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o Filmverk:  

 Bilaga 1A – kontroll den 3-11 januari 2011 

 Bilaga 1B – kontroll den 6 mars 2012 

 Bilaga 7 – kontroll av polisen den 22 mars 2013 

 Bilaga 1 till kompletterande skrivelse från Åklagarmyn-

digheten den 30 mars 2015 – kontroller den 18 mars 

2014, den 10 november 2014 och den 16 mars 2015 

 

o Musikupptagningar 

 Bilaga 2A – kontroller i januari/februari 2011 

 Huvudprotokollet s. 97 och 102ff – kontroll den 31 

oktober 2012 

 Bilaga 2B – kontroll i februari/mars 2012 

 Bilaga 7 – kontroll av polisen den 22 mars 2013 

 Bilaga 3 till kompletterande skrivelse från Åklagarmyn-

digheten den 30 mars 2015 – kontroll den 26 mars 2015 

 

o Ljudböcker 

 Bilaga 3A – kontroller den 14-20 december 2010 

 Bilaga 3B – kontroller den 1-5 mars 2012 

 Bilaga 7 – kontroll av polisen den 22 mars 2013 

 Bilaga 2 till kompletterande skrivelse från Åklagarmyn-

digheten den 30 mars 2015 – kontroll den 17 mars 2015 

 

o Musikverk från Monolith Records, USA 

 Bilaga 4 s. 20-24 och 32-36 – kontroller i december 

2009 

 Bilaga 4 s. 45-61 och DVD – kontroll av polisen den 17 

februari 2012 

 Bilaga 7 – kontroll av polisen den 22 mars 2013  

 Bilaga 4 till kompletterande skrivelse från Åklagarmyn-

digheten den 30 mars 2015 – kontroll av polisen den 2 

december 2014 och den 26 mars 2015 

 

o Litterärt verk av  

 Bilaga 5 s. 9f – kontroll den 15 november 2011 

 Bilaga 7 – kontroll av polisen den 22 mars 2013 

 Bilaga 4 till kompletterande skrivelse från Åklagarmyn-

digheten den 30 mars 2015 – kontroll av polisen den 2 

december 2014 och den 26 mars 2015 

 

Ovan nämna bilagor åberopas genom hänvisning.  

 

- PM (se bilaga 1B s. 6, bilaga 2B s. 2, bilaga 6 s. 24 och bilaga 4 s. 4 i 

kompletteringen från den 30 mars 2015), angående att thepiratebay.se 
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varit huvuddomän och att andra domäner automatiskt hänvisat använ-

darna dit.  

 

- Registreringsvillkoren för domäner hos .SE (från juni 2013) p. 1, 4, 6 

och 7, angående hur avtalet ser ut mellan .SE och registranten och vilka 

möjligheter/skyldigheter stiftelsen har att avregistrera m.m. domänen, 

till styrkande av att stiftelsen bl.a. har bestämmanderätt över egendo-

men och att domänen således kan förverkas från den. Villkor har 

tidigare skickats in separat till tingsrätten.  

 

- Rapport från Post- och Telestyrelsen (PTS-ER-2009:7 s. 51), angående 

kritik från PTS mot stiftelsen för att den använder möjligheten till 

avregistrering för sällan.  

 

- Uppgifter om registrering och betalning för domänerna samt den kopp-

ling som finns till  avseende uppgifterna som där anges 

(huvudprotokollet s. 26f, 29, 34f, 37, 46f, 49ff, 58-60, 63f, 67f, 70, 135, 

160-164, 229f samt bilaga 8 – sista sidorna – och bilaga 10 och 11 i 

kompletteringen den 30 mars 2015), angående  koppling 

till domänerna, till styrkande av att han trots att domänerna formellt 

överlåtits till annan person fortfarande bör anses som registrant.  

 

- Nya uppgifter från anmälaren, protokoll och PM efter husrannsakan hos 

Portlane i Nacka, PM angående kontroller av TPB efter husrannsakan 

m.m. (bilaga 5, 6, 7, 8 och 9 till kompletteringen den 30 mars 2015), 

angående att den IP-adress som TPB använt sig av gått till Portlane och 

att tjänstens servrar hittats där i samband med husrannsakan den 9-10 

december 2014 samt den koppling som finns till  och hans 

bolag, till styrkande av att han fortfarande är reell innehavare av de 

aktuella domänerna.  

 

- Uppgifter från Binero (bilaga 11 till kompletteringen den 30 mars 

2015), angående de inloggningar som har skett av registranten på 

domänkontot med viss mailadress, och den koppling som finns till 

.  

 

- Syn på DVD med bevissäkringen av Monolith Records musikverk (Nox 

Arcana). DVDn har lämnats in till tingsrätten, men medtas av åklagaren 

till hovrätten.  
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Handläggning 

I första hand yrkas att målet avgörs utan sammanträde, då det enligt min 

mening inte behövs hållas en muntlig förhandling. I sådana fall önskar jag dock 

senare få möjlighet att slutföra min talan. 

 

Om förhandling hålls, bör  kallas att närvara personligen. 

 

Behov av teknisk utrustning i rätten: storbildsskärm jämt kabel.  

 

Stora delar av bevisningen åberopas genom hänvisning (se ovan). Så är fallet i 

de delar där jag har uppfattat att motparterna inte har ifrågasatt omständighet-

erna i sig, främst angående att angivna verk/upptagningar under perioden i sig 

olovligen tillgängliggjorts via TPB. Om hänvisning inte tillåts önskar jag få 

besked om det i god tid före ett eventuellt sammanträde.  

 

 

 

 

 

 

 

 




