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utfärdad den 26 maj 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
dels att nuvarande 53 a § skall betecknas 53 b §,
dels att 53 och 55 §§ samt den nya 53 b § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 53 a §, av följande lydelse.
53 §3 Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder, som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovsrätten eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot
50 §, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller
fängelse i högst två år.
Den som för sitt enskilda bruk kopierar ett datorprogram som är utgivet
eller av vilket exemplar har överlåtits med upphovsmannens samtycke, skall
inte dömas till ansvar, om förlagan för kopieringen inte används i näringsverksamhet eller offentlig verksamhet och han eller hon inte utnyttjar framställda exemplar av datorprogrammet för annat ändamål än sitt enskilda
bruk. Den som för sitt enskilda bruk framställer exemplar i digital form av
en offentliggjord sammanställning i digital form skall under de förutsättningar som nyss nämnts inte dömas till ansvar.
Vad som sägs i första stycket gäller också, om någon till Sverige för
spridning till allmänheten för in exemplar av verk, där exemplaret framställts utomlands under sådana omständigheter att en sådan framställning här
skulle ha varit straffbar enligt vad som sägs i det stycket.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 53 b § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.
För försök eller förberedelse till brott som avses i första och tredje styckena döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
53 a § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt denna lag
skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för
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egendomen får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott
skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller
vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt
denna lag.
Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får
förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid ett sådant brott, om brottet har fullbordats eller
om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.
I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.
53 b §4 På yrkande av upphovsmannen eller hans rättsinnehavare eller av
den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket får domstolen vid
vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med åtgärden.
Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 §, eller medverkan till åtgärden, förekommer
och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta med åtgärden, eller medverkan till den, förringar värdet av den ensamrätt som upphovsrätten medför, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess
att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.
Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom från
detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.
Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande skall bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i
fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I
samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
55 §5 Den som vidtager åtgärd som innebär intrång eller överträdelse
varom i 53 § sägs är skyldig att, såvitt det finnes skäligt, mot lösen avstå
egendom med avseende på vilken intrång eller överträdelse föreligger till
upphovsmannen eller hans rättsinnehavare. Detsamma gäller i fråga om
trycksats, kliché, form och liknande hjälpmedel, som kan användas endast
för framställning av egendom som nu har sagts.
I stället för att förordna om inlösen enligt första stycket får rätten, på yrkande av upphovsmannen eller hans rättsinnehavare, efter vad som är skäligt, besluta att egendom som där avses skall förstöras eller på visst sätt änd4
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ras eller att andra åtgärder skall vidtas med den till förebyggande av missbruk.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller ej mot den som i god
tro förvärvat egendomen eller särskild rätt till den och ej heller om det olagliga förfarandet bestått i utförande av byggnadsverk.
Beslut som avses i denna paragraf skall inte meddelas, om förverkande eller åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt 53 a § eller enligt brottsbalken.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. För brott begångna innan denna lag trätt i kraft gäller 55 § i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Christine Lager
(Justitiedepartementet)
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