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SAKEN marknadsföring av avkodningsutrustning

_______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder H. S. vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att mark-

nadsföra sådana kort som utgör avkodningsutrustning som enligt lag inte får tillverkas,

överlåtas, hyras ut, installeras eller underhållas i Sverige.

2. H. S. skall ersätta STOP – Scandinavian TV Organisations against Piracy – Sweden för

dess rättegångskostnader i målet med etthundranittiotvåtusentrehundrafemtiofem (192 355)

kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till

dess betalning sker. Av beloppet utgör 166 650 kr ombudsarvode.
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YRKANDEN, M.M.

H. S. bedrev tidigare försäljning på Internet av datorkort, programmerare och datortillbehör

under firman Layout Service i Huskvarna (Lays).

STOP – Scandinavian TV Organisations against Piracy – Sweden (STOP) har yrkat att

Marknadsdomstolen vid vite skall förbjuda H. S. att över Internet eller genom annat medium

marknadsföra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får tillverkas, överlåtas, hyras

ut, installeras eller underhållas i Sverige.

H. S. har bestritt STOP:s talan. Om Marknadsdomstolen skulle bifalla densamma, har H. S. i

andra hand yrkat att Marknadsdomstolen i domslutet skall klargöra att förbudet endast avser

marknadsföring under sådana förhållanden att det klart framgår att avsikten är att bereda nå-

gon utanför abonnentkretsen tillgång till innehållet i en kodad sändning som erbjuds mot

betalning. H. S. har yrkat att förbudet i varje fall inte skall förenas med vite.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. För det fall Marknadsdomstolen

skulle bifalla H. S:s andrahandsyrkande har han yrkat att vardera parten skall svara för sin

rättegångskostnad.

GRUNDER

STOP

STOP har gjort gällande att de kort som marknadsförs av H. S. utgör sådan avkodningsut-

rustning som omfattas av lagen (1993:1367) om förbud beträffande viss avkodningsutrust-

ning, vilken ersatts av lagen (2000:171) med samma namn (dekoderlagen).

H. S.

H. S. har vitsordat att han har marknadsfört de påtalade korten och att desamma kan använ-

das för att avkoda kodade TV-sändningar, men bestritt att korten utgör sådan avkodningsut-

rustning som avses i dekoderlagen. Han har därvid gjort gällande att korten säljs oprogram-

merade och därmed saknar avkodningsförmåga.
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Som grund för andrahandsyrkandet har H. S. anfört att försäljning av tomma kort i sig inte

är olaglig och att detta måste framgå av ett förbud. Som grund för att ett förbud inte skall

förenas med vite har han åberopat att det strider mot allmänt vedertagna vitesrättsliga prin-

ciper att förena ett åläggande att följa gällande lag med vite.

PARTERNAS TALAN

STOP

STOP är en ideell organisation, bildad år 1997, med syfte att skydda kodade tjänster från

obehörig tillgång. Föreningens medlemmar är ett 15-tal företag och organisationer med in-

tresse av att bekämpa piratverksamhet.

I dag är flertalet tv-kanaler s.k. betal-tv-kanaler, till skillnad från public-service-kanaler och

rent reklamfinansierade kanaler. Betal-tv bygger på att de som önskar ta del av programut-

budet, betalar en särskild avgift härför. Betalning sker i form av abonnemang som tittaren

tecknar antingen med distributionsföretag eller med kabeloperatör. Betal-tv och kabeldistri-

bution förutsätter att sändningarna kan ske under kontrollerade former till betalande hushåll

och att obehöriga effektivt kan hindras från att tillgodogöra sig programutbudet.

De program/kanaler som är avsedda för betalande hushåll, sänds i kodad form. Endast abon-

nenter med auktoriserad avkodningsutrustning är behöriga att ta del av det kodade pro-

graminnehållet.

Vid sidan av de avkodningsutrustningar som tillhandahålls av distributionsföretag och ka-

beloperatörer, förekommer en piratmarknad där oauktoriserad utrustning bjuds ut till försälj-

ning. Detta har blivit en verksamhet i mångmiljonklassen till skada för programföretagen.

Lagstiftning om förbud beträffande viss avkodningsutrustning har funnits i Sverige sedan år

1994. Nu gällande dekoderlag trädde i kraft den 1 maj 2000. Den nya lagen utvidgar till-

lämpningsområdet och skärper straffskalan men ansluter i övrigt i huvudsak till den tidigare.

