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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 2

”Harmonisering”

• Harmonisering kan
• være drevet af forskellige aktører

• Lovgiver
• domstole

• og kan ske på forskelige måder/påvirke forskellige ”retlige lag” 
• ”Regler” 
• ”Værdier”
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 3

1. Regelharmonisering
• Er originalitetskravet harmoniseret?

1. C-5/08, Infopaq, af 16.7.2009
2. C-393/09, BSA, af 22.12.2010 
3. C-403 og 429/08, Football Association, af 4.10.2010 
4. C-145/10, Painer, af 1.12.2011 
5. C-604/10, Fotball Dataco, af 1.3.2012 
6. C-406/10, SAS Institute, af 2.5.2012
7. C-168/09, Flos af 27.1.2011 (Designdirektivet)

2. Værdiharmonisering
• Mod et ophavsretligt paradigmeskift (Thoms Riis)?

• Sag C-135/10 (SCF): ”Fremførelse for almenheden”.
• Sag C-5/11 (Donner): ”Spredning til almenheden”
• Sag C-128/11 (UsedSoft): ”Konsumption”
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 4

C-5/08, Infopaq

33. I artikel 2, litra a), i Infosoc. bestemmes det, at ophavsmændene har eneret 
til at tillade eller forbyde hel eller delvis reproduktion af deres værker. Det 
følger heraf, at genstanden for beskyttelsen af ophavsmandens ret til at 
tillade eller forbyde reproduktion er et »værk«.

34 I den forbindelse fremgår det imidlertid af Bernerkonventionens almindelige 
opbygning, bl.a. af dennes artikel 2, stk. 5 og 8, at beskyttelsen af visse 
genstande som litterære eller kunstneriske værker forudsætter, at de udgør 
intellektuelle frembringelser.

35 På samme måde nyder værker såsom edb-programmer, databaser eller 
fotografier i overensstemmelse … kun ophavsretlig beskyttelse, såfremt 
de er originale i den forstand, at de er ophavsmandens egen 
intellektuelle frembringelse.

36 Infosoc. hviler … på samme princip, idet det opstiller en harmoniseret retlig 
ramme for ophavsret.

37 Under disse omstændigheder kan ophavsretten efter artikel 2, litra a), i Infosoc. 
kun finde anvendelse i relation til en genstand, der er original i den 
forstand, at den er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse.
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 5

Infopaq, argumentationen

• Internationale bestemmelser

• Artikel 9, stk. 1, i TRIPS …  Artikel 2 og 9(1) i Bernerkonventionen (og dennes 
”almindelige opbygning”)  …

• Fællesskabsbestemmelser

• Artikel 1 edb-direktivet:
• »1. I henhold til bestemmelserne i dette direktiv skal medlemsstaterne give 

edb-programmer ophavsretlig beskyttelse som litterære værker efter 
Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker. …

• 3. Et edb-program skal nyde beskyttelse, hvis det er originalt i den forstand, 
at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Der gælder ikke 
andre kriterier for, om et edb-program er berettiget til beskyttelse.«

• Artikel 3, stk. 1, i databasedirektivet: Do.
• Artikel 6 i beskyttelsestidsdirektivet: Do. (fsva. fotografier værker)
• Infosoc.-direktivets Artikel 2, litra a): 

• »Medlemsstaterne indfører en eneret til at tillade eller forbyde direkte eller 
indirekte, midlertidig eller permanent reproduktion på en hvilken som helst måde 
og i en hvilken som helst form, helt eller delvis:

• a) for ophavsmænd for så vidt angår deres værker.«

• Nationale bestemmelser

• OHL …
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 6

Er originalitetskravet harmoniseret?

• C-5/08, Infopaq, af 16.7.2009 (avisartikler – Infosoc.-
direktivet)

1. C-393/09, BSA, af 22.12.2010 (brugergrænseflade - edb-
direktivet)

2. C-403 og 429/08, Football Association, af 4.10.2010 
(fodboldkampe)

3. C-145/10, Painer, af 1.12.2011 (fotografi –
beskyttelsestidsdirektivets art. 6)

4. C-604/10, Fotball Dataco, af 1.3.2012 (fodboldkampprogrammer 
– databasedirektivet)

5. C-406/10, SAS Institute, af 2.5.2012 (computerprogram og 
brugermanual – edb-direktivet)

• C-168/09, Flos af 27.1.2011 (Designdirektivet)
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 7

• C-145/10, Painer 

• 87 …at ophavsretten kan kun  anvendes i relation til en 
genstand, såsom et fotografi, der er original i den forstand, at 
den er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse.

