendom (se 2 kap. 15 och 16 §§ regeringsformen). 

Restriktivitet bör därför iakttas när det gäller att tolka förverkandebestämmelserna 

extensivt och utanför ordalydelsen. 

 

Att begreppet föremål används i 3 § – till skillnad från i övriga bestämmelser om för-

verkande i 36 kap. brottsbalken där begreppet egendom används – är inte närmare 

kommenterat i förarbetena. I litteraturen har dock uttalats att det synes vara tydligt att 

med föremål här avses enbart lösören (se , Förverkande av egendom, 2014, 

s. 49).  

 

Inom ramen för internationellt rättsligt samarbete, där Sverige har deltagit, har olika 

internationella överenskommelser träffats rörande bl.a. frågor om förverkande. Inte 

någon av dessa rör just förverkande av hjälpmedel som inte har använts vid brott och 
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överenskommelserna har inte heller lett till någon ändring av 36 kap. 3 § brottsbalken. 

Det finns alltså inget stöd för att med hänvisning till ett internationellt åtagande för 

svensk del göra en tolkning av 36 kap. 3 § brottsbalken som går utöver ordalydelsen.  

 

För att säkerställa ett förverkande kan föremål tas i beslag med stöd av bestämmelserna 

i 27 kap. rättegångsbalken. I förhållande till beslagsbestämmelserna står det klart att 

med föremål avses enbart lösa saker (se  m.fl., Rättegångsbalken, Zeteo oktober 

2015, kommentaren till 27 kap. 1 §). Enligt hovrättens bedömning bör detta kunna vara 

vägledande även för hur begreppet föremål ska tolkas vid förverkande, särskilt när 

detta stämmer överens med den språkliga innebörden av begreppet. 

 

Det anförda leder enligt hovrätten till att det saknas utrymme för en tolkning av 

begreppet föremål i 36 kap. 3 § brottsbalken som går utanför dess språkliga innebörd. 

Eftersom immateriell egendom inte utgör föremål saknas därför lagliga förutsättningar 

för förverkande av rätten till domännamn med stöd av denna bestämmelse. Åklagarens 

förverkandeyrkande mot Stiftelsen och  kan således inte vinna bifall på 

denna grund.  

 

Förverkande med stöd av 53 a § andra stycket upphovsrättslagen  

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 53 a § andra stycket upphovsrättslagen får egendom som har använts som 

hjälpmedel vid brott enligt den lagen förklaras förverkad, om det behövs för att 

förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.  

 

Upphovsrättslagens bestämmelse motsvarar 36 kap. 2 § brottsbalken. Till skillnad från 

förverkande med stöd av detta kapitels 3 § förutsätts alltså att brott har begåtts. Vidare 

är bestämmelsen i upphovsrättslagen uttryckligen inte begränsad till föremål. I frågan 

om immateriell egendom är möjlig att förverka med stöd av denna bestämmelse gör 

hovrätten samma bedömning som tingsrätten och finner alltså att det i och för sig finns 

förutsättningar att med stöd av 53 a § andra stycket upphovsrättslagen förverka rätten 

till ett domännamn om detta använts som ett hjälpmedel vid brott. Som hjälpmedel 

anses varje egendom som har använts i samband med att brottet har kommit till stånd, 

vilket kan vara både egendom som är en förutsättning för brottet och egendom som har 
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använts i samband med att brottet har begåtts (se , Upphovsrätts-

lagstiftningen, En kommentar, Zeteo den 20 januari 2014, kommentaren till 53 a §).  

 

För förverkande enligt 53 a § andra stycket upphovsrättslagen krävs vidare antingen att 

åtgärden behövs för att förebygga brott eller att det annars finns särskilda skäl till det. 

Vid ställningstagande till om förverkande behövs för att förebygga brott bör framför-

allt beaktas om egendomen har en utpräglad egenskap av hjälpmedel för brottet och 

vilken roll som egendomen har spelat vid detta. I den andra situationen är det främst 

relevant att överväga om det skulle framstå som stötande om gärningsmannen fick 

behålla egendomen. (Se a. kommentar.) 

 

I 36 kap. 5 § brottsbalken anges hos vilka personer förverkande får ske. Som tings-

rätten har redovisat får förverkande ske bl.a. hos gärningsmannen och hos den i vars 

ställe gärningsmannen var (första stycket). Tillhörde egendomen inte någon av dem 

som anges i första stycket får den som regel inte förklaras förverkad (andra stycket). 

Om flera personer befinner sig inom den krets mot vilken en förverkandeförklaring 

kan riktas och det är fråga om sakförverkande riktas förverkandeförklaringen mot den 

eller dem som är ägare av egendomen eller innehavare av rättigheten (  m.fl., a.a., 

kommentaren till 36 kap. 5 § rättegångsbalken). Således förutsätter bifall till ett för-

verkandeyrkande mot en person som anges i första stycket att denne har äganderätt till 

eller är rättighetsinnehavare av egendomen.  

