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ANMÄLAN

Om brott mot 5 § 3 stycket punkterna a och c lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (nedan "BBS-lagen"), uppvigling och
medhjälp till olaga hot.

Mot bolaget Facebook Sweden AB i Stockholm och ställföreträdaren Sam Rihani, personnummer: .

GRUNDER

Bolaget och ställföreträdaren driver en elektronisk anslagstavla men har slutat att ta bort olaga hot eller uppvigling som riktar sig mot
personer som bolaget godtyckligt klassificerar som "farliga individer". Underlåtenheten strider mot mot 5 § 3 st. punkterna a och c
BBS-lagen och ska föranleda straffansvar enligt 7 § samma lag.

Att bolaget i en publicerad policy uppmanar sina användare att inte posta meddelanden på anslagstavlan som innehåller olaga hot
"såvida inte" målet för hoten är en individ som bolaget anser är en "farlig individ" utgör ett sådant förledande till brottslig gärning som
avses i straffbestämmelsen om uppvigling och publiceringen av policyn ska således föranleda ansvar enligt den bestämmelsen.

Vidare utgör bolagets faktiska användning av policyn medhjälp till olaga hot och uppvigling. Det är enligt RH 2013:27 (det s.k. The
Pirate Bay-målet) tillräckligt för medverkaransvar att den som driver en webbplats genom passivitet, i hovrättsfallet genom att vägra
förhindra spridning av upphovsrättsskyddat material, psykiskt eller fysiskt främjar en gärning. Det uppställs inget krav på att
medhjälparens handlande har varit en förutsättning för huvudbrottets förverkligande. Medverkansansvar kan drabba även den som
endast obetydligt har bidragit till huvudbrottet och kan göras gällande även om det inte finns något huvudbrott som åtalats, vilket
saknades i The Pirate Bay-målet.

SAKOMSTÄNDIGHETER

Facebook Sweden AB är dotterbolag till Facebook, Inc. och driver tillsammans med moderbolaget den elektroniska anslagstavlan
Facebook.com från ett driftställe på Datavägen 15 i Luleå. Sam Rihani är chef över ett svenskt team (nedan "censurteamet") som
ska sköta uppsikten över anslagstavlan enligt 4 § BBS-lagen. Censurteamet verkar från Facebooks huvudkontor på Malmtorgsgatan
8 i Stockholm.

Den 19 juni ändrade Facebook sin policy avseende olaga hot och uppvigling på så vis att censurteamet skulle upphöra med att följa
BBS-lagens skyldighet att ta bort uppvigling och olaga hot (avsnitt 1 policyn,
https://www.facebook.com/communitystandards/credible_violence), om den som utsattes för brotten ingick i bolagets definition av
"farliga personer". Bolaget definierar (avsnitt 2 policyn,
https://www.facebook.com/communitystandards/dangerous_individuals_organizations) farliga personer som sexförbrytare,
seriemördare och medlemmar i organisationer vars ideologi Facebook ogillar.
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