• C-393/09, BSA

• Det skal efterprøves, om et edb-programs grafiske 
brugergrænseflade omfattes af den almindelige ophavsretlige 
beskyttelse i henhold til Infosoc.-direktivet

• C-604/10, Fotball Dataco
• 29. en »database« som omhandlet i database-direktivet er 

beskyttet af ophavsretten, hvis den gennem udvælgelsen eller 
struktureringen af indholdet udgør ophavsmandens egen 
intellektuelle frembringelse.

• C-403 og 429/08, Football Association

• 96 Fodboldkampe kan ikke kvalificeres som værker ...
• 97 For at kunne kvalificeres som værk skal den pågældende 

genstand nemlig være original i den forstand, at den udgør 
ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 8

Et fælles originalitetskrav?

• Et værk beskyttes, når det er ”originalt”
• Et værk er ”originalt” når

• det er ”ophavsmandens egen intellektuelle 
frembringelse”.

• Dette kriterium gælder: 
• Inden for direktivregulerede områder (harmonisering)

• Infosoc (Infopaq), edb-programmer (BSA), databaser 
(Football Dataco), fotografier (Painer)

• På tværs af direktiv regulerede områder (horisontalt)
• Painer (fotografier) SAS (litterære værker)
• ”… den almindelige ophavsretlige beskyttelse i henhold til 

Infosoc.-direktivet” (”værker”)
• Uden for direktivregulerede områder (almindeligt)

• Football Association (fodboldkampe), BSA 
(brugergrænseflader), SAS (programmeringssprog og 
datafilformat) 

• Hvad betyder dette?
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 9

”Tripp Trapp”

Norsk højesteret, HR-2012-01325-A af 27.5.2012:
• (66) Noe forslag om særlig regulering av opphavsrett for 

bruksgjenstander ble ikke fremmet, men det forutsettes altså å 
gjelde "et relativt strengt krav" til verkshøyde på dette 
området ...

• (67) ...Etter mitt syn kan det imidlertid være uklart om det kan 
sies å gjelde en strengere norm, eller om vanskeligheten med i 
disse tilfellene å oppnå den nødvendige verkshøyde snarere er 
en refleksjon av det faktum at det for produkter som er 
dominert av de funksjonelle elementer, vil være et mer 
begrenset spillerom for en selvstendig kunstnerisk 
utforming ...

• (69) Det er imidlertid på det rene at det ikke er gitt noe direktiv 
som dekker verkshøydeproblematikken for brukskunst, og på 
dette området er det til dels avvikende lovregulering innenfor 
EU-landene. Selv om det skulle være dekning for 
ankemotpartens utlegning av praksis, vil denne dermed under 
ingen omstendighet være bindende for en avgjørelse om 
verkshøyde for brukskunst basert på norsk rett, og jeg 
finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette. 
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 10

U 2001.747 H

• Højesterets bemærkninger:
• Der er enighed mellem parterne om, at der efter udløbet af 

patentet ikke er knyttet immaterielle rettigheder til værkets 
konstruktive idé. Det er endvidere ubestridt, at Peter Opsviks 
udformning af Tripp Trapp stolen nyder beskyttelse som 
brugskunst efter ophavsretslovens § 1.

• Beskyttelsen efter ophavsretslovens § 1 kan efter udløbet af 
patentet kun angå de former, der ikke er en nødvendig følge af 
den konstruktive idé. Da stolen som anført af Peter Opsvik 
er skabt i et funktionalistisk formsprog, bør den 
ophavsretlige beskyttelse herefter begrænses til meget 
nærgående efterligninger.
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 11

”Lex Tripp Trapp”

• Brugskunst er noget særligt:
• Originalitetskravet (værkshøjdekravet) varierer

• Konkurrencehensyn (NO + DK)
• Værksart (NO (?))

• Beskyttelsens bredde afhænger af værksarten (DK)
• den ophavsretlige beskyttelse begrænses til ”meget 

nærgående efterligninger”

• EU- retten er uden betydning for disse spørgsmål (NO)
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 12

Kan Lex Tripp Trapp opretholdes/1?

• Painer
• Originalitetsvurderingen:

• et portrætfotografi skal anses for at være ophavsretligt 
beskyttet, forudsat at ”ophavsmandens intellektuelle 
frembringelse afspejler hans personlighed og er udtryk for 
hans frie og kreative valg i forbindelse med fremstillingen, 
hvilket det tilkommer den nationale domstol at efterprøve i 
hvert enkelt tilfælde”

• Beskyttelsens bredde:
• 96 … beskyttelsen efter denne bestemmelse skal have en 

vid udstrækning (jf. Infopaq-dommen, præmis 43).
• 97 … intet hverken i direktiv 2001/29 eller i andre relevante 

direktiver tyder på, at omfanget af en sådan beskyttelse er 
afhængig af eventuelle forskelle i udformningsmulighederne 
i forbindelse med fremstillingen af de forskellige værker.