 

Om förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda får rätten enligt 36 kap. 6 § 

brottsbalken i stället för förverkande föreskriva en åtgärd till förebyggande av miss-

bruk. Denna möjlighet är avsedd att tillämpas när ett sakförverkande framstår som 

oskäligt eller onödigt ingripande eller då en annan åtgärd bedöms vara mera ändamåls-

enlig. De åtgärder som lämpligen kan vidtas för att förebygga missbruk är regelmässigt 

faktiska åtgärder med det föremål som annars skulle förverkas. (  m.fl., a.a., 

kommentaren till 36 kap. 6 §).  

 

Enligt 36 kap. 17 § brottsbalken tillfaller förverkad egendom staten om inte annat är 

föreskrivet.  
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Förverkande mot Stiftelsen 

Av vad som redovisats ovan följer att en förutsättning för bifall till förverkandeyrkan-

det mot Stiftelsen är att Stiftelsen kan anses vara rättighetsinnehavare till aktuella 

domännamn.  

 

Hovrätten har tidigare redogjort för den roll som Stiftelsen har i domännamnssystemet, 

nämligen att i egenskap av domänadministratör ansvara för driften av toppdomänen 

samt tilldelningen och registreringen av domännamn, samt också konstaterat att rätten 

till ett domännamn uppkommer vid registreringen. Det har inte framkommit annat än 

att det är den registrerade innehavaren som sedan registrering skett har förfogande-

rätten över domännamnet. Visserligen har Stiftelsen, i enlighet med domännamns-

lagen, ansvaret för att inom ramen för sin registerhållning vidta registeråtgärder. Dess-

utom har Stiftelsen enligt sina registreringsvillkor förbehållit sig rätten att avregistrera 

eller deaktivera ett domännamn om detta eller användningen av det strider mot lag 

eller författning. Dessa förhållanden ger dock enligt hovrätten tydligt uttryck för att 

Stiftelsen endast har en administrativ roll inom domännamnssystemet – en roll som 

står under tillsyn av en svensk myndighet. Vid sådana förhållanden drar hovrätten 

slutsatsen att Stiftelsen alltså inte har någon sådan förmögenhetsrättslig förfoganderätt 

över ett registrerat domännamn som utgör en sådan egendomsrätt som förverkande-

lagstiftningen förutsätter. Redan vid denna bedömning saknas förutsättningar för bifall 

till åklagarens förverkandeyrkande mot Stiftelsen med stöd av 53 a § andra stycket 

upphovsrättslagen.     

    

Förverkande mot   

Liksom i förhållande till Stiftelsen är det en förutsättning för bifall till förverkande-

yrkandet mot  att denne kan anses vara rättighetsinnehavare av aktuella 

domännamn. Dessutom måste hovrätten finna visat att  trots att förunder-

sökning fortfarande pågår mot honom, har gjort sig skyldig till brottslig medverkan 

med avseende på i målet aktuella intrång enligt upphovsrättslagen.  

 

När det är fråga om förverkande såsom rättsverkan av brott handläggs vanligtvis för-

verkandefrågan i samma rättegång som ansvarsfrågan (se , a.a., s. 175 f.). 

Lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. reglerar förfaran-
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rätten till domännamnen till  varit skenöverlåtelser, att  

 är den verklige innehavaren av rätten till dessa och att denne uppsåtligen medver-

kat till intrång enligt upphovsrättslagen på det sätt som åklagaren gjort gällande.   

 

Nästa fråga för hovrätten att bedöma är om rätten till domännamnen thepiratebay.se 

och piratebay.se kan betraktas som hjälpmedel vid brotten mot upphovsrättslagen. Av 

vad som redovisats ovan under rättsliga utgångspunkter finns det inte något hinder att 

betrakta immateriell egendom som hjälpmedel. Genom utredningen i målet står det 

vidare klart att ett domännamn har en viktig funktion för att hitta information på 

Internet. Rätten till just de i målet aktuella domännamnen har på detta sätt varit av 

betydelse för användarna för att nå fildelningstjänsten TPB, vilken i sin tur varit 

avgörande för de här aktuella intrången enligt upphovsrättslagen. Genom sin uttryck-

liga koppling till fildelningstjänsten TPB är det för hovrätten uppenbart att förverkande 

av rätten till domännamnen krävs för att förebygga brott.  

 

 invändning att ett förverkande av rätten till domännamn skulle stå i strid 

med rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 i europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa-

konventionen) saknar fog. Rätten till just de i målet aktuella domännamnen utgör inte 

en grundläggande förutsättning för att kommunicera på Internet och i informations-

samhället såsom  påstått.  

