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b)

c)

d)

e)

Menneskerettighedskonventionen

Art.	6

Stk.	1.	Enhver	har	ret 	t il	en	retfærdig	og	offentlig	rettergang	inden	en	rimelig	frist 	for	en	uafhængig	og
upartisk	domstol,	der	er	oprettet 	ved	lov,	når	der	skal	træffes	afgørelse	enten	i	en	strid	om	hans
borgerlige	rett igheder	og	forpligtelser	eller	angående	en	mod	ham	rettet 	anklage	for	en	forbrydelse.
Dommen	skal	afsiges	i	et 	offentligt	møde,	men	pressen	og	offentligheden	kan	udelukkes	helt 	eller	delvis
fra	retsforhandlingerne	af	hensyn	til	sædeligheden,	den	offentlige	orden	eller	den	nationale	sikkerhed	i
et 	demokratisk	samfund,	når	det	kræves	af	hensynet	t il	mindreårige	eller	t il	beskyttelse	af	parternes
privatliv,	eller	under	særlige	omstændigheder	i	det	efter	rettens	mening	strengt	nødvendige	omfang,	når
offentlighed	ville	skade	retfærdighedens	interesser.

Stk.	2.	Enhver,	der	anklages	for	en	lovovertrædelse,	skal	anses	for	uskyldig,	indtil	hans	skyld	er	bevist 	i
overensstemmelse	med	loven.

Stk.	3.	Enhver,	der	er	anklaget	for	en	lovovertrædelse,	skal	mindst	have	ret 	t il	følgende:
at	blive	underrettet 	snarest	muligt,	udførligt	og	på	et 	sprog,	som	han	forstår,	om	indholdet	af	og
årsagen	til	den	sigtelse,	der	er	rejst 	mod	ham;

at	få	t ilstrækkelig	t id	og	lejlighed	til	at 	forberede	sit 	forsvar;

at 	forsvare	sig	personligt	eller	ved	bistand	af	en	forsvarer,	som	han	selv	har	valgt,	og,	hvis	han
ikke	har	t ilstrækkelige	midler	t il	at 	betale	for	juridisk	bistand,	at 	modtage	den	uden	betaling,	når
dette	kræves	i	retfærdighedens	interesse;

at 	afhøre	eller	lade	afhøre	imod	ham	førte	vidner	og	at 	få	vidner	for	ham	tilsagt	og	afhørt 	på
samme	betingelser	som	vidner,	der	føres	imod	ham;

at	få	vederlagsfri	bistand	af	en	tolk,	hvis	han	ikke	forstår	eller	taler	det	sprog,	der	anvendes	i
retten.
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Menneskerettighedskonventionen

Art.	9

Stk.	1.	Enhver	har	ret 	t il	at 	tænke	frit 	og	til	samvittigheds-	og	religionsfrihed;	denne	ret 	omfatter	frihed
til	at 	skifte	religion	eller	tro	samt	frihed	til	enten	alene	eller	sammen	med	andre,	offentligt	eller	privat
at 	udøve	sin	religion	eller	tro	gennem	gudstjeneste,	undervisning,	andagt	og	overholdelse	af	religiøse
skikke.

Stk.	2.	Frihed	til	at 	udøve	sin	religion	eller	tro	skal	kun	kunne	underkastes	sådanne	begrænsninger,	som
er	foreskrevet	ved	lov	og	er	nødvendige	i	et 	demokratisk	samfund	af	hensyn	til	den	offentlige	tryghed,
for	at 	beskytte	den	offentlige	orden,	sundheden	eller	sædeligheden	eller	for	at 	beskytte	andres
rett igheder	og	friheder.
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Menneskerettighedskonventionen

Art.	10

Stk.	1.	Enhver	har	ret 	t il	ytringsfrihed.	Denne	ret 	omfatter	meningsfrihed	og	frihed	til	at 	modtage	eller
meddele	oplysninger	eller	tanker,	uden	indblanding	fra	offentlig	myndighed	og	uden	hensyn	til
landegrænser.	Denne	artikel	forhindrer	ikke	stater	i	at 	kræve,	at 	radio-,	fjernsyns-	eller	filmforetagender
kun	må	drives	i	henhold	til	bevilling.

Stk.	2.	Da	udøvelsen	af	disse	frihedsrettigheder	medfører	pligter	og	ansvar,	kan	den	underkastes	sådanne
formaliteter,	betingelser,	restriktioner	eller	straffebestemmelser,	som	er	foreskrevet	ved	lov	og	er
nødvendige	i	et 	demokratisk	samfund	af	hensyn	til	den	nationale	sikkerhed,	territorial	integritet 	eller
offentlig	tryghed,	for	at 	forebygge	uorden	eller	forbrydelse,	for	at 	beskytte	sundheden	eller
sædeligheden,	for	at 	beskytte	andres	gode	navn	og	rygte	eller	rett igheder,	for	at 	forhindre	udspredelse	af
fortrolige	oplysninger,	eller	for	at 	sikre	domsmagtens	autoritet 	og	upartiskhed.
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LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	1

Den,	som	frembringer	et 	lit terært	eller	kunstnerisk	værk,	har	ophavsret	t il	værket,	hvad	enten	dette
fremtræder	som	en	i	skrift 	eller	tale	udtrykt	skønlit terær	eller	faglit terær	fremstilling,	som	musikværk
eller	sceneværk,	som	filmværk	eller	fotografisk	værk,	som	værk	af	billedkunst,	bygningskunst	eller
brugskunst,	eller	det	er	kommet	t il	udtryk	på	anden	måde.

Stk.	2.	Kort	samt	tegninger	og	andre	i	grafisk	eller	plastisk	form	udførte	værker	af	beskrivende	art
henregnes	t il	lit terære	værker.

Stk.	3.	Værker	i	form	af	edb-programmer	henregnes	t il	lit terære	værker.
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1)

2)

3)

1)

2)

LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	2

Ophavsretten	medfører,	med	de	i	denne	lov	angivne	indskrænkninger,	eneret	t il	at 	råde	over	værket	ved
at	fremstille	eksemplarer	af	det	og	ved	at	gøre	det	t ilgængeligt	for	almenheden	i	oprindelig	eller	ændret
skikkelse,	i	oversættelse,	omarbejdelse	i	anden	lit teratur-	eller	kunstart 	eller	i	anden	teknik.

Stk.	2.	Som	eksemplarfremstilling	anses	enhver	direkte	eller	indirekte,	midlertidig	eller	permanent	og	hel
eller	delvis	eksemplarfremstilling	på	en	hvilken	som	helst 	måde	og	i	en	hvilken	som	helst 	form.	Som
fremstilling	af	eksemplarer	anses	også	det	forhold,	at 	værket	overføres	på	indretninger,	som	kan
gengive	det.

Stk.	3.	Værket	gøres	t ilgængeligt	for	almenheden,	når
eksemplarer	af	værket	udbydes	t il	salg,	udlejning	eller	udlån	eller	på	anden	måde	spredes	t il
almenheden,

eksemplarer	af	værket	vises	offentligt,	eller

værket	fremføres	offentligt.

Stk.	4.	Som	offentlig	fremførelse	efter	stk.	3,	nr.	3,	anses	også
trådbunden	eller	trådløs	overføring	af	værker	t il	almenheden,	herunder	udsendelse	i	radio	eller
fjernsyn	og	tilrådighedsstillelse	af	værker	på	en	sådan	måde,	at 	almenheden	får	adgang	til	dem	på
et	individuelt 	valgt	sted	og	tidspunkt,	og

fremførelse	i	en	erhvervsvirksomhed,	der	finder	sted	for	en	større	kreds,	som	ellers	måtte	anses
som	ikke-offentlig.
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LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	3

Ophavsmanden	har	krav	på	at 	blive	navngivet	i	overensstemmelse	med,	hvad	god	skik	kræver,	såvel	på
eksemplarer	af	værket	som	når	dette	gøres	t ilgængeligt	for	almenheden.

Stk.	2.	Værket	må	ikke	ændres	eller	gøres	t ilgængeligt	for	almenheden	på	en	måde	eller	i	en
sammenhæng,	der	er	krænkende	for	ophavsmandens	lit terære	eller	kunstneriske	anseelse	eller	egenart .

Stk.	3.	Sin	ret 	efter	denne	paragraf	kan	ophavsmanden	ikke	frafalde,	medmindre	det	gælder	en	efter	art
og	omfang	afgrænset	brug	af	værket.
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LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	4

Den,	som	oversætter,	omarbejder	eller	på	anden	måde	bearbejder	et 	værk,	herunder	overfører	det	t il	en
anden	lit teratur-	eller	kunstart ,	har	ophavsret	t il	værket	i	denne	skikkelse,	men	kan	ikke	råde	over	det
på	en	måde,	som	strider	mod	ophavsretten	til	det	oprindelige	værk.

Stk.	2.	Ophavsretten	til	et 	nyt	og	selvstændigt	værk,	som	er	frembragt	gennem	fri	benyttelse	af	et
andet,	er	ikke	afhængig	af	ophavsretten	til	det	oprindelige	værk.
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LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	53

Ophavsmanden	kan	med	de	begrænsninger,	der	følger	af	§§	3	og	38,	helt 	eller	delvis	overdrage	sine
rettigheder	efter	denne	lov.

Stk.	2.	Overdragelse	af	eksemplarer	indbefatter	ikke	overdragelse	af	ophavsretten.

Stk.	3.	Har	ophavsmanden	overdraget	en	ret 	t il	at 	udnytte	værket	på	en	bestemt	måde	eller	ved
bestemte	midler,	giver	overdragelsen	ikke	erhververen	ret 	t il	at 	udnytte	værket	på	andre	måder	eller	ved
andre	midler.

Stk.	4.	Bestemmelserne	i	§§	54-59	om	overdragelse	af	ophavsret	kan	fraviges	ved	aftale	mellem
parterne,	medmindre	andet	er	fastsat	i	de	enkelte	bestemmelser.
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LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	61

Ved	ophavsmandens	død	finder	arvelovgivningens	almindelige	regler	anvendelse	på	ophavsretten.

Stk.	2.	Ved	testamente	kan	ophavsmanden	med	bindende	virkning	også	for	ægtefælle	og	livsarvinger
give	forskrifter	om	udøvelse	af	ophavsretten	eller	overlade	det	t il	en	anden	at	give	sådanne	forskrifter.
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1)

2)

3)

4)

1)

2)

LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	63

Som	senest	ændret	ved:	 L	2013	380	§	1	stk.	1	nr.	2

I	kraft:	2013-10-31

Ophavsretten	til	et 	værk	varer,	indtil	70	år	er	forløbet	efter	ophavsmandens	dødsår	eller	for	de	i	§	6
omhandlede	værker	efter	længstlevendes	dødsår.	For	filmværker	varer	ophavsretten	dog,	indtil	70	år	er
forløbet	efter	dødsåret	for	den	længstlevende	af	følgende	personer:

Den	ledende	instruktør,

drejebogsforfatteren,

dialogforfatteren	og

komponisten	til	musik,	som	er	specielt 	frembragt	t il	brug	i	filmværket.

Stk.	2.	Ophavsretten	til	et 	musikværk	med	tekst,	hvor	både	tekst	og	musikværk	er	frembragt	specifikt
t il	det	pågældende	musikværk	med	tekst,	varer,	indtil	70	år	er	forløbet	efter	dødsåret	for	den
længstlevende	af	følgende	personer:

Tekstforfatteren	og

komponisten.

Stk.	3.	Når	et 	værk	er	offentliggjort 	uden	angivelse	af	ophavsmandens	navn,	alment	kendte	pseudonym
eller	mærke,	varer	ophavsretten,	indtil	70	år	er	forløbet	efter	udgangen	af	det	år,	da	værket	blev
offentliggjort .	Består	værket	af	flere	dele,	bind,	hæfter,	numre	eller	serier,	gælder	der	en	særskilt
beskyttelsestid	for	hver	enkelt 	del.

Stk.	4.	Hvis	ophavsmanden	i	løbet	af	det	nævnte	t idsrum	bliver	angivet	i	overensstemmelse	med	§	7,
eller	hvis	det	bliver	oplyst,	at 	han	er	død,	før	værket	blev	offentliggjort ,	regnes	gyldighedstiden	efter
stk.	1.

