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Medverkan till upphovsrättsintrång
Rättighetsalliansen företräder bland annat Noble Entertainment, Nordisk Film och SF som är
rättighetshavare till många svenska filmer som olovligen görs tillgängliga för allmänheten genom
Pirate Bay. Piratpartiet och Serious Tubes tillhandahåller internetaccess till Pirate Bay.
I februari 2012 beslutade Högsta domstolen att inte lämna prövningstillstånd i det sk Pirate Baymålet. Genom det beslutet blev det slutligen fastställt att inte endast den som administrerar en
illegal fildelningstjänst utan även den som tillhandahåller internetaccess till en sådan illegal tjänst
begår en brottslig handling. Trots att det har klarlagts genom rättslig prövning har ni fortsatt med
denna verksamhet. Eftersom övriga rättsliga åtgärder är uttömda återstår för oss att begära att ni
upphör med att tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay.
Genom detta brev är ni formellt informerade om att intrång i rättigheter som skyddas av
upphovsrättslagen sker genom Pirate Bay och att ni medverkar till dessa intrång genom att
tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay.
Enligt upphovsrättslagen kan den som medverkar till intrång förbjudas vid vite att fortsätta med sin
medverkan och åläggas att betala skadestånd för den skada som medverkan har orsakat. Reglerna
gäller bl a för juridiska personer, inklusive ideella föreningar som Piratpartiet och Serious Tubes,
deras styrelseledamöter och andra ställföreträdare.
Ansvaret för medverkan till intrång är enligt upphovsrättslagen omfattande. Fyra personer har dömts
till fängelse och betydande skadestånd för medverkan till upphovsrättsintrång för att bl a ha deltagit i
driften av eller tillhandahållit bredbandsuppkoppling/internetaccess till Pirate Bay. Vidare har Svea
hovrätt förbjudit två företag vid vite om 500 000 kronor att i det ena fallet tillhandahålla
internetaccess till Pirate Bay och i det andra fallet tillhandahålla internetaccess till en tracker som
användes för olaglig fildelning (Svea hovrätt mål nr Ö 7131-09 och Ö 8873-09 samt mål nr Ö 1014609). Stockholms tingsrätt fastställde i dom den 16 oktober 2012 förbudet som meddelats
intermistiskt av Svea hovrätt i mål nr Ö 7131-09 och mål nr 8873-09 (Stockholms tingsrätt mål nr T
7540-09 och mål nr T 11712-09).
Mot bakgrund av detta begär de rättighetshavare som vi företräder att Piratpartiet och Serious Tubes
omedelbart upphör med att tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay. Om besked inte lämnas

senast den 26 februari 2013 om att medverkan till intrången upphört kommer Rättighetsalliansen att
väcka talan inför domstol utan ytterligare meddelande.
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar,

Sara Lindbäck
Rättighetsalliansen