• 99 …. Såfremt det konstateres, at det omhandlede 
portrætfotografi fremstår som et værk, er dets beskyttelse 
ikke ringere end den beskyttelse, som andre, herunder 
fotografiske værker, nyder.
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 13

Er brugskunst noget særligt?

• Designdirektivet, art. 17, Forholdet til ophavsret: 
• Et mønster, der er beskyttet ved registrering i eller med 

virkning for en medlemsstat i overensstemmelse med dette 
direktiv, kan også beskyttes i henhold til vedkommende 
stats lovgivning om ophavsret fra det tidspunkt, hvor 
mønstret blev skabt eller fastlagt i en given form. Hver 
medlemsstat fastsætter, i hvilket omfang og under hvilke 
betingelser der opnås en sådan beskyttelse, herunder 
kravet til originalitet.
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 14

C-168/09, Flos

• 34 Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den ophavsretlige 
beskyttelse af [design] som ikke-registrerede mønstre kan 
udgøre, kan være afledt af andre direktiver om ophavsret, bl.a. 
direktiv 2001/29, forudsat at betingelserne for at anvende dette 
direktiv er opfyldt, hvilket det tilkommer den forelæggende ret 
at vurdere.

• 36 Det andet punktum [i art. 17] kan imidlertid ikke fortolkes 
således, at medlemsstaterne selv kan bestemme, om de vil yde 
ophavsretlig beskyttelse til mønstre, som er blevet registreret i 
eller med virkning for en medlemsstat, når de omhandlede 
mønstre opfylder betingelserne for denne beskyttelse.

• 37 Det fremgår nemlig tydeligt af ordlyden af direktivets artikel 
17, og nærmere bestemt af udtrykket »også« i første punktum, 
at der skal indrømmes ophavsretlig beskyttelse til alle mønstre, 
som er blevet registreret i eller med virkning for den berørte 
medlemsstat.
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 15

Kan Lex Tripp Trapp opretholdes/2?

• Følger det af art. 17, at de ophavsretlige kriterier for at 
beskytte brugskunst (”design”/”mønstre”) er overladt til de 
nationale domstole?
• Er fastlæggelsen af orginalitetskravet fsva. brugskunst dermed 

overladt til national ret?
• Hvad med bredden?

• Eller har Flos ”overruled” art. 17?

Center for Informations- og Innovationsret



Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 16

2. Harmonisering af værdier

• Mod et ophavsretligt paradigmeskift (Thoms Riis)?
• Sag C-135/10 (SCF): ”Fremførelse for almenheden”.
• Sag C-5/11 (Donner): ”Spredning til almenheden”
• Sag C-128/11 (UsedSoft): ”Konsumption”
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 17

Sag C-135/10 (SCF): ”Fremførelse for 
almenheden”.

• Radioudsendelse af beskyttede fonogrammer i private 
tandlægepraksis 

• fornyet offentlig fremførelse?
• Det centrale præjudicielle spørgsmål:

• ”Udgør den gratis overføring af fonogrammer i en privat 
tandlægepraksis, hvor der udøves selvstændig faglig økonomisk 
virksomhed, til gavn for praksissens patienter uafhængigt af 
deres egen viljesakt en »kommunikation til offentligheden« eller 
»tilrådighedsstillelse for offentligheden« i henhold til artikel 3, 
stk. 2, litra b), i direktiv [2001/29]”
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 18

Sag C-135/10 (SCF)

• ”… en tandlæge, der som baggrundsmusik udbreder 
fonogrammer til sine patienter, [kan] hverken med 
rimelighed forvente en stigning af patientkredsen i sin 
praksis eller hæve priserne på de ydelser, han udfører, 
alene som følge af denne udbredelse. En sådan 
udbredelse kan dermed ikke i sig selv påvirke 
tandlægens indtægt. (præmis 97)

• ”En sådan udbredelse sker følgelig ikke med vinding for 
øje..” (præmis 99) 

• ”Det fremgår af alle de ovenstående betragtninger, at en 
tandlæge som den i hovedsagen omhandlede, … ikke 
foretager »kommunikation til offentligheden« i den forstand, 
hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 2, i direktiv 
92/100”. (Præmis 100) 
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 19

Sag C-5/11 (Donner): ”Spredning til 
almenheden”

• Dimensione, der har hjemsted i Italien, sælger 
designermøbler, lovligt fremstillet i Italien uden 
rettighedshavernes samtykke
• Sælger bl.a. til kunder i Tyskland, hvor møblerne er 

ophavsretligt beskyttet 
• Markedsfører møblerne i Tyskland vha. tidsskriftannoncer, 

direkte reklameskrivelser og en tysksproget hjemmeside

• Kunderne kunne selv afhente møblerne i Italien, ellers 
anbefalede Dimensione, at de benyttede speditionsselskabet 
Inspem, hvis direktør er Titus Donner.