Stk.	5.	For	værker,	som	ikke	er	offentliggjort ,	og	hvis	ophavsmand	ikke	er	kendt,	varer	ophavsretten	i
70	år	efter	udgangen	af	det	år,	hvor	værket	blev	skabt.
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2)

3)

4)

5)

6)

LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	76

Som	senest	ændret	ved:	 L	2009	510	§	1	stk.	1	nr.	9

I	kraft:	2009-12-28

Med	bøde	straffes	den,	som	forsætligt	eller	groft 	uagtsomt
overtræder	§	2	eller	§	3,

overtræder	§§	65,	66,	67,	69,	70	eller	71,

overtræder	§	11,	stk.	2,	§	60	eller	§§	72-75,

undlader	at 	fremsende	opgørelse	eller	oplysninger	efter	§	38,	stk.	7,

undlader	at 	lade	sig	anmelde	eller	undlader	at 	meddele	oplysninger	t il	fællesorganisationen	efter	§
41,	stk.	1,	§	42,	stk.	6,	og	§	46,	1.	pkt.,	eller	undlader	at 	føre	eller	opbevare	regnskaber	i	henhold
til	§	45	eller

overtræder	forskrifter,	der	er	givet	efter	§	61,	stk.	2.

Stk.	2.	Er	en	overtrædelse	af	de	i	stk.	1,	nr.	1	og	2,	nævnte	bestemmelser	begået	ved	forsætligt	og	under
skærpende	omstændigheder	at 	gengive	de	af	bestemmelserne	omfattede	værker	eller	frembringelser	eller
blandt	almenheden	at	sprede	eksemplarer	heraf,	kan	straffen	stige	t il	fængsel	i	1	år	og	6	måneder,
medmindre	højere	straf	er	forskyldt	efter	straffelovens	§	299	b.	Skærpende	omstændigheder	anses
navnlig	for	at 	foreligge,	hvis	overtrædelserne	sker	erhvervsmæssigt,	hvis	der	fremstilles	eller	blandt
almenheden	spredes	et 	betydeligt	antal	eksemplarer,	eller	hvis	værker	og	frembringelser	gengives	på	en
sådan	måde,	at 	almenheden	får	adgang	til	dem	på	et 	individuelt 	valgt	sted	og	tidspunkt,	jf.	§	2,	stk.	4,	nr.
1,	2.	led.
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LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	83

Som	senest	ændret	ved:	 L	2005	1430	§	5	stk.	1	nr.	4

I	kraft:	2006-01-01

Den,	som	forsætligt	eller	uagtsomt	overtræder	en	af	de	i	§§	76	og	77	nævnte	bestemmelser,	skal	betale
et	rimeligt	vederlag	til	den	forurettede	for	udnyttelsen	og

en	erstatning	til	den	forurettede	for	den	yderligere	skade,	som	overtrædelsen	har	medført .

Stk.	2.	Ved	fastsættelse	af	erstatning	efter	stk.	1,	nr.	2,	skal	der	tages	hensyn	til	bl.a.	den	forurettedes
tabte	fortjeneste	og	krænkerens	uberettigede	fortjeneste.

Stk.	3.	I	sager,	der	omfattes	af	stk.	1,	kan	der	derudover	fastsættes	en	godtgørelse	t il	den	forurettede	for
ikke	økonomisk	skade.
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3)

4)

LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	84

Som	senest	ændret	ved:	 L	2005	1430	§	5	stk.	1	nr.	5

I	kraft:	2006-01-01

Retten	kan	ved	dom	bestemme,	at 	eksemplarer,	som	krænker	retten	til	værker	eller	frembringelser,	der
beskyttes	efter	§§	65-71,	skal

tilbagekaldes	fra	handelen,

endeligt	fjernes	fra	handelen,

tilintetgøres	eller

udleveres	t il	den	forurettede.

Stk.	2.	Stk.	1	finder	t ilsvarende	anvendelse	på	materialer,	redskaber	el.lign.,	der	primært	har	været
anvendt	t il	ulovlig	fremstilling	eller	brug	af	eksemplarer	af	værket	eller	frembringelsen.

Stk.	3.	Foranstaltninger	efter	stk.	1	skal	gennemføres	uden	nogen	form	for	godtgørelse	t il	krænkeren	og
berører	ikke	en	mulig	erstatning	til	den	forurettede.	Foranstaltningerne	skal	gennemføres	for
krænkerens	regning,	medmindre	særlige	grunde	taler	herimod.

Stk.	4.	Ved	en	dom	om	foranstaltninger	efter	stk.	1	skal	retten	tage	hensyn	til,	at 	der	skal	være
forholdsmæssighed	mellem	krænkelsens	omfang	og	de	beordrede	retsmidler	samt	tredjemands	interesser.
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LBKG	2014-10-23	nr	1144

Ophavsretsloven

§	84a

Som	senest	ændret	ved:	 L	2005	1430	§	5	stk.	1	nr.	6

I	kraft:	2006-01-01

I	en	dom,	hvorved	nogen	dømmes	efter	§§	83	eller	84,	kan	retten	på	begæring	bestemme,	at 	dommen
skal	offentliggøres	i	sin	helhed	eller	i	uddrag.

Stk.	2.	Pligten	til	offentliggørelsen	påhviler	krænkeren.	Offentliggørelsen	skal	ske	for	krænkerens
regning	og	på	en	så	fremtrædende	måde,	som	det	med	rimelighed	kan	forlanges.
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LBKG	2020-09-29	nr	1445

Retsplejeloven

§	360

Som	senest	ændret	ved:	 L	2015	1867	§	1	stk.	1	nr.	24

I	kraft:	2016-01-01

Udebliver	sagsøgeren	fra	et 	møde,	som	denne	er	indkaldt	t il	efter	§	352,	stk.	3,	§	353	eller	§	355,	stk.	1,
afviser	retten	sagen	ved	en	beslutning,	der	meddeles	parterne.	Har	sagsøgte	fremsat	modkrav	i	et
retsmøde,	hvor	sagsøgeren	var	repræsenteret,	eller	i	et 	processkrift ,	der	er	forkyndt	for	sagsøgeren,
afsiges	dog	efter	sagsøgtes	anmodning	dom	herom.

Stk.	2.	Udebliver	begge	parter	fra	et 	møde,	som	de	er	indkaldt	t il	efter	§	352,	stk.	3,	§	353	eller	§	355,
stk.	1,	hæver	retten	sagen.

Stk.	3.	Udebliver	sagsøgte	fra	et 	møde,	som	denne	er	indkaldt	t il	efter	§	352,	stk.	3,	§	353	eller	§	355,
stk.	1,	afsiger	retten	dom	efter	sagsøgerens	påstand,	for	så	vidt	denne	findes	begrundet	i
sagsfremstillingen	og	det	i	øvrigt	fremkomne.	Har	sagsøgeren	under	sagen	ændret	sin	påstand	til	ugunst
for	sagsøgte	eller	fremsat	anbringender,	der	ikke	er	angivet	i	stævningen,	tages	kun	hensyn	hertil,	hvis
ændringen	er	foretaget	i	et 	retsmøde,	hvor	sagsøgte	var	repræsenteret,	eller	i	et 	processkrift ,	der	er
forkyndt	for	sagsøgte.	Er	sagsøgerens	påstand	uklar,	eller	må	sagsfremstillingen	antages	i	væsentlige
henseender	at 	være	urigtig,	afvises	sagen	ved	beslutning	eller,	hvis	sagsøgeren	anmoder	derom,	ved
kendelse.	Afgørelsen	om	afvisning	meddeles	parterne.

Stk.	4.	Udeblivelse	fra	retsmøder	under	genoptagelse	af	forberedelsen,	jf.	§	356,	stk.	3,	og	§	364,	stk.	1,
har	den	i	stk.	1-3	angivne	virkning,	hvis	dette	er	angivet	i	indkaldelsen.

Stk.	5.	Såfremt	et 	processkrift 	efter	§	355,	stk.	2,	eller	et 	endeligt	påstandsdokument	efter	§	357,	stk.	1,
ikke	indleveres	rett idigt,	finder	reglerne	i	stk.	1-3	t ilsvarende	anvendelse,	hvis	retten	i	pålægget	efter	§
355,	stk.	2,	eller	§	357,	stk.	1,	har	angivet,	at 	manglende	efterkommelse	af	pålægget	kan	medføre
udeblivelsesvirkning.

Stk.	6.	Såfremt	ekstrakt	efter	§	357,	stk.	3	og	5,	ikke	indleveres	rett idigt,	kan	retten	bestemme,	at
reglerne	i	stk.	1	skal	finde	tilsvarende	anvendelse.

Stk.	7.	Retten	kan	undtagelsesvis	undlade	at 	t illægge	en	parts	udeblivelse	eller	de	forhold,	som	efter	stk.
5	og	6	sidestilles	med	udeblivelse,	virkning	efter	denne	paragraf.	Der	tages	herved	navnlig	hensyn	til,	om
udeblivelsen	må	antages	at 	skyldes	lovligt	forfald,	om	der	i	øvrigt	må	antages	at 	foreligge	undskyldende
omstændigheder,	eller	om	modparten	ønsker	sagen	udsat.
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LBKG	2020-09-29	nr	1445

Retsplejeloven

§	369

Som	senest	ændret	ved:	 L	2014	737	§	1	stk.	1	nr.	56

I	kraft:	2014-07-01

Anke	kan	ske	til	forandring,	ophævelse	eller	hjemvisning.

Stk.	2.	Bestemmelser	i	domme,	der	er	afsagt	af	en	byret,	om	sagsomkostninger	kan	kun	indbringes
særskilt 	for	landsret	ved	kære,	jf.	§	391,	stk.	1.

Stk.	3.	Domme,	hvorved	retten	afviser	sagen,	fordi	den	ikke	er	indbragt	for	rette	domstol	eller	ikke
rettidigt	er	indbragt	for	domstolene	eller	for	ankeretten,	kan	kun	indbringes	for	højere	ret 	ved	kære,	jf.	§
391,	stk.	3.	Det	samme	gælder	domme,	hvorved	landsretten	afviser	sagen	efter	§	368	a,	stk.	1,	jf.	§	391,
stk.	4.

Stk.	4.	Den,	der	er	dømt	som	udebleven,	kan	kun	anke	dommen	under	påberåbelse	af	fejl	ved
sagsbehandlingen.
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LBKG	2020-09-29	nr	1445

Retsplejeloven

§	383

Påstande	og	anbringender,	som	ikke	har	været	gjort 	gældende	i	foregående	instans,	kan,	hvis	modparten
protesterer,	kun	tages	i	betragtning	med	rettens	t illadelse.

Stk.	2.	Retten	kan	meddele	t illadelse	efter	stk.	1,	såfremt	det	anses	for	undskyldeligt,	at 	de	pågældende
påstande	og	anbringender	ikke	tidligere	er	fremsat,	eller	der	er	grund	til	at 	antage,	at 	nægtelse	af
tilladelse	vil	medføre	et 	uforholdsmæssigt	tab	for	parten.	Ved	anke	til	landsret	kan	tilladelse	t illige
meddeles,	hvis	modparten	har	t ilstrækkelig	mulighed	for	at 	varetage	sine	interesser.

Stk.	3.	Er	påstande,	som	ikke	har	været	gjort 	gældende	i	foregående	instans,	ikke	fremsat	i
ankestævningen	eller	i	et 	rett idigt	afgivet	svarskrift ,	jf.	§	375,	kan	retten,	selv	om	modparten	ikke
protesterer,	nægte	fremsættelsen,	såfremt	de	burde	have	været	fremsat	t idligere	under	anken.	Det
samme	gælder	anbringender,	som	ikke	har	været	gjort 	gældende	i	foregående	instans,	og	som	ikke	er
fremsat	under	forberedelsen	af	anken.
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LBKG	2020-11-17	nr	1650

Straffeloven

§	13

Handlinger	foretagne	i	nødværge	er	straffri,	for	så	vidt	de	har	været	nødvendige	for	at 	modstå	eller
afværge	et 	påbegyndt	eller	overhængende	uretmæssigt	angreb	og	ikke	åbenbart 	går	ud	over,	hvad	der
under	hensyn	til	angrebets	farlighed,	angriberens	person	og	det	angrebne	retsgodes	betydning	er
forsvarligt.