 

Det hittills anförda innebär alltså att det finns förutsättningar för att med stöd av 53 a § 

andra stycket upphovsrättslagen förverka rätten till domännamnen thepiratebay.se och 

piratebay.se hos   

 

Åklagaren har yrkat att hovrätten jämte förverkandet hos  som en följd av 

detta, ska ålägga Stiftelsen att avregistrera och upphöra med tilldelning av domän-

namnen. Om ett sådant åläggande inte är möjligt har åklagaren i stället för förverkan-

de, med stöd av 36 kap. 6 § brottsbalken, yrkat att  som en åtgärd till 

förebyggande av missbruk, förhindras att använda domännamnen genom att Stiftelsen 

åläggs att avregistrera och upphöra med tilldelning av domännamnen.  

 

15



   

SVEA HOVRÄTT DOM B 5280-15 

Avdelning 02  

 

Följden av ett lagakraftägande avgörande om förverkande blir att rätten till domän-

namnen tillfaller staten. Staten kan i så fall välja att inte betala registreringsavgiften 

eller att begära avregistrering av domännamnen. Det kan då bli möjligt för annan att på 

nytt genom registrering få rätt till dessa domännamn om inte Stiftelsen, i enlighet med 

sina registreringsvillkor, bedömer att domännamnen eller användningen av dessa 

strider mot svensk författning. Även om hovrätten mot denna bakgrund kan ha viss 

förståelse för åklagarens yrkande om ett åläggande också för Stiftelsen konstaterar 

hovrätten att det saknas lagligt stöd för ett sådant åläggande. Enligt hovrätten följer 

detta redan av att Stiftelsen inte är part i den del av målet som rör förverkande hos 

 Åklagarens yrkande i den delen kan alltså inte bifallas. Hovrätten 

förutsätter emellertid att frågor rörande Stiftelsens möjligheter att avregistrera och 

upphöra med tilldelning av domännamn övervägs ytterligare av både Stiftelsen och 

Post- och telestyrelsen, i dess egenskap av tillsynsmyndighet.    

 

Sammantaget innebär hovrättens bedömning i denna del att rätten till domännamnen 

thepiratebay.se och piratebay.se ska förverkas hos   

 

Sammanfattning av hovrättens ställningstaganden 

 

Hovrättens ställningstaganden innebär att rätten till domännamnen thepiratebay.se och 

piratebay.se ska förverkas hos  men att åklagarens yrkande om förverkan-

de av rätten till samma domännamn hos Stiftelsen ska lämnas utan bifall. Vidare 

saknas det lagliga förutsättningar för att i samband med, eller i stället för, ett för-

verkande hos  ålägga Stiftelsen att avregistrera och upphöra med till-

delning av domännamnen. Tingsrättens domslut mot såväl Stiftelsen som  

ska alltså fastställas.  

 

Ersättningsfrågor 

 

Stiftelsens rättegångskostnader 

Utgången i förverkandefrågan innebär att Stiftelsen, med stöd av 31 kap. 2 § rätte-

gångsbalken, bör få ersättning av allmänna medel även för sina rättegångskostnader i 

hovrätten. 

16



   

SVEA HOVRÄTT DOM B 5280-15 

Avdelning 02  

 

Stiftelsen har begärt ersättning med 206 500 kr, allt avseende ombudsarvode omfattan-

de 47 timmars arbete. Ombudens nedlagda arbete har enligt ingiven kostnadsräkning 

avsett, förutom två dagars huvudförhandling, ”genomgång av tingsrättens dom samt 

inlagor och övriga handlingar, utredningsarbete, möten med huvudmannen, 

telefonsamtal, korrespondens, upprättande av inlagor, genomgång av kompletterande 

material från åklagaren kontakter med hovrätten samt förberedelser inför 

huvudförhandling”.   

 

Åklagaren har ifrågasatt skäligheten av yrkad ersättning och förklarat att ersättning i 

storleksordningen 150 000 kr skulle kunna vara skälig.  

 

Hovrätten konstaterar att förberedelsen i målet i hovrätten varit av begränsad omfatt-

ning och att utredningen i målet av betydelse för Stiftelsens talan i allt väsentligt har 

varit densamma som i tingsrätten. Även med hänsyn till förverkandefrågans betydelse 

för Stiftelsen finner hovrätten att skälig ersättning Stiftelsens rättegångskostnader inte 

kan överstiga 100 000 kr. Stiftelsen ska tillerkännas ersättning av allmänna medel med 

detta belopp.     

  

Ersättning till offentlig försvarare 

Den av  begärda ersättningen för offentligt försvar i hovrätten är skälig. 

Han ska därför tillerkännas den begärda ersättningen av allmänna medel.  

 

Kostnaden i hovrätten för den offentlige försvararen får stanna på staten.   

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B. 

Överklagande senast 2016-06-09 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättspresidenten , hovrättslagmannen 

 och hovrättsrådet , referent. 
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