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ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 3

DOM
2012-05-16
meddelad i
Sollentuna

Mål nr B 1251-10

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Fredrik Ingblad
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Tilltalad
NN, 74-X-X
Upplands Väsby
Offentlig försvarare:
Advokat Peter Mutvei
Advokatfirman Guide AB
Box 3549
103 69 Stockholm

DOMSLUT
Begångna brott
Brott mot upphovsrättslagen

Lagrum
5 kap. 46 § samt 7 kap. 53 och 57 §§
upphovsrättslagen \(1960:729\)

Påföljd m.m.
1.
2.

Villkorlig dom
Dagsböter 40 å 50 kr

Förverkande och beslag
I beslag tagen hårddisk och USB-minne förklaras förverkade. Beslagen ska bestå
\(Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0201-BG2792, nr 2 och 7\).
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen \(1994:419\) om
brottsofferfond.

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 695 00
08-561 695 01
attunda.tingsratt@dom.se
E-post:
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00
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Ersättning
1. Peter Mutvei tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 391 kr. Av beloppet
avser 2 810 kr arbete, 553 kr tidsspillan, 150 kr utlägg och 877 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning i enlighet med stämningsansökan,
bilaga 1.

har erkänt gärningen och medgett att såväl USB

-minne som

hårddisk förverkas.

DOMSKÄL

Gärningen

NNs erkännande stöds av

övrig utredning i målet. Han ska därför

dömas för gärningen som ska rubriceras på så sätt som åklagaren har gjort gällande.

Påföljd

NN fälls till ansvar för att han olovligen har gjort

5 000 musikfiler

tillgängliga för allmänheten under en dag, främst på grund av sitt stora
musikintresse. Med anledning av att det har rört sig om en större mängd musikfiler
kan dock påföljden inte stanna vid ett bötesstraff.

Tingsrätten ska i enlighet med 30 kap. 4 § brottsbalken vid val av påföljd fästa
särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.
Tingsrätten finner att gärningen har ett straffvärde uppgående till två månaders
fängelse. Då det saknas särskild anledning att befara att NN skulle
göra sig skyldig till fortsatt brottslighet ska påföljden bestämmas till villkorlig dom
i förening med dagsböter.
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Övriga frågor

Förverkandeyrkandena, som har medgetts av NN, är lagligen
grundade och ska bifallas.

Peter Mutveis begärda ersättning är skälig och ska tillerkännas honom. Med
anledning av NN inkomstförhållanden ska kostnaden för försvaret
stanna på staten.

Då brottet har fängelse i straffskalan ska NN åläggas att betala
lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400)
Ett överklagande ställt till Svea hovrätt ges in till tingsrätten senast den 7 juni 2012.

Jan Levin