Stk.	2.	Overskrider	nogen	grænserne	for	lovligt	nødværge,	bliver	han	dog	straffri,	hvis	overskridelsen	er
rimeligt	begrundet	i	den	ved	angrebet	fremkaldte	skræk	eller	ophidselse.

Stk.	3.	T ilsvarende	regler	finder	anvendelse	på	handlinger,	som	er	nødvendige	for	på	retmæssig	måde	at
skaffe	lovlige	påbud	adlydt,	iværksætte	en	lovlig	pågribelse	eller	hindre	en	fanges	eller	tvangsanbragt
persons	rømning.
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LBKG	2020-11-17	nr	1650

Straffeloven

§	14

En	handling,	der	ellers	ville	være	strafbar,	straffes	ikke,	når	den	var	nødvendig	til	afværgelse	af	truende
skade	på	person	eller	gods,	og	lovovertrædelsen	måtte	anses	for	at 	være	af	forholdsvis	underordnet
betydning.
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DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.6.2001L 167/10

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/29/EF
af 22. maj 2001

om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssam-
fundet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, samt artikel 55 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Traktaten foreskriver oprettelse af et indre marked og
indførelse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen i
det indre marked ikke fordrejes. En harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning om ophavsret og beslæg-
tede rettigheder bidrager til at opnå disse mål.

(2) Det Europæiske Råd har på sit møde den 24. og 25. juni
1994 på Korfu understreget behovet for at skabe en
generel og fleksibel retlig ramme på fællesskabsniveau
for at fremme udviklingen af informationssamfundet i
Europa. Dette kræver blandt andet, at der findes et indre
marked for nye varer og tjenester. Der findes allerede,
eller der er ved at blive indført en betydelig fællesskabs-
lovgivning med et sådant regelsæt. Ophavsret og beslæg-
tede rettigheder spiller en afgørende rolle i denne forbin-
delse, idet disse rettigheder beskytter og fremmer udvik-
lingen og markedsføringen af nye varer og tjenester samt
skabelsen og udnyttelsen af deres kreative indhold.

(3) Den foreslåede harmonisering medvirker til gennem-
førelsen af de fire friheder på det indre marked og
respekterer de grundlæggende retsprincipper, særlig ejen-
domsretten — herunder den intellektuelle ejendomsret
— ytringsfriheden og almenhedens interesse.

(4) En harmoniseret retlig ramme for ophavsret og beslæg-
tede rettigheder vil i kraft af den øgede retssikkerhed
samtidig med overholdelsen af et højt beskyttelsesniveau
for de intellektuelle ejendomsrettigheder medføre bety-
delige investeringer i kreativ og innovativ virksomhed,
herunder i netinfrastruktur, og føre til vækst og øget
konkurrenceevne for den europæiske industri både hvad
angår udbud af indhold og informationsteknologi og

generelt i en række industrisektorer og kulturelle
sektorer. Dette vil kunne sikre arbejdspladser og fremme
jobskabelsen.

(5) Den teknologiske udvikling har øget og diversificeret
mulighederne for skabelse, produktion og udnyttelse.
Der er ikke behov for nye begreber inden for ophavs-
retlig beskyttelse, men de nugældende retsregler vedrø-
rende ophavsret og beslægtede rettigheder bør tilpasses
og suppleres for at tage passende hensyn til de økono-
miske realiteter, f.eks. nye former for udnyttelse.

(6) Hvis der ikke sker en harmonisering på fællesskabsni-
veau, vil de lovgivningsinitiativer, der allerede er taget i
en række medlemsstater som svar på den teknologiske
udvikling, kunne medføre betydelige forskelle i beskyt-
telsesniveauet og dermed hindre den frie bevægelighed
for varer og tjenester, der indeholder eller er baseret på
intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket vil føre til en
ny opdeling af det indre marked og lovgivningsmæssig
inkonsekvens. Følgerne af en sådan lovgivningsmæssig
forskel og uvished vil få større betydning i takt med
videreudviklingen af informationssamfundet, der allerede
har betydet en kraftig forøgelse af den grænseoverskri-
dende udnyttelse af intellektuel ejendomsret. Denne
udvikling vil og bør styrkes yderligere. Betydelig lovgiv-
ningsmæssig forskel og uvished med hensyn til beskyt-
telsesniveauet kan hindre stordriftsfordele for nye varer
og tjenester, der indeholder ophavsrettigheder og
beslægtede rettigheder.

(7) Fællesskabets retlige ramme for beskyttelse af ophavsret
og beslægtede rettigheder bør derfor også tilpasses og
suppleres i det omfang, det er nødvendigt for det indre
markeds funktion. Nationale bestemmelser om
ophavsret og beslægtede rettigheder, der er meget
forskellige fra den ene medlemsstat til den anden, eller
som medfører retlig uvished, der hindrer det indre
markeds funktion og udviklingen af informationssam-
fundet i Europa, bør derfor tilpasses, og inkonsekvente
nationale reaktioner på den teknologiske udvikling bør
undgås, hvorimod der ikke er behov for at fjerne eller
undgå forskelle, der ikke påvirker det indre markeds
funktion negativt.

(8) De forskellige sociale, samfundsmæssige og kulturelle
følger af informationssamfundet gør det nødvendigt at
tage hensyn til varers og tjenesters specifikke indhold.

(1) EFT C 108 af 7.4.1998, s. 6, og
EFT C 180 af 25.6.1999, s. 6.

(2) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 30.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 10.2.1999 (EFT C 150 af

28.5.1999, s. 171), Rådets fælles holdning af 28.9.2000 (EFT C 344
af 1.12.2000, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 14.2.2001
(endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 9.4.2001.
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(9) Udgangspunktet for en harmonisering af ophavsret og
beslægtede rettigheder bør være et højt beskyttelsesni-
veau, da sådanne rettigheder er af afgørende betydning
for den intellektuelle skabelsesproces. En sådan beskyt-
telse bidrager til at bevare og udvikle kreativiteten til
gavn for ophavsmænd, kunstnere, producenter, forbru-
gere, kulturen, industrien og almenheden generelt. Intel-
lektuel ejendomsret er derfor blevet anerkendt som en
integrerende del af ejendomsretten.

(10) Hvis ophavsmænd og kunstnere skal kunne fortsætte
deres kreative og kunstneriske arbejde, er det nødven-
digt, at de modtager et passende vederlag for anven-
delsen af deres værker, og det samme gælder producen-
terne, der skal kunne finansiere dette arbejde. De investe-
ringer, der er nødvendige for at fremstille varer som
f.eks. fonogrammer, film eller multimedieprodukter og
tjenesteydelser som f.eks. bestillingstjenester, er meget
betydelige. En passende retlig beskyttelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder er nødvendig for at sikre et sådant
vederlag og muliggøre et tilfredsstillende afkast af inve-
steringerne.

(11) En effektiv og rigoristisk beskyttelsesordning for
ophavsret og beslægtede rettigheder er et af de vigtigste
redskaber til at sikre de nødvendige ressourcer til skabel-
sesprocessen og kulturproduktion i Europa og navnlig
garantere skabende og udøvende kunstneres uafhæn-
gighed og værdighed.

(12) Passende beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettig-
heder er ligeledes af stor betydning set ud fra et kulturelt
synspunkt. Ifølge traktatens artikel 151 skal Fællesskabet
tage hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats.

(13) Bestræbelser på i fællesskab at nå til enighed om
tekniske foranstaltninger, der skal anvendes konsekvent
på europæisk plan, og som tager sigte på at beskytte
værker og andre frembringelser og sikre den nødvendige
information om rettighederne på området, er af afgø-
rende betydning, eftersom det i sidste instans er den
eneste måde, hvorpå man kan sikre den praktiske
gennemførelse af de principper og garantier, der er
fastsat i lovgivningen.

(14) Dette direktiv bør fremme læring og kultur gennem
beskyttelse af værker og andre frembringelser og
samtidig åbne mulighed for undtagelser i offentlighedens
interesse med henblik på uddannelse og undervisning.

(15) Den diplomatiske konference, der blev afholdt inden for
rammerne af Verdensorganisationen for Intellektuel
Ejendomsret (WIPO) i december 1996, førte til vedta-
gelsen af to nye traktater, nemlig WIPO-traktaten om
ophavsret og WIPO-traktaten om fremførelser og fono-
grammer, der vedrører henholdsvis beskyttelse af
ophavsmænd og beskyttelse af udøvende kunstnere og
fremstillere af fonogrammer. Disse traktater ajourfører i
væsentligt omfang den internationale beskyttelse af

ophavsret og beslægtede rettigheder, herunder den
såkaldte digitale agenda, og forbedrer mulighederne for
internationalt at bekæmpe piratvirksomhed. Fællesskabet
og de fleste medlemsstater har allerede undertegnet trak-
taterne, og forberedelserne til Fællesskabets og medlems-
staternes ratifikation af traktaterne er i gang. Dette
direktiv tjener ligeledes til at gennemføre et vist antal af
disse nye internationale forpligtelser.

(16) Erstatningsansvar i forbindelse med aktiviteter på
netværker vedrører ikke blot ophavsret og beslægtede
rettigheder, men også en række andre områder som
f.eks. ærekrænkelse, vildledende reklamer eller krænkelse
af varemærker, og spørgsmålet bliver derfor behandlet
generelt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/
31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af infor-
mationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i
det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«) (1),
der afklarer og harmoniserer forskellige retlige aspekter
vedrørende tjenester i informationssamfundet, herunder
elektronisk handel. Nærværende direktiv bør gennem-
føres inden for en tilsvarende tidsramme som direktivet
om elektronisk handel, da sidstnævnte indeholder et
samlet sæt af principper og bestemmelser, der bl.a.
vedrører visse vigtige dele af dette direktiv. Dette direktiv
berører ikke bestemmelserne om ansvar i direktivet om
elektronisk handel.

(17) Det er, særlig på baggrund af de krav, der følger af det
digitale område, nødvendigt at sikre, at de organer, der
kollektivt forvalter rettighederne, opnår en højere grad af
rationalisering og åbenhed hvad angår overholdelse af
konkurrencereglerne.

(18) Dette direktiv berører ikke ordningerne i medlemssta-
terne om forvaltning af rettigheder såsom aftalelicenser.

(19) Rettighedshavernes droit moral udøves i overensstem-
melse med medlemsstaternes lovgivning og bestemmel-
serne i Bernerkonventionen til værn for litterære og
kunstneriske værker, WIPO-traktaten om ophavsret og
WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer. Droit
moral forbliver uden for dette direktivs anvendelsesom-
råde.

(20) Dette direktiv bygger på de principper og bestemmelser,
der allerede er fastsat i de gældende direktiver på
området, herunder direktiv 91/250/EØF (2), 92/
100/EØF (3), 93/83/EØF (4), 93/98/EØF (5) og 96/9/
EF (6), og det videreudvikler disse principper og bestem-
melser og anvender dem på informationssamfundsom-
rådet. Bestemmelserne i nærværende direktiv bør gælde
med forbehold af disse direktivers bestemmelser,
medmindre andet er angivet i nærværende direktiv.

(1) EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
(2) Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse

af edb-programmer (EFT L 122 af 17.5.1991, s. 42). Direktivet er
ændret ved direktiv 93/98/EØF.

(3) Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992 om udlejnings-
og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede
rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EFT L 346 af
27.11.1992, s. 61). Direktivet er ændret ved direktiv 93/98/EØF.

(4) Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning
af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsrets-
beslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via
satellit og viderespredning pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s.
15).

(5) Rådets direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993 om harmonisering
af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder
(EFT L 290 af 24.11.1993, s. 9).

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996
om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).
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(21) Dette direktiv definerer de handlinger, der er omfattet af
reproduktionsretten hvad angår de forskellige rettigheds-
havere. Definitionen bør være i overensstemmelse med
gældende fællesskabsret. Det er nødvendigt med en bred
definition af disse handlinger for at sikre retssikkerhed i
det indre marked.

(22) Målsætningen om at yde reel støtte til kulturformidling
må ikke virkeliggøres ved at give afkald på en effektiv
beskyttelse af rettighederne og at acceptere ulovlig
handel med eller kopiering af kunstværker eller piratko-
piering.