Enligt dessa lagar är det straffbart att i förvärvssyfte olovligen tillverka, överlåta, hyra ut, in-

stallera eller underhålla avkodningsutrustning i avsikt att bereda någon utanför abonnent-

kretsen tillgång till innehållet i en kodad sändning. Eftersom auktoriserad utrustning aldrig

upplåts till abonnenter annat än som del av abonnemang och då abonnenterna inte har rätt att
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överlåta eller upplåta utrustningen vidare, är all hantering av avkodningsutrustning, som in-

nefattar överlåtelse eller upplåtelse utan abonnemang, olovlig. All marknadsföring som sker

i förvärvssyfte och som avser sådan överlåtelse eller upplåtelse är alltså olaglig.

Ursprungligen var avkodningskorten konstruerade som tunna plattor där elektronikdelen satt

på utsidan av kortet. Därefter ledde utvecklingen till kort med inbyggd elektronik som t.ex.

vanliga kreditkort. Ett ökat Internetanvändande har medfört att korten numera kan säljas

tomma och fyllas med koder som också utbjuds på Internet.

H. S. har på sin hemsida, www.lays.se, tillhandahållit sådana tomma kort. Där utbjuds till

försäljning bl.a. 2-Pic´s kort, Waferkort, MM2-Gold kort, Multikort med respektive utan

socklar och Multi-Plus paket som innehåller 1-pic´s kort eller MM2-lithiumkort och Multi-

plus Programmerare. Vidare tillhandahålls program för avkodning av tv-kanaler samt nyck-

lar till s.k. hex-filer på Internet där koder till de kodade tv-sändningarna tillhandahålls.

De tomma kort som H. S. utbjuder till försäljning är speciellt konstruerade för avkodning

och har inte något annat användningsområde. Den speciella konstruktionen består i att kor-

tens ledningsdragning är omkastad vilket medför att den programmerare som skall användas

måste vara gjord för att användas med kortet. På marknaden finns inte några program att

tillgå som har annan funktion än att förse korten med avkodningsförmåga.

Enligt STOP:s mening är de kort H. S. utbjuder till försäljning på hemsidan därför att be-

trakta som avkodningsutrustning. Något annat realistiskt användningsområde har de inte.

Avgörande är att korten är avsedda att förses med avkodningsförmåga. Även om alternativa

användningsområden för korten skulle kunna finnas strider försäljningen mot marknadsfö-

ringslagen (1995:450, MFL) eftersom försäljningen sker i syfte att korten skall användas för

olovlig avkodning. Hela H. S:s hemsida är fokuserad på olovlig avkodning och programme-

raren till korten är genom sin programvara avsedd för avkodning.

H. S.

H. S. bestrider att han marknadsfört avkodningsutrustning men vitsordar att han marknads-

fört tomma, oprogrammerade kort och att det skett med kunskap om att korten används för

avkodning. Han bestrider dock att han har lagt in eller tillhandahållit koder för avkodning på

hemsidan. Detta har gjorts av utomstående på den ”anslagstavla” som finns på hemsidan.
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Han bestrider också att han skulle ha marknadsfört eller till Statens kriminaltekniska labo-

ratorium (SKL) skickat in en programmerare benämnd MP2000 vilken SKL har undersökt

och i ett yttrande i målet uttalat sig om.

Enligt H. S. är frågan i målet huruvida de marknadsförda tomma korten utgör avkodningsut-

rustning i dekoderlagens mening. Först om Marknadsdomstolen finner att så är fallet har

domstolen anledning att pröva i vilket syfte korten sålts. För att utgöra avkodningsutrustning

måste korten vara konstruerade för att avkoda tv-sändningar och inte ha någon annan funk-

tion.

Ett oprogrammerat kort, s.k. tomt kort, kan inte användas till någonting. Sådana kort är stan-

dardelektronik och blir först funktionsdugliga när de programmeras. De är inte konstruerade

eller särskilt anpassade för avkodning. Särskilt anpassade härför blir korten först när de för-

setts med lämplig programvara. Korten konstrueras och tillverkas av Microchip. Det är upp

till ägaren av kortet att hitta på ett användningsområde. De omkastade ledningsbanorna på-

verkar inte funktionen utan korten följer fortfarande standard. Tomma kort kan även pro-

grammeras för att användas i säkerhetssystem för datasäkerhet eller som nycklar i elektro-

niska lås.

ÅBEROPAD BEVISNING

STOP har som skriftlig bevisning åberopat utskrift från H. S:s hemsida och ett utlåtande från

SKL.

H. S. har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. utdrag ur tidningsartiklar, produktinforma-

tion avseende marknadsförda kort, tidningsannonser samt utdrag från olika hemsidor där al-

ternativa användningsområden för tomma kort presenterats eller marknadsförts.

Vidare har vittnesförhör hållits, på STOP:s begäran med ingenjören M. F. och på H. S:s be-

gäran med universitetsadjunkten M. J. och jur.kand. M. M.