• Sker der herved ophavsretlig spredning i Tyskland i medfør 
af art. 4, stk. 1, i direktiv 2001/29 (infosoc-direktivet)?
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 20

Sag C-5/11 (Donner)

• … begrebet »spredning« [afhænger ikke] af den lov, der 
finder anvendelse på transaktioner, i forbindelse med hvilke 
der finder spredning sted. (Præmis 25) 
• Ejendomsrettens overgang har ingen betydning

• ”I forbindelse med et grænseoverskridende salg kan de 
handlinger, der giver anledning til en »spredning til 
almenheden« … finde sted i flere medlemsstater.” (Præmis 
26)
• Jf GA ”Det at gøre tilgængelig for almenheden ved salg omfatter 

en kæde af aktiviteter fra udbud til salg til indgåelsen af 
salgsaftaler og deres gennemførelse.” (Pkt 54)
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 21

Sag C-5/11 (Donner)

• Den ekspansive fortolkning af spredningsretten, hvorefter 
spredning finder sted i en kæde fra sælger til køber, er 
betinget af:
1. Sælger skal have rettet sin reklamering mod almenheden i 

købers land.
2. Sælger skal have skabt eller stillet en særlig leveringsordning 

og betalingsmetode til rådighed for almenheden i købers land 
eller have tilladt en tredjemand at gøre dette.

• Spredningsrettens materielle indhold afhænger af sælgerens 
subjektive forhold
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 22

Sag C-128/11 (UsedSoft): Konsumption

• Oracle distribuerer edb-programmer primært via download 
fra internettet 

• Til brug for de i sagen omhandlede edb-programmer 
tilbyder Oracle gruppelicenser til minimum 25 brugere. En 
virksomhed, der har brug for en licens til 27 brugere, skal 
således have to licenser UsedSoft markedsfører brugte 
licenser til edb-programmer og erhverver bl.a. 
brugerlicenser fra Oracles kunder, såfremt de oprindelige 
licenser omfatter et antal brugere, der overstiger kundens 
behov

• Spørgsmål: Udtømmes retten til at sprede en kopi af et 
sådant edb-program, der er downloadet fra en hjemmeside i 
medfør af Edb-program-direktivets art. 4, stk. 2?
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 23

Sag C-128/11 (UsedSoft)

• Domstolens dom:
• Spredningsretten konsumeres også, når kopien er erhvervet ved 

download fra internettet. a. Førstegangskøberen/overdrageren 
skal dog gøre sin egen kopi ubrugelig på tidspunktet for 
videresalget

• b. For så vidt angår førstegangskøberen af en licens, som 
omfatter et antal brugere, der overstiger køberens behov, 
udtømmes spredningsretten ikke på en sådan måde, at køberen 
er berettiget til at opdele licensen og alene videresælge 
brugsretten svarende til det overskydende antal brugere
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 24

Sammenfatning 2

• Thomas Riis: 
1. EU-Domstolen søger rimelige resultater i konkrete sager på 

bekostning af traditionelle ophavsretlige principper mv.
2. Interesseafvejning, økonomiske effekter og andre reale forhold.

• Paradigmeskift i ophavsretten?
• Alle tre domme beror i realiteten på en afbalancering af 

økonomiske interesser.
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Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 25

Paradigmeskifte og harmoniseret 
originalitetskrav:”A three pipe problem”

• Sherlock Holmes: 
• "It is quite a three pipe problem, and I beg that you won't speak 

to me for fifty minutes.“

• Alment:
• Harmonisering er en proces. 
• Påvirker alle rettens lag (“regler”, “retsanvendelse” og 

“værdier”)
• Vanskeligt at forudse dens bevægelser og omfang
• Der er ingen klare grænser mellem harmoniserede og ikke-

harmoniserede områder inden for EU (EØS)

• Rettens metode må tilpasse sig disse vilkår
• Alt har en EU-dimension
• Ingen aspekter af ophavsretten kan længere anskues nationalt
• Både lovgivere, praktikere og teoretikere må derfor interessere 

sig levende for EU-retten. 
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Dias 26
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originalitetsbegreb – Nogle tanker i anledning af den 
mærkelige, men dog tankevækkende EU-dom om Infopaq”  
s. 585-594 i Carsten Henrichsen m.fl. (red.) Festskrift til 
Peter Blume, 2010 

• Clement Salung Petersen, Thomas Riis & Jens Schovsbo, 
”Den ophavsretlige spredningsret og køb af kopivarer”, UfR 
2012 B.386 ff. (om Donner)

Center for Informations- og Innovationsret



Sted og dato  (Indsæt --> Diasnummer)
Dias 27

Tak for opmærksomheden!

Kommentarer er velkomne til jens.schovsbo@jur.ku.dk
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