(23) Dette direktiv bør medføre en yderligere harmonisering
af ophavsmænds ret til overføring til almenheden.
Denne ret skal opfattes bredt som omfattende enhver
overføring til den del af almenheden, som ikke befinder
sig på det sted, hvorfra overføringen finder sted. Denne
ret omfatter enhver sådan form for trådbunden eller
trådløs transmission eller retransmission af et værk til
almenheden, herunder udsendelse i radio og fjernsyn.
Denne ret bør dog ikke omfatte andre handlinger.

(24) Retten til at stille de frembringelser, som omhandles i
artikel 3, stk. 2, til rådighed for almenheden skal
opfattes som omfattende enhver tilrådighedsstillelse af
sådanne frembringelser for den del af almenheden, som
ikke befinder sig på det sted, hvor frembringelserne
stilles til rådighed, og som ikke omfattende andre hand-
linger.

(25) Den retlige uvished vedrørende arten af og beskyttelses-
niveauet for bestillingstransmissioner via net af ophavs-
retligt beskyttede værker og af frembringelser, der er
beskyttet af beslægtede rettigheder, bør fjernes ved
indførelse af en harmoniseret beskyttelse på fællesskabs-
niveau. Det bør fremgå klart, at en sådan beskyttelse
giver alle de i direktivet anerkendte rettighedshavere en
eneret til at stille ophavsretligt beskyttede værker og
andre frembringelser til rådighed for almenheden ved
hjælp af interaktive bestillingstransmissioner. Sådanne
interaktive bestillingstransmissioner er karakteriseret ved,
at almenheden har adgang til dem på et individuelt valgt
sted og tidspunkt.

(26) Når radio- og fjernsynsforetagender som bestillingstjene-
ster tilbyder radio- eller tv-produktioner, der indeholder
musik fra kommercielle fonogrammer som en integre-
rende del deraf, bør der tilskyndes til aftalelicenser for at
lette afviklingen af fonogramrettighederne.

(27) Den blotte tilrådighedsstillelse af fysiske faciliteter, der
muliggør eller bevirker overføring, udgør dog ikke i sig
selv overføring i henhold til dette direktiv.

(28) Ophavsretlig beskyttelse efter dette direktiv omfatter
eneretten til at kontrollere spredning af et værk, der
indgår i et fysisk gode. Første salg i Fællesskabet af et
originalværk eller eksemplarer heraf foretaget af rettig-
hedshaveren eller med dennes samtykke udtømmer
retten til at kontrollere videresalg af den pågældende
frembringelse i Fællesskabet. Retten bør ikke udtømmes
i forbindelse med videresalg af et originalværk eller
eksemplarer heraf foretaget af rettighedshaveren eller
med dennes samtykke uden for Fællesskabet. Udlejnings-
og udlånsrettighederne for ophavsmænd er fastsat i
direktiv 92/100/EØF. Retten til spredning i henhold til
dette direktiv gælder med forbehold af bestemmelserne

vedrørende udlejnings- og udlånsrettighederne i kapitel I
i det pågældende direktiv.

(29) Spørgsmålet om konsumption er ikke relevant i forbin-
delse med tjenester, herunder især onlinetjenester. Det er
heller ikke relevant ved fysisk kopiering af et værk eller
en anden frembringelse foretaget af en bruger af en
sådan tjeneste med rettighedshaverens samtykke. Det
samme gælder derfor for udlejning og udlån af original-
værker eller eksemplarer heraf eller andre frembringelser,
der har karakter af tjenester. I modsætning til cd-rom
eller cd-i, hvor de intellektuelle ejendomsrettigheder er
indeholdt i et fysisk medium, nemlig en vare, udgør alle
onlinetjenester i realiteten en handling, der kræver tilla-
delse, når det er foreskrevet efter de ophavsretlige regler
eller reglerne vedrørende den beslægtede ret.

(30) De rettigheder, der omhandles i direktivet, kan over-
drages, tildeles eller indrømmes ved aftalelicenser, uden
at det berører de relevante nationale bestemmelser om
ophavsret og beslægtede rettigheder.

(31) Det er nødvendigt at bevare en rimelig balance med
hensyn til rettigheder og interesser mellem de forskellige
kategorier af rettighedshavere og mellem de forskellige
kategorier af rettighedshavere og brugere af beskyttede
frembringelser. De i medlemsstaterne gældende undta-
gelser og indskrænkninger til rettighederne må nyvur-
deres på baggrund af den nye elektroniske udvikling.
Eksisterende forskelle hvad angår undtagelser og
indskrænkninger med hensyn til visse handlinger, der er
underlagt restriktioner, har direkte negative følger for det
indre marked for ophavsret og beslægtede rettigheder.
Disse forskelle kan meget vel blive endnu mere udtalte i
takt med videreudviklingen af den grænseoverskridende
udnyttelse af værker og grænseoverskridende aktiviteter.
For at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstil-
lende, bør definitionen af sådanne undtagelser og
indskrænkninger i en vis grad harmoniseres. Harmonise-
ringsgraden bør baseres på deres følger for det indre
markeds funktion.

(32) Direktivet indeholder en udtømmende opregning af
undtagelser og indskrænkninger til reproduktionsretten
og retten til overføring til almenheden. Nogle undta-
gelser og indskrænkninger finder i givet fald kun anven-
delse på retten til reproduktion. Listen tager behørigt
hensyn til medlemsstaternes forskellige retlige traditi-
oner, samtidig med at den tilsigter at sikre det indre
markeds funktion. Det er ønskeligt, at medlemsstaterne
anvender disse undtagelser og indskrænkninger på
ensartet vis, hvilket vil blive vurderet i forbindelse med
den fremtidige gennemgang af gennemførelseslovgiv-
ningen.

(33) Med hensyn til eneretten til reproduktion bør der gælde
en undtagelse for så vidt angår visse midlertidige repro-
duktionshandlinger, som er flygtige eller tilfældige og
udgør en integrerende og væsentlig del af en teknisk
proces, som udelukkende foretages med henblik på at
muliggøre enten en mellemmands effektive transmission
i et net mellem tredjemænd eller en lovlig anvendelse af
et værk eller af andre frembringelser. De pågældende
reproduktionshandlinger bør ikke have nogen selv-
stændig økonomisk værdi. For så vidt handlingerne
opfylder disse betingelser, bør denne undtagelse også
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dække browsing samt handlinger, der muliggør lagringer
i cache-hukommelsen, herunder sådanne, som bidrager
til, at transmissionssystemerne fungerer effektivt,
forudsat at mellemmanden ikke ændrer informationen
og ikke foretager indgreb i den lovlige anvendelse af
teknologi, som er almindelig anerkendt og anvendt af
industrien, med det formål at skaffe sig data om anven-
delsen af informationen. En brug bør anses for lovlig,
når den er godkendt af rettighedshaveren, eller når den
ikke er undergivet lovmæssige restriktioner.

(34) Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre visse
undtagelser og indskrænkninger f.eks. med henblik på
brug til undervisning og forskning, til fordel for offent-
lige institutioner som f.eks. biblioteker og arkiver, med
henblik på redegørelser for dagsbegivenheder, citater, til
brug for handicappede, af hensyn til den offentlige
sikkerhed eller med henblik på en administrativ eller
retslig procedure.

(35) I visse undtagelsestilfælde bør rettighedshavere have en
rimelig kompensation for anvendelsen af deres beskyt-
tede værker eller andre beskyttede frembringelser. Når
det fastsættes, hvilken form en sådan rimelig kompensa-
tion skal have, hvilke nærmere bestemmelser der skal
gælde for den, og hvilket omfang den eventuelt skal
have, bør der tages hensyn til de særlige omstændig-
heder i hvert enkelt tilfælde. I forbindelse med vurde-
ringen af disse omstændigheder kan det være relevant
som kriterium at lægge til grund, om rettighedshaverne
eventuelt har lidt skade som følge af den pågældende
handling. I visse sager, hvor rettighedshaverne allerede
har modtaget en anden form for betaling, f.eks. som del
af en licensafgift, bør der ikke forfalde specifik eller
særskilt betaling. Ved fastsættelsen af størrelsen af den
rimelige kompensation bør der tages hensyn til, i hvor
stor udstrækning der anvendes tekniske beskyttelsesfor-
anstaltninger som nævnt i dette direktiv. I visse situati-
oner, hvor skaden for rettighedshaveren er minimal, bør
der ikke være betalingspligt.

(36) Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om rimelig
kompensation til rettighedshavere, også når de anvender
de fakultative undtagelsesbestemmelser, der ikke inde-
holder krav om en sådan kompensation.

(37) De nationale ordninger for reprografi, der måtte findes,
skaber ikke store hindringer i det indre marked.
Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre en
undtagelse eller indskrænkning med hensyn til repro-
grafi.

(38) Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre en
undtagelse eller indskrænkning med hensyn til retten til
reproduktion mod en rimelig kompensation for visse
former for reproduktion af lyd-, video- og audiovisuelt
materiale til privat brug. Dette kan indebære indførelse
af eller fortsat anvendelse af vederlagsordninger som
kompensation for rettighedshavernes tab. Selv om
forskelle mellem sådanne vederlagsordninger påvirker
det indre markeds funktion, vil disse forskelle, når der er
tale om analog privat reproduktion, ikke få væsentlige
følger for udviklingen af informationssamfundet. Digital
privatkopiering kan formodes at vinde større udbredelse
og få større økonomiske konsekvenser. Der bør derfor
tages passende hensyn til forskellene mellem digital og

analog privatkopiering, og der bør i visse henseender
skelnes mellem dem.

(39) Hvis undtagelsen eller indskrænkningen anvendes på
privatkopiering, bør medlemsstaterne tage behørigt
hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling,
navnlig for så vidt angår digital privatkopiering og
vederlagsordninger, når der findes effektive tekniske
beskyttelsesforanstaltninger. Sådanne undtagelser eller
indskrænkninger bør hverken hindre anvendelsen af
tekniske foranstaltninger eller deres gennemførelse over
for ulovlig omgåelse.

(40) Medlemsstaterne kan indføre en undtagelse eller
indskrænkning til fordel for visse almennyttige instituti-
oner som f.eks. offentligt tilgængelige biblioteker og
lignende institutioner samt arkiver. Undtagelsen bør dog
begrænses til visse særlige tilfælde, der er omfattet af
retten til reproduktion. En sådan undtagelse eller
indskrænkning bør ikke omfatte anvendelser i forbin-
delse med onlinelevering af beskyttede værker eller andre
frembringelser. Direktivet bør ikke berøre medlemssta-
ternes mulighed for at indrømme undtagelser fra ene-
retten til offentligt udlån efter artikel 5 i direktiv 92/
100/EØF. Der bør derfor tilskyndes til, at der indgås
særlige aftaler eller gives særlige licenser, som på en
afbalanceret måde er til fordel for disse institutioner og
deres formidlingsarbejde.

(41) Når undtagelsen eller indskrænkningen gælder efemere
optagelser foretaget af radio- og fjernsynsforetagender,
antages radio- og fjernsynsforetagendets egne midler at
omfatte midler tilhørende en person, der handler på
radio- og fjernsynsforetagendets vegne og under dette
foretagendes ansvar.

(42) Når undtagelsen eller indskrænkningen gælder ikke-
kommercielle uddannelsesmæssige og videnskabelige
forskningsmæssige formål, herunder fjernundervisning,
bør den pågældende aktivitets ikke-kommercielle
karakter bestemmes af selve aktiviteten. Den pågældende
institutions organisationsstruktur og finansieringsmåde
er ikke afgørende faktorer i denne henseende.

(43) Det er under alle omstændigheder vigtigt, at medlemssta-
terne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at
lette adgangen til værker for personer med et handicap,
der hindrer udnyttelsen af værkerne, idet der særlig bør
lægges vægt på tilgængelige formater.