DOMSKÄL

Enligt 4 § dekoderlagen avses med avkodningsutrustning sådan utrustning eller programvara

som utformats eller anpassats för att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolk-
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ningsbar form. TV-sändning är en sådan tjänst. Enligt lagen får avkodningsutrustning inte

yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte tillverkas, importeras, distribueras, säljas, hyras ut,

innehas, installeras, underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen

tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande. Lagen, som föranletts

av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG, ersatte en tidigare lag med samma

namn (SFS 1993:1367). Den nya lagen innebär inte någon ändring i sak i nu aktuellt avse-

ende.

STOP har påstått att de av H. S. marknadsförda korten utgör avkodningsutrustning och att

de saknar annan funktion. Till stöd härför har STOP åberopat ett yttrande från SKL.

SKL har undersökt bl.a. två programmerare och ett vitt waferkort som H. S. utbjudit till för-

säljning på sin hemsida. Enligt undersökningen är såväl programmerarna, LAYS 1999 och

MP2000, som det vita waferkortet, av allt att döma avsedda för att möjliggöra tillgång till

kodade sändningar. M. F., som utfört undersökningen vid SKL, har uppgett att programme-

rarna och kortet har omkastade spänningsdragningar och att de därmed inte följer gängse

standard (ISO7816). Detta medför enligt M. F. att programmerarna endast klarar av att pro-

grammera kort av typen piratkort och att det vita waferkortet i princip endast kan påföras

avkodningsprogram. Den omkastade spänningsdragningen medför även att de flesta stan-

dardkort skulle förstöras om de användes i programmeraren. När det gäller det vita wafer-

kortet har M. F. uppgett att han letat efter men inte kunnat hitta något annat användningsom-

råde eller något annat program än avkodningsprogram som går att påföra kortet. Han har

heller inte kunnat hitta någon annan programmerare än den av honom undersökta MP2000

som kortet kan användas i. Enligt M. F. skulle det emellertid vara möjligt att ge kortet andra

funktioner. Således borde det gå att påföra korten en programvara som gör att det beter sig

som ett standardkort. Han kan emellertid inte uttala sig om det på det viset går att skapa

PC/SC standard på kortet eftersom han inte har gjort något sådant försök.

Mot denna utredning har H. S. invänt dels att han inte marknadsfört eller till SKL skickat in

programmeraren MP2000, dels att korten är standardutrustning och att de har andra använd-

ningsområden. I den sistnämnda delen har M. J. hörts. De uppgifter han har lämnat ger

emellertid visst stöd för de slutsatser M. F. dragit beträffande det vita waferkortet. M. J. har

bl.a. uppgett att kortet fordrar en speciell programmerare som följer kortets spänningsdrag-

ning och att han inte vet om det på marknaden finns någon annan programvara än avkod-

ningsprogram som passar till kortet. Han skulle emellertid på några timmar kunna skriva ett
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sådant program. Han har vidare uppgett att kortet kan brinna upp om det används som det är

i en programmerare som följer standarden.

Mot bakgrund av dessa uppgifter och då någon ytterligare utredning som stödjer H. S:s på-

ståenden om kortens beskaffenhet inte har åberopats i målet, finner Marknadsdomstolen att

det undersökta kortet är konstruerat för att avkoda tv-sändningar och att det rimligen inte har

något annat praktiskt användningsområde. Annat har inte gjorts gällande än att samtliga

tomma kort som H. S. saluhåller har samma konstruktion. Försäljningen av korten omfattas

därmed av förbudet i dekoderlagen. Vid denna bedömning saknar frågan om H. S. saluhållit

eller till SKL skickat in en viss programmerare betydelse.

Marknadsdomstolen, som i tidigare avgöranden (se bl.a. MD 1996:22, 2000:19 och 2001:19)

slagit fast att marknadsföring som sker på ett sätt som står i strid med tvingande lagstiftning

anses otillbörlig i MFL:s mening, finner att ett förbud skall meddelas för H. S. att marknads-

föra sådana tomma kort som utgör avkodningsutrustning. Marknadsdomstolen finner inte

skäl att förtydliga beslutet på sätt som H. S. yrkat i andra hand. Eftersom förbudet gäller

medier beträffande vilka MFL är tillämplig behöver detta inte uttryckligen anges.

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehöv-

ligt. Marknadsdomstolen anser inte att det föreligger några särskilda skäl som gör det obe-

hövligt att förena förbudet med vite. Inte heller strider en sådan bedömning mot allmänna

vitesrättsliga principer.

Sammanfattningsvis finner Marknadsdomstolen att STOP:s talan skall bifallas. Vid denna

utgång skall H. S. ersätta STOP:s rättegångskostnader i målet. Beloppet är vitsordat.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Brita Swan, Per Eklund, Carin Holmquist och

Anders Stenlund. Enhälligt.

Sekreterare: Gunilla Lundholm