(44) Når undtagelserne og indskrænkningerne som om-
handlet i dette direktiv anvendes, bør det ske i overens-
stemmelse med internationale forpligtelser. Sådanne
undtagelser og indskrænkninger må ikke anvendes på en
sådan måde, at det skader rettighedshavernes legitime
interesser eller er i strid med en normal udnyttelse af de
pågældende værker og frembringelser. Medlemsstaternes
bestemmelser om sådanne undtagelser eller indskrænk-
ninger bør navnlig på behørig vis afspejle de forøgede
økonomiske følger, sådanne undtagelser eller indskrænk-
ninger kan få i forbindelse med det nye elektroniske
samfund. Det kan derfor blive nødvendigt at begrænse
visse undtagelsers eller indskrænkningers anvendelses-
område yderligere i forbindelse med visse nye anven-
delser af ophavsretligt beskyttede værker og frembrin-
gelser.
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(45) Undtagelserne og indskrænkningerne i artikel 5, stk. 2,
3 og 4, bør dog ikke være til hinder for, at der kan
fastlægges kontraktmæssige vilkår med henblik på at
sikre en rimelig kompensation for rettighedshavere i det
omfang, det er tilladt i henhold til national lovgivning.

(46) Adgang til mægling kunne hjælpe brugere og rettigheds-
havere til at løse uoverensstemmelser. Kommissionen
bør inden for rammerne af kontaktudvalget og i samar-
bejde med medlemsstaterne gennemføre en undersøgelse
for at fremme de nye retsmidler til løsning af uoverens-
stemmelser i forbindelse med ophavsret og beslægtede
rettigheder.

(47) Den tekniske udvikling vil give rettighedshaverne
mulighed for at anvende tekniske foranstaltninger til at
forhindre eller begrænse handlinger, som indehaverne af
ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder eller sui
generis-retten i databaser ikke har givet tilladelse til. Der
er imidlertid fortsat en fare for, at ulovlige aktiviteter kan
muliggøre eller lette omgåelse af den tekniske beskyt-
telse, som disse foranstaltninger giver. For at undgå
forskellige retsregler, der vil kunne hindre det indre
markeds funktion, er det nødvendigt at have en harmo-
niseret retlig beskyttelse mod omgåelse af effektive
tekniske foranstaltninger og mod levering af anordninger
og produkter eller tjenester hertil.

(48) Der bør tilvejebringes en sådan retlig beskyttelse af
tekniske foranstaltninger, der effektivt begrænser hand-
linger, som indehaverne af ophavsrettigheder, beslægtede
rettigheder eller sui generis-retten i databaser ikke har
givet tilladelse til, uden dog at forhindre det elektroniske
udstyr i at fungere normalt eller den teknologiske udvik-
ling heraf. En sådan retlig beskyttelse indebærer ikke
nogen forpligtelse med hensyn til udvikling af anord-
ninger, produkter, komponenter eller tjenester svarende
til tekniske foranstaltninger, når sådanne anordninger,
produkter, komponenter eller tjenester ikke på anden
måde er omfattet af forbuddet i artikel 6. En sådan retlig
beskyttelse bør overholde proportionalitetsprincippet og
bør ikke udgøre en hindring for sådanne foranstalt-
ninger eller aktiviteter, der har andre formål eller anven-
delser af væsentlig kommerciel betydning end omgåelse
af tekniske beskyttelsesforanstaltninger. Denne beskyt-
telse må blandt andet ikke være til hinder for forsk-
ningen inden for kryptering.

(49) Den retlige beskyttelse af tekniske foranstaltninger
berører ikke anvendelsen af eventuelle nationale bestem-
melser, der forbyder privatpersoner at besidde anord-
ninger, produkter eller komponenter til omgåelse af
tekniske foranstaltninger.

(50) En sådan harmoniseret retlig beskyttelse berører ikke
bestemmelserne om beskyttelse i henhold til direktiv
91/250/EØF. Især bør denne beskyttelse ikke omfatte
beskyttelse af tekniske foranstaltninger, der anvendes i
forbindelse med edb-programmer, som udelukkende
omhandles i nævnte direktiv. Den bør hverken hæmme
eller hindre udviklingen eller brugen af midler til at
omgå en teknisk foranstaltning, der er nødvendig for
udførelsen af handlinger i henhold til bestemmelserne i
artikel 5, stk. 3, eller artikel 6 i direktiv 91/250/EØF. I

artikel 5 og 6 i nævnte direktiv fastsættes udelukkende
undtagelser til eneretten til edb-programmer.

(51) Den retlige beskyttelse af tekniske foranstaltninger finder
anvendelse, for så vidt den ikke skader den offentlige
orden, som omhandlet i artikel 5, eller den offentlige
sikkerhed. Medlemsstaterne bør fremme rettighedsha-
vernes frivillige initiativer, herunder indgåelse og
gennemførelse af aftaler mellem rettighedshavere og
andre involverede parter, til at stræbe efter at opfylde
formålene med visse undtagelser og indskrænkninger i
henhold til national lovgivning i overensstemmelse med
dette direktiv. Hvis der ikke inden for en rimelig tid
træffes sådanne frivillige foranstaltninger eller aftaler,
bør medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger til
at sikre, at rettighedshaverne giver de personer, som er
begunstiget af nævnte undtagelser eller indskrænkninger,
passende mulighed for at nyde godt af dem, enten ved at
ændre en allerede gennemført teknisk foranstaltning eller
på anden vis. For at hindre misbrug af foranstaltninger,
som er truffet af rettighedshaverne, herunder i forbin-
delse med aftaler, eller af en medlemsstat, bør enhver
teknisk foranstaltning, som anvendes ved gennem-
førelsen af sådanne foranstaltninger, imidlertid nyde
retlig beskyttelse.

(52) Ved gennemførelse af undtagelser eller indskrænkninger
i forbindelse med privatkopiering i overensstemmelse
med artikel 5, stk. 2, litra b), bør medlemsstaterne også
fremme anvendelse af frivillige foranstaltninger for at få
opfyldt formålene med sådanne undtagelser eller
indskrænkninger. Hvis der ikke inden for en rimelig tid
er blevet truffet frivillige foranstaltninger, der gør det
muligt at foretage reproduktioner til privat brug, kan
medlemsstaterne træffe foranstaltninger for at give dem,
der er begunstiget af nævnte undtagelser eller
indskrænkninger, mulighed for at nyde godt af dem.
Frivillige foranstaltninger truffet af rettighedshavere,
herunder aftaler mellem rettighedshavere og andre invol-
verede parter, samt foranstaltninger truffet af medlems-
staterne forhindrer ikke rettighedshavere i at anvende
tekniske foranstaltninger, der er i overensstemmelse med
undtagelser eller indskrænkninger vedrørende privatko-
piering i national lov i overensstemmelse med artikel
5, stk. 2, litra b), under hensyntagen til betingelserne
om rimelig kompensation som omhandlet i nævnte
bestemmelse, og en eventuel forskel i de forskellige
betingelser for anvendelse heraf i overensstemmelse med
artikel 5, stk. 5, såsom kontrol med antallet af repro-
duktioner. For at forhindre misbrug af sådanne foran-
staltninger bør tekniske foranstaltninger, som anvendes
til gennemførelse heraf, nyde retlig beskyttelse.

(53) Beskyttelsen af tekniske foranstaltninger bør garantere et
sikkert miljø for tilrådighedsstillelse af interaktive bestil-
lingstjenester på en sådan måde, at almenheden har
adgang til værker eller andre frembringelser på et indivi-
duelt valgt sted og tidspunkt. Hvis sådanne tjenester er
reguleret ved kontraktlige bestemmelser, bør artikel
6, stk. 4, første og andet afsnit, ikke finde anvendelse.
Ikke-interaktiv onlineanvendelse bør fortsat være under-
lagt disse bestemmelser.
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(54) Der er gjort store fremskridt inden for international
standardisering af tekniske systemer til identificering af
værker og ophavsretligt beskyttede frembringelser i digi-
talt format. I et stadig mere netværkspræget samfund
kan forskelle i de tekniske foranstaltninger føre til
inkompatible systemer i Fællesskabet. De forskellige
systemers kompatibilitet og interoperabilitet bør
fremmes. Det ville i høj grad være ønskeligt, at udvik-
lingen af globale systemer fremmes.

(55) Den tekniske udvikling vil fremme spredning af værker,
navnlig via net, og det vil betyde, at rettighedshaverne
bliver nødt til at forbedre identificeringen af værket eller
andre frembringelser, ophavsmanden og enhver anden
indehaver af rettigheder til værket eller frembringelsen
samt at give oplysninger om vilkårene for anvendelse af
værket eller frembringelsen for at gøre det lettere at
forvalte de rettigheder, der er knyttet til værket eller
frembringelsen. Rettighedshavere bør tilskyndes til at
anvende mærkning, hvori de foruden ovennævnte oplys-
ninger bl.a. anfører deres tilladelse, når de lægger et værk
eller en anden frembringelse ud på nettene.

(56) Der er imidlertid en fare for ulovlige aktiviteter med
henblik på at fjerne eller ændre de til værket knyttede
elektroniske oplysninger om forvaltning af ophavsret
eller for på anden måde at foretage spredning, import
med henblik på spredning, udsendelse, overføring til
almenheden eller tilrådighedsstillelse for almenheden af
værker eller andre beskyttede frembringelser, hvorfra
sådanne oplysninger er blevet fjernet uden tilladelse. For
at undgå forskellige retsregler, der vil kunne hindre det
indre markeds funktion, er det nødvendigt at indføre en
harmoniseret retlig beskyttelse mod sådanne aktiviteter.

(57) Ovennævnte oplysninger om rettighedsforvaltning kan,
afhængigt af deres udformning, samtidig behandle per-
sonoplysninger om individuelle forbrugsmønstre med
hensyn til beskyttede frembringelser og muliggøre kort-
lægning af onlineadfærd. Beskyttelse af personoplys-
ninger efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/
46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplys-
ninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1)
bør indgå i disse foranstaltningers tekniske funktioner.

(58) Medlemsstaterne bør indføre effektive sanktioner og
retsmidler mod krænkelse af de rettigheder og forplig-
telser, der er fastsat i dette direktiv. De bør træffe alle de
foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at disse
sanktioner og retsmidler finder anvendelse. De således
fastsatte sanktioner bør være effektive, stå i et rimeligt
forhold til krænkelsen og have en afskrækkende virk-
ning, og de bør åbne mulighed for at anlægge erstat-
ningssøgsmål og/eller kræve nedlagt forbud og, i givet

fald, kræve beslaglæggelse af det materiale, der ligger til
grund for krænkelsen.

(59) Mellemmænds tjenester kan navnlig på det digitale
område i stadig stigende grad anvendes af tredjemand til
krænkelser. I mange tilfælde er sådanne mellemmænd
bedst i stand til at bringe sådanne krænkelser til ophør.
Med forbehold af eventuelle andre sanktioner og rets-
midler, der kan anvendes, bør rettighedshaverne derfor
have mulighed for at kræve nedlagt forbud over for en
mellemmand, der overfører en tredjemands krænkelse af
et beskyttet værk eller andre frembringelser i et netværk.
Denne mulighed bør foreligge, uanset om mellemman-
dens handlinger er undtaget i henhold til artikel 5. Betin-
gelserne og de nærmere bestemmelser for sådanne
forbud bør fastsættes i medlemsstaternes nationale
lovgivning.

(60) Beskyttelsen i henhold til dette direktiv berører ikke
nationale eller fællesskabsretlige lovbestemmelser på
andre områder, f.eks. i forbindelse med industriel ejen-
domsret, databeskyttelse, adgangsstyrede og adgangssty-
rende tjenester, adgang til offentlige dokumenter og
reglen om rækkefølgen af medier, som kan påvirke
beskyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder.

(61) For at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i
WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer bør
direktiv 92/100/EØF og 93/98/EØF ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv vedrører retlig beskyttelse af ophavsret og
dermed beslægtede rettigheder inden for rammerne af det indre
marked med særligt henblik på informationssamfundet.

2. Med undtagelse af de i artikel 11 anførte tilfælde berører
dette direktiv ikke de gældende fællesskabsbestemmelser om:

a) retlig beskyttelse af edb-programmer

b) udlejnings- og udlånsrettigheder samt visse andre ophavs-
retsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel
ejendomsret

c) ophavsret og dermed beslægtede rettigheder i forbindelse
med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning
pr. kabel

d) beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettig-
heder

e) retlig beskyttelse af databaser.(1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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KAPITEL II

RETTIGHEDER OG UNDTAGELSER

Artikel 2

Retten til reproduktion

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

b) for udøvende kunstnere for så vidt angår optagelser af deres
fremførelser

c) for fremstillere af fonogrammer for så vidt angår deres
fonogrammer

d) for producenter af den første filmoptagelse for så vidt angår
den originale film eller eksemplarer heraf, og

e) for radio- og fjernsynsforetagender for så vidt angår opta-
gelser af deres udsendelser, hvad enten der er tale om tråd-
bunden eller trådløs transmission, herunder via kabel eller
satellit.

Artikel 3

Retten til overføring af værker til almenheden og retten til
tilrådighedsstillelse for almenheden af andre frembrin-

gelser

1. Medlemsstaterne tillægger ophavsmænd eneret til at
tillade eller forbyde trådbunden eller trådløs overføring til
almenheden af deres værker, herunder tilrådighedsstillelse af
deres værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til
dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt.

2. Medlemsstaterne indfører en eneret til at tillade og
forbyde trådbunden eller trådløs tilrådighedsstillelse for almen-
heden på en sådan måde, at almenheden får adgang til de
pågældende værker på et individuelt valgt sted og tidspunkt:

a) for udøvende kunstnere for så vidt angår optagelser af deres
fremførelser

b) for fremstillere af fonogrammer for så vidt angår deres
fonogrammer

c) for producenter af den første filmoptagelse for så vidt angår
den originale film eller eksemplarer heraf, og

d) for radio- og fjernsynsforetagender for så vidt angår opta-
gelser af deres udsendelser, hvad enten der er tale om tråd-
bunden eller trådløs transmission, herunder via kabel eller
satellit.

3. Rettighederne efter stk. 1 og 2 udtømmes ikke af en
overføring til almenheden eller tilrådighedsstillelse for almen-
heden i henhold til denne artikel.

Artikel 4

Retten til spredning

1. Medlemsstaterne tillægger ophavsmænd eneret til at
tillade eller forbyde enhver form for spredning til almenheden
ved salg eller på anden måde af deres originalværker eller
eksemplarer heraf.

2. Spredningsretten udtømmes ikke i Fællesskabet for så vidt
angår originalværker eller eksemplarer heraf, medmindre første
salg eller anden overdragelse af ejendomsret i Fællesskabet af
den pågældende genstand foretages af rettighedshaveren eller
med dennes samtykke.

Artikel 5

Undtagelser og indskrænkninger

1. Midlertidige reproduktionshandlinger efter artikel 2, som
er flygtige eller tilfældige, som udgør en integrerende og
væsentlig del af en teknisk proces, og som udelukkende har til
formål at muliggøre

a) en mellemmands transmission i et netværk mellem tredje-
mænd, eller

b) en lovlig brug

af et værk eller en anden frembringelse, og som ikke har
selvstændig økonomisk værdi, er undtaget fra den i artikel 2
nævnte ret til reproduktion.

2. Medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra eller
indskrænkninger i den i artikel 2 nævnte ret til reproduktion
med hensyn til:

a) reproduktioner på papir eller lignende ved hjælp af en foto-
grafisk teknik eller en anden proces med tilsvarende virk-
ning, bortset fra trykte noder, forudsat at rettighedshaverne
modtager en rimelig kompensation

b) reproduktioner på ethvert medium foretaget af en fysisk
person til privat brug og til formål, der hverken direkte eller
indirekte er kommercielle, forudsat at rettighedshaverne
modtager en rimelig kompensation, i forbindelse med
hvilken der tages hensyn til anvendelse eller ikke-anvendelse
af de i artikel 6 nævnte tekniske foranstaltninger på det
pågældende værk eller den pågældende frembringelse

c) særlige reproduktionshandlinger, som foretages af offentligt
tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner eller
museer, eller af arkiver, og som ikke har til formål at opnå
direkte eller indirekte økonomiske eller kommercielle
fordele

d) efemere optagelser af værker foretaget af radio- og fjern-
synsforetagender ved hjælp af egne midler og til egne udsen-
delser; bevarelse af sådanne optagelser i officielle arkiver kan
tillades, når der er tale om optagelser af exceptionel doku-
mentarisk karakter

e) reproduktioner af radio- og fjernsynsudsendelser foretaget af
sociale institutioner med ikke-kommercielle formål som
f.eks. hospitaler eller fængsler, forudsat at rettighedshaverne
modtager en rimelig kompensation.

3. Medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra eller
indskrænkninger i de rettigheder, der er nævnt i artikel 2 og 3,
i følgende tilfælde:

a) hvis der udelukkende er tale om anvendelse til anskueliggø-
relse i forbindelse med undervisning eller med henblik på
videnskabelig forskning, såfremt kilden med ophavsman-
dens navn angives, medmindre dette viser sig umuligt, og
det sker i et omfang, som det ikke-kommercielle formål
berettiger til

b) hvis der er tale om anvendelser til gavn for handicappede,
som står i direkte forbindelse med det pågældende
handicap og er af ikke-kommerciel karakter, og det sker i et
omfang, som er påkrævet af hensyn til det særlige handicap
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c) hvis der er tale om gengivelse i pressen, overføring til
almenheden eller tilrådighedsstillelse af udgivne artikler om
aktuelle økonomiske, politiske eller religiøse emner eller af
værker eller andre frembringelser af samme karakter, der er
udsendt over radio og tv, når en sådan anvendelse ikke
udtrykkeligt er beskyttet og kilden, herunder ophavsman-
dens navn, anføres, eller hvis der er tale om anvendelse af
værker eller andre frembringelser i forbindelse med redegø-
relse for dagsbegivenheder, og det sker i et omfang, som
det informative formål berettiger til, og såfremt kilden med
ophavsmandens navn angives, medmindre dette viser sig
umuligt

d) hvis der er tale om citater med henblik på formål som
kritik eller anmeldelser, forudsat at de vedrører et værk eller
en anden frembringelse, som allerede er gjort tilgængelig
for almenheden på lovlig vis, kilden med ophavsmandens
navn angives, medmindre dette viser sig umuligt, og cita-
terne er i overensstemmelse med god skik og med hensyn
til deres omfang ikke går ud over, hvad det særlige formål
berettiger til

e) hvis der er tale om anvendelse, der sker af hensyn til den
offentlige sikkerhed eller med henblik på en korrekt
gennemførelse eller referering af administrative, parlamen-
tariske eller retslige procedurer

f) hvis der er tale om anvendelse af politiske taler samt
uddrag af offentlige forelæsninger eller lignende værker
eller frembringelser, og det sker i et omfang, som det
informative formål berettiger til, og kilden med ophavs-
mandens navn angives, medmindre dette viser sig umuligt

g) hvis der er tale om anvendelse i religiøse ceremonier eller
officielle ceremonier organiseret af en offentlig myndighed

h) hvis der er tale om anvendelse af værker, f.eks. arkitekto-
niske værker eller skulpturer, der er beregnet til at være
varigt anbragt på offentlige steder

i) hvis der er tale om tilfældig medtagelse af et værk eller en
anden frembringelse i andet materiale

j) hvis der er tale om anvendelse med det formål at give
meddelelse om en offentlig udstilling eller salg af kunst-
værker i den udstrækning, det er nødvendigt for at promo-
vere begivenheden, men ikke i forbindelse med nogen
anden kommerciel anvendelse

k) hvis der er tale om anvendelse med henblik på karikatur,
parodi eller pastiche

l) hvis der er tale om anvendelse i forbindelse med demon-
stration eller reparation af udstyr

m) hvis der er tale om anvendelse af et kunstværk i form af en
bygning eller i en tegning eller plan vedrørende en bygning
med henblik på genopbygning af bygningen

n) hvis der er tale om anvendelse i form af overføring eller
tilrådighedsstillelse med henblik på forskning eller privat
studium for enkeltpersoner i almenheden ved dertil indret-
tede terminaler på stedet i de institutioner, der er nævnt i
stk. 2, litra c), af værker og andre frembringelser, som de
har i deres samlinger, og som ikke er genstand for salg eller
licens

o) hvis der er tale om anvendelse i visse andre mindre væsent-
lige tilfælde, hvor der allerede findes undtagelser eller
indskrænkninger i henhold til national lovgivning, såfremt
de kun vedrører analoge anvendelser og ikke berører den
frie bevægelighed for varer og tjenester inden for Fælles-

skabet, jf. dog de øvrige undtagelser og indskrænkninger i
denne artikel.

4. Såfremt medlemsstaterne i henhold til stk. 2 eller 3 kan
indføre en undtagelse eller indskrænkning med hensyn til
retten til reproduktion, kan de ligeledes indføre en undtagelse
eller indskrænkning med hensyn til retten til spredning som
omhandlet i artikel 4, såfremt formålet med den tilladte repro-
duktion berettiger dette.

5. Undtagelser og indskrænkninger efter stk. 1, 2, 3 og 4 må
kun anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den
normale udnyttelse af værket eller andre frembringelser og ikke
indebærer urimelig skade for rettighedshaverens legitime inte-
resser.

KAPITEL III

BESKYTTELSE AF TEKNISKE FORANSTALTNINGER OG OPLYS-
NINGER OM RETTIGHEDSFORVALTNING

Artikel 6

Forpligtelser vedrørende tekniske foranstaltninger

1. Medlemsstaterne indfører en passende retlig beskyttelse
mod omgåelse af enhver form for effektive tekniske foranstalt-
ninger, som den pågældende foretager, selv om han ved eller
burde vide, at dette er formålet.

2. Medlemsstaterne indfører en passende retlig beskyttelse
mod fremstilling, import, distribution, salg, udlejning, reklame
for salg og udlejning eller besiddelse i kommercielt øjemed af
anordninger, produkter eller komponenter eller ydelse af tjene-
ster, der:

a) er genstand for salgsfremme, reklame eller markedsføring
med henblik på omgåelse af, eller

b) kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål eller
anden kommerciel anvendelse end omgåelse af, eller

c) primært er udviklet, produceret, tilpasset eller ydet med
henblik på at muliggøre eller befordre omgåelse af

enhver form for effektive tekniske foranstaltninger.

3. Ved »tekniske foranstaltninger« forstås i dette direktiv
teknologier, anordninger eller komponenter, der under deres
normale funktion har til formål at forhindre eller begrænse
handlinger i forbindelse med værker eller andre frembringelser,
som indehaveren af lovfæstede ophavsrettigheder eller ophavs-
retsbeslægtede rettigheder eller sui generis-rettigheder efter
kapitel III i direktiv 96/9/EF ikke har givet tilladelse til.
Tekniske foranstaltninger skal anses som »effektive«, hvis
anvendelsen af beskyttede værker eller andre frembringelser
styres af rettighedshaveren ved anvendelse af en adgangskon-
trol- eller beskyttelsesforanstaltning, f.eks. kryptering, scramb-
ling eller anden omdannelse af værket eller andre frembrin-
gelser eller en kopikontrolanordning, der opfylder beskyttelses-
formålet.

4. Uanset den retlige beskyttelse i henhold til stk. 1 skal
medlemsstaterne, hvor rettighedshaverne ikke har truffet frivil-
lige foranstaltninger, herunder aftaler mellem rettighedshaverne
og andre involverede parter, træffe passende foranstaltninger til
at sikre, at rettighedshaverne giver den, der nyder godt af en
undtagelse eller en indskrænkning i henhold til national lovgiv-
ning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra a), c), d) og
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e), stk. 3, litra a), b) eller e), sådanne midler til at drage fordel af
denne undtagelse eller indskrænkning, i det omfang de er
nødvendige for at kunne drage fordel af undtagelsen eller
indskrænkningen, forudsat at den begunstigede har lovlig
adgang til det pågældende beskyttede værk eller den pågæl-
dende beskyttede anden frembringelse.

En medlemsstat kan også træffe sådanne foranstaltninger
vedrørende en person, der nyder godt af en undtagelse eller
indskrænkning hjemlet i artikel 5, stk. 2, litra b), medmindre
rettighedshaverne allerede har gjort reproduktion til privat brug
muligt i det omfang, det er nødvendigt for at kunne drage
fordel af den pågældende undtagelse eller indskrænkning og i
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, litra
b), og artikel 5, stk. 5, uden at dette hindrer rettighedshaverne
i at træffe relevante foranstaltninger med hensyn til antallet af
reproduktioner i overensstemmelse med disse bestemmelser.

De tekniske foranstaltninger, som rettighedshaverne anvender
frivilligt, herunder de foranstaltninger, som anvendes til
gennemførelse af frivillige aftaler, og tekniske foranstaltninger,
som anvendes til gennemførelse af foranstaltninger truffet af
medlemsstaterne, nyder retlig beskyttelse i henhold til stk. 1.

Bestemmelserne i første og andet afsnit finder ikke anvendelse
på værker eller andre frembringelser, der stilles til rådighed for
almenheden på kontraktmæssige vilkår på en sådan måde, at
almenheden har adgang til dem på et individuelt valgt sted og
tidspunkt.

Når denne artikel anvendes i forbindelse med direktiv 92/
100/EØF og 96/9/EF finder dette stykke tilsvarende anvendelse.

Artikel 7

Forpligtelser vedrørende oplysninger om rettighedsfor-
valtning

1. Medlemsstaterne indfører en passende retlig beskyttelse
mod personer, der bevidst og uden tilladelse udfører neden-
nævnte handlinger:

a) fjernelse eller ændring af elektroniske oplysninger om rettig-
hedsforvaltning

b) spredning, import med henblik på spredning, udsendelse i
radio og fjernsyn, overføring til eller tilrådighedsstillelse for
almenheden af værker eller andre frembringelser, der er
beskyttet efter dette direktiv eller kapitel III i direktiv 96/
9/EF, og fra hvilke de elektroniske oplysninger om rettig-
hedsforvaltning er blevet fjernet eller ændret uden tilladelse

vel vidende eller med rimelig grund til at vide, at sådanne
handlinger foranlediger, muliggør, letter eller skjuler en kræn-
kelse af lovfæstede ophavsrettigheder eller ophavsretsbeslæg-
tede rettigheder eller sui generis-rettigheder efter kapitel III i
direktiv 96/9/EF.

2. Ved »oplysninger om rettighedsforvaltning« forstås i
denne artikel alle oplysninger, der er leveret af rettighedshavere,
og som identificerer et værk eller en anden frembringelse
omhandlet af dette direktiv, eller en frembringelse, der er
dækket af sui generis-rettigheder efter kapitel III i direktiv 96/9/
EF, ophavsmanden eller enhver anden rettighedshaver, eller
oplysninger om betingelserne for anvendelse af værket eller

frembringelsen samt numre eller koder, der udgør sådanne
oplysninger.

Første afsnit gælder, hvis en hvilken som helst af disse oplys-
ninger anvendes i forbindelse med kopiering eller fremkommer
i forbindelse med overføring til almenheden af et værk eller en
anden frembringelse, der er omhandlet af dette direktiv, eller
som er dækket af sui generis-rettigheder efter kapitel III i
direktiv 96/9/EF.

KAPITEL IV

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 8

Sanktioner og retsmidler

1. Medlemsstaterne indfører passende sanktioner og rets-
midler over for krænkelser af de rettigheder og forpligtelser, der
er fastsat i dette direktiv, og de træffer de foranstaltninger, der
er nødvendige for at sikre, at sanktionerne og retsmidlerne
finder anvendelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i et
rimeligt forhold til krænkelsen og være afskrækkende.

2. Hver medlemsstat træffer de foranstaltninger, der er
nødvendige for at sikre, at rettighedshavere, hvis interesser
påvirkes af en krænkelse på dens område, kan anlægge erstat-
ningssøgsmål og/eller kræve nedlagt forbud og i givet fald
kræve beslaglæggelse af det materiale, der ligger til grund for
krænkelsen, samt de i artikel 6, stk. 2, nævnte anordninger,
produkter eller komponenter.

3. Medlemsstaterne sikrer, at rettighedshaverne kan kræve
nedlagt forbud over for mellemmænd, hvis tjenester anvendes
af tredjemand til at krænke ophavsrettigheder eller beslægtede
rettigheder.

Artikel 9

Fortsat anvendelse af andre retlige bestemmelser

Dette direktiv berører ikke bestemmelser vedrørende især
patentret, varemærker, mønsterrettigheder, brugsmønstre, halv-
lederprodukters topografi, skrifttyper, adgangsstyrede og
adgangsstyrende tjenester, adgang til radio- og tv-spredningstje-
nesters kabel, beskyttelse af nationale skatte, pligtaflevering,
lovgivning om restriktiv praksis og illoyal konkurrence, forret-
ningshemmeligheder, sikkerhed, klassificerede oplysninger,
databeskyttelse og privatlivets fred, aktindsigt i offentlige doku-
menter og aftalelovgivningen.

Artikel 10

Tidsmæssig anvendelse

1. Bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse på de
værker og andre frembringelser, der er omhandlet i direktivet,
og som den 22. december 2002 er beskyttet efter medlemssta-
ternes lovgivning om ophavsret og beslægtede rettigheder, eller
som opfylder de kriterier for beskyttelse, der gælder efter dette
direktiv eller de bestemmelser, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.

2. Dette direktiv berører ikke handlinger foretaget og rettig-
heder erhvervet inden den 22. december 2002.
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Artikel 11

Tekniske tilpasninger

1. Direktiv 92/100/EØF ændres således:

a) Artikel 7 udgår.

b) Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3. Indskrænkningerne anvendes kun i visse specielle
tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af
frembringelsen og ikke indebærer urimelig skade for rettig-
hedshavernes legitime interesser.«

2. Artikel 3, stk. 2, i direktiv 93/98/EØF affattes således:

»2. Fonogramfremstilleres rettigheder udløber 50 år efter
optagelsen. Hvis fonogrammet imidlertid lovligt er udgivet
inden for dette tidsrum, udløber rettighederne 50 år efter
datoen for første lovlige udgivelse. Hvis lovlig udgivelse
ikke sker inden for det tidsrum, der er nævnt i første
punktum, og hvis fonogrammet lovligt offentliggøres i
dette tidsrum, udløber rettighederne 50 år efter datoen for
første offentliggørelse.

Hvis fonogramfremstillerens rettigheder ikke længere er
beskyttet den 22. december 2002, fordi beskyttelsestiden
som defineret i den før vedtagelsen af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 20001/29/EF af 22. maj 2001 om
harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet (*) gældende udgave af
dette stykke er udløbet, indebærer nærværende stykke ikke,
at fonogrammet beskyttes på ny.

(*) EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.«

Artikel 12

Afsluttende bestemmelser

1. Senest den 22. december 2004 og derefter hvert tredje
år fremlægger Kommissionen for Europa-Parlamentet, Rådet
og Det Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om dette
direktivs anvendelse, hvor den, blandt andet på grundlag af
specifikke oplysninger fra medlemsstaterne, især undersøger
anvendelsen af artikel 5, 6 og 8 på baggrund af udviklingen
på det digitale marked. For så vidt angår artikel 6 under-
søger Kommissionen især, om denne artikel giver et tilstræk-
keligt beskyttelsesniveau, og om handlinger, der er lovlige,
påvirkes negativt af anvendelsen af effektive tekniske foran-
staltninger. Hvis det er nødvendigt, navnlig af hensyn til det
indre markeds funktion som fastsat i traktatens artikel 14,
fremsætter Kommissionen forslag til ændringer af dette
direktiv.

2. Beskyttelsen af ophavsretsbeslægtede rettigheder i
henhold til dette direktiv berører på ingen måde beskyttelsen
af ophavsretten.

3. Der nedsættes hermed et kontaktudvalg. Udvalget
består af repræsentanter for de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne. Formandskabet varetages af en repræsentant
for Kommissionen, og udvalget træder sammen enten på
formandens initiativ eller på anmodning af en medlemsstats
delegation.

4. Udvalget har følgende opgaver:

a) at undersøge dette direktivs indvirkning på det indre
markeds funktion og fremhæve eventuelle vanskeligheder

b) at tilrettelægge konsultationer om alle spørgsmål vedrø-
rende anvendelsen af direktivet

c) at fremme udvekslingen af oplysninger om den relevante
udvikling, der sker inden for lovgivning og retspraksis og
på det økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle og
tekniske område

d) at virke som et forum for evaluering af det digitale
marked for værker og andre frembringelser, herunder
privatkopiering og anvendelse af tekniske foranstaltninger.

Artikel 13

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini-
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
før den 22. december 2002. De underretter straks
Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde
en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der
er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemststaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. FONTAINE

Formand

På Rådets vegne

M. WINBERG

Formand
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F o r s l a g  

til 

. Lov  o m  o p h a v s r e t t e n  t i l  l i t t e r æ r e  og k u n s t n e r i s k e  v æ r k e r .  

Fremsat den 15. januar 196Ù af undervisningsministeren. 

Kapitel I. 

Ophavsrettens genstand og indhold. 

§ 1. Den, som frembringer et litterært 
eller kunstnerisk værk, har ophavsret til 
værket, hvadenten dette fremtræder som 
en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær 
eller beskrivende fremstilling, som musik- 
værk eller sceneværk, som filmværk, som 
værk af billedkunst, bygningskunst eller 
brugskunst, eller det er kommet til udtryk 
på anden måde. 

Kort samt tegninger og andre i grafisk 
eller plastisk form udførte værker af be- 
skrivende art henregnes til litterære værker. 

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i 
denne lov angivne indskrænkninger, eneret 
til at råde over værket ved at fremstille 
eksemplarer af det og ved at gøre det til- 
gængeligt for almenheden, i oprindelig eller 
ændret skikkelse, i oversættelse, omarbej- 
delse i anden litteratur- eller kunstart eller 
i anden teknik. 

Som fremstilling af eksemplarer anses 
også det forhold, at værket overføres på 
indretninger, som kan gengive det. 

Værket gøres tilgængeligt for almenheden, 
når det fremføres offentligt, eller når eksem- 
plarer af det udbydes til salg, leje eller lån 
eller på anden måde spredes til almenheden 
eller vises offentligt. 

§ 3. Ophavsmanden har endvidere krav på 
at blive navngivet i overensstemmelse med, 
hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer 
af værket som når dette gøres tilgængeligt 
for almenheden. 

Værket må ikke ændres eller gøres til- 
gængeligt for almenheden på en måde, der 
er krænkende for ophavsmandens litterære 
eller kunstneriske anseelse eller egenart. 

Sin ret efter denne paragraf kan ophavs- 
manden ikke frafalde, medmindre det gæl- 
der en efter art og omfang afgrænset brug 
af værket. 

§ 4. Den, som oversætter, omarbejder eller 
bearbejder et værk eller overfører det til en 
anden litteratur- eller kunstart, har op- 
havsret til værket i denne skikkelse, men 
han kan ikke råde over det på en måde, som 
strider mod ophavsretten til originalværket. 

Ophavsretten til et nyt og selvstændigt 
værk, som er frembragt gennem fri benyt- 
telse af et andet, er ikke afhængig af op- 
havsretten til det benyttede værk. 

§ 5. Den, som ved at sammenstille værker 
eller dele af værker frembringer et litterært 
eller kunstnerisk samleværk, har ophavsret 
til dette, men hans ret gør ingen indskrænk- 
ning i ophavsretten til de enkelte værker. 

§ 6. Har et værk to eller flere ophavs- 
mænd, uden at de enkeltes bidrag kan ud- 
skilles som selvstændige værker, har de op- 
havsret til værket i fællesskab. Enhver af 
dem kan dog påtale retskrænkelser. 

§ 7. Som ophavsmand anses, når ikke 
andet er oplyst, den, hvis navn eller alment 
kendte pseudonym eller mærke på sæd- 
vanlig måde er påført eksemplarer af værket, 
eller opgives, når det gøres tilgængeligt for 
almenheden. 

167 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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Forslag 
til 

Lov om ophavsretten til litterrere og kunstneriske veerker. 
Fremsat den 15. januar 1960 af undervisnigsministeren. 

Kapitel I. 
Ophavsrettens genstand og indhold. 

S 1. Den, som frembringer et litter&rt 
eller kunstnerisk verk, har ophavsret til 
v&erket, hvadenten dette fremtreder som 
en i skrift eller tale udtrykt skonlitterer 
eller beskrivende fremstilling, som musik- 
v&erk eller sceneverk, som filmverk, som 
vark af billedkumnst, bygningskunst eller 
brugskunst, eller det er kommet til udtryk 
p~ anden m~de. 

Kort samt tegninger og andre i grafisk 
eller plastisk form udforte vaerker af be- 
skrivende art henregnes til litter&ere verker. 

& 2. Ophavsretten medforer, med de i 
denne lov angivne indskreenkninger, eneret 
til at r~de over verket ved at fremstille 
eksemplarer af det og ved at gore det til- 
geengeligt for almenheden, i oprindelig eller 
sendret skikkelse, i oversttelse, omarbej- 
delse i an den litteratur- ell er kunstart ell er 
i anden teknik. 

Som fremstilling af eksemplarer anses 
ogs~ det forhold, at verket overfores p 
indretninger, som kan gengive det. 

Vrket gores tilgeengeligt for almenheden, 
n~r det fremfores offentligt, eller n~r eksem- 
plarer af det udbydes til salg, leje eller l~n 
eller p~ anden m~de spredes til almenheden 
eller vises offentligt. 

& 3. Ophavsmanden har endvidere krav p~ 
at blive navngivet i overensstemmelse med, 
hvad god skik kever, s~vel p eksemplarer 
af vaerket som n~r dette gores tilgengeligt 
for almenheden. 

Veerket m~ ikke zendres eller gores til- 
geengeligt for almenheden p~ en m~de, der 
er kreenkende for ophavsmandens litter&re 
eller kunstneriske anseelse eller egenart. 

Sin ret efter denne paragraf kan ophavs- 
manden ikke frafalde, medmindre det geel- 
der en efter art og omfang afgreenset brug 
af veerket. 

S 4. Den, som overseetter, omarbejder eller 
bearbejder et v&erk eller overforer det til en 
anden litteratur- eller kunstart, har op- 
havsret til veerket i denne skikkelse, men 
han kan ikke r~de over det p en m~de, som 
strider mod ophavsretten til originalvcrket. 

Ophavsretten til et nyt og selvsteendigt 
verk, som er frembragt gennem fri benyt- 
telse af et andet, er ikke afheengig af op- 
havsretten til det benyttede verk. 

& 5. Den, som ved at sammenstille verker 
eller dele af verker frembringer et litter&rt 
eller kunstnerisk samleverk, har ophavsret 
til dette, men hans ret gor ingen indskrenk- 
ning i ophavsretten til de enkelte verker. 

S 6. Har et verk to eller lere ophavs- 
meend, uden at de enkeltes bidrag kan ud- 
skilles som selvstendige verker, har de op- 
havsret til veerket i fallesskab. Enhver af 
dem kan dog p~tale retskrsnkelser. 

S 7. Som ophavsmand anses, n~r ikke 
andet er oplyst, den, hvis navn eller alment 
kendte pseudonym eller merke p~ sad- 
vanlig m~de er p~fort eksemplarer af verket, 
eller opgives, n~r det gores tilgengeligt for 
almenheden. 

167 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillcegsbev.lovforslag). 
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Kapitel III. 

Ophavsrettens overgang til andre. 

Almindelige bestemmelser. 

§ 27. Ophavsmanden kan med den be- 
grænsning, der følger af § 3, helt eller delvis 
overdrage sin ret til at råde over værket. 
Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke 
overdragelse af ophavsretten. Har ophavs- 
manden overdraget en anden ret til at gøre 
værket tilgængeligt for almenheden på en 
bestemt måde eller ved bestemte midler, 
giver overdragelsen ikke erhververen ret til 
at gøre det på andre måder eller ved andre 
midler. 

Om overdragelse af ophavsret i visse 
særlige henseender er der givet regler i 
§§ 32-42; disse bestemmelser kan fraviges 
ved aftale mellem parterne, for så vidt 
angår §§ 36 og 37 dog ikke til skade for 
ophavsmanden. 

§ 28. Når ikke andet er aftalt, giver 
overdragelse af ophavsret ikke erhververen 
ret til at ændre værket. 

Retten må heller ikke overdrages videre 
uden samtykke, medmindre den indgår i 
en forretning eller en forretningsafdeling og 
overdrages sammen med denne. Overdrage- 
ren vedbliver at være ansvarlig for, at  af- 
talen med ophavsmanden bliver opfyldt. 

§ 29. Er der for retten til at råde over et 
værk aftalt vilkår, som strider mod god 
skik på ophavsrettens område, eller viser 
det sig, at aftalen fører til åbenbart urime- 
lige resultater, kan den kræves ændret. 

§ 30. Ved ophavsmandens død finder 
arvelovgivningens almindelige regler an- 
vendelse på ophavsretten. 

Ved testamente kan ophavsmanden med 
bindende virkning også for ægtefælle og 
livsarvinger give forskrifter om udøvelse af 
ophavsretten eller overlade det til en anden 
at give sådanne forskrifter. 

Overtrædelse af disse forskrifter eller af 
bestemmelserne i § 3 kan i ethvert tilfælde 
påtales såvel af den efterlevende ægtefælle 
som af enhver af ophavsmandens slægt- 
ninge i ret op- eller nedstigende linie; 
adoptivforældre, adoptivbørn eller søskende. 

§ 31. Ophavsmandens ret til at råde over 
sit værk kan ikke være genstand for kredi- 

torforfølgning, hverken hos ham selv eller 
hos nogen, til hvem den er overgået ifølge 
ægteskab eller arv. 

Det samme gælder for så vidt angår kunst- 
værker, som ikke er udstillet, udbudt til 
salg eller på anden måde godkendt til of- 
fentliggørelse, og med hensyn til manu- 
skripter. 

Ret til offentlig fremførelse. 

§ 32. Har ophavsmanden overdraget 
retten til at fremføre et værk for almen- 
heden, skal overdragelsen gælde for en tid 
af 3 år og ikke medføre eneret. Såfremt 
eneret er aftalt, kan ophavsmanden des- 
uagtet selv fremføre værket eller overlade 
retten dertil til andre, hvis retten ikke er 
blevet benyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Disse bestemmelser finder ikke anvendelse 
på filmværker. 

Forlagsal ta.ler. 

§ 33. Ved en forlagsaftale overdrager op- 
havsmanden til forlæggeren en ret til gen- 
nem tryk eller lignende fremgangsmåde at 
mangfoldiggøre og udgive et litterært eller 
kunstnerisk værk. 

Ejendomsretten til det manuskript eller 
andet eksemplar af værket, efter hvilket det 
skal gengives, forbliver hos ophavsmanden. 

§ 34. Forlæggeren har ret til at udgive 
ét oplag, som ikke må overstige 2 000 
eksemplarer af et litterært værk, 1 000 af 
et musikværk og 200 af et kunstværk. 

Ved oplag forstås de eksemplarer, som 
forlæggeren lader fremstille på én gang. 

§ 35. Forlæggeren er pligtig at udgive 
værket inden en rimelig tid og sørge for dets 
spredning i den udstrækning, hvori af- 
sætningsforholdene og omstændighederne 
i øvrigt gør det muligt. Forsømmes dette, 
kan ophavsmanden 홢 hvis han ikke ønsker 
at fastholde aftalen 홢 hæve denne, beholde 
oppebåret honorar og kræve erstatning for 
skade, som ikke dækkes af honoraret. 

§ 36. Selv om forlæggeren ikke har 
forsømt sin udgivelsespligt, kan ophavsman- 
den hæve aftalen og beholde oppebåret 
honorar, hvis værket ikke er udgivet inden 
2 år, eller for musikværkers vedkommende 
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Kapitel III. 
Ophavsrettens overgang til andre. 

Almidelige bestemmelser. 
$ 27. Ophavsmanden kan med den be- 

greensning, der folger af $ 3, helt eller delvis 
overdrage sin ret til at r~de over verket. 
Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke 
overdragelse af ophavsretten. Har ophavs- 
manden overdraget en anden ret til at gore 
veerket tilgeengeligt for almenheden p~ en 
bestemt m~de eller ved bestemte midler, 
giver overdragelsen ikke erhververen ret til 
at gore det p~ andre m~der eller ved andre 
midler. 

Om overdragelse af ophavsret i visse 
serlige henseender er der givet regler i 
$$ 32-42; disse bestemmelser kan fraviges 
ved aftale mellem parterne, for s~ vidt 
angr $$ 36 og 37 dog ikke til skade for 
ophavsmanden. 

$ 28. N~r ikke andet er aftalt, giver 
overdragelse af ophavsret ikke erhververen 
ret til at vndre veerket. 

Retten m~ heller ikke overdrages videre 
uden samtykke, medmindre den indg~r i 
en forretning eller en forretningsafdeling og 
overdrages sammen med denne. Overdrage- 
ren vedbliver at vere ansvarlig for, at af- 
talen med ophavsmanden bliver opfyldt. 

S 29. Er der for retten til at r~de over et 
v&erk aftalt vilk~r, som strider mod god 
skik p~ ophavsrettens omr~de, eller viser 
det sig, at aftalen forer til ~benbart urime- 
lige resultater, kan den kreves cndret. 

S 30. Ved ophavsmandens dod finder 
arvelovgivningens almindelige regler an- 
vendelse p~ ophavsretten. 

Ved testamente kan ophavsmanden med 
bindende virking ogs~ for egtefsolle og 
livsarvinger give forskrifter om udovelse af 
ophavsretten eller overlade det til en and en 
at give sdanne forskifter. 

Overtreedelse af disse forskrifter eller af 
bestemmelserne i $ 3 kan i ethvert tilfslde 
p~tales s~vel af den efterlevende eegtefselle 
som af enhver af ophavsmandens sleegt- 
ninge i ret op- eller nedstigende linie, 
adoptivforvldre, adoptivborn eller soskende. 

S 31. Ophavsmandens ret til at r~de over 
sit veerk kan ikke vere genstand for kredi- 

torforfolgning, hverken hos ham selv eller 
hos nogen, til hvem den er overg~et ifolge 
egteskab eller arv. 

Det samme gelder for s vidt ang~r kunst- 
veerker, som ikke er udstillet, udbudt til 
salg eller p~ anden mde godkendt til of- 
fentliggorelse, og med hensyn til manu- 
skripter. 

Ret til offentlig [remforelse. 
$ 32. Har ophavsmanden overdraget 

retten til at fremfore et verk for almen- 
heden, skal overdragelsen gelde for en tid 
af 3 ~r og ikke medfore eneret. S~fremt 
eneret er aftalt, kan ophavsmanden des- 
uagtet selv fremfore veerket eller overlade 
retten dertil til andre, hvis retten ikke er 
blevet benyttet i 3 p~ hinanden folgende ~r. 

Disse bestemmelser finder ikke anvendelse 
p~ flmveerker. 

Forlagsaftaler. 
$ 33. Ved en forlagsaftale overdrager op- 

ha vsmanden til forleggeren en ret til gen- 
em tryk eller lignende fremgangsm~de at 
mangfoldiggore og udgive et littereert eller 
kunstnerisk v&erk. 

Ejendomsretten til det manuskript eller 
andet eksemplar af verket, efter hvilket det 
skal gengives, forbliver hos ophavsmanden. 

S 34. Forlseggeren har ret til at udgive 
~t oplag, som ikke m~ overstige 2 000 
eksemplarer af et litter&rt verk, 1 000 af 
et musikverk og 200 af et kunstverk. 

Ved oplag forst~s de eksemplarer, som 
forleeggeren lader fremstille p ~n gang. 

S 35. Forleeggeren er pligtig at udgive 
veerket inden en rimelig tid og sorge for dets 
spredning i den udstrakning, hvori af- 
seetningsforholdene og omstendighederne 
i ovrigt gor det muligt. Forsommes dette, 
kan ophavsmanden hvis han ikke onsker 
at fastholde aftalen -hove denne, beholde 
oppeb~ret honorar og kreve erstatning for 
skade, som ikke dsekkes af honoraret. 

S 36. Selv om forleeggeren ikke har 
forsomt sin udgivelsespligt, kan ophavsman- 
den heve aftalen og beholde oppeb~ret 
honorar, hvis verket ikke er udgivet inden 

~r, eller for musikverkers vedkommende 
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der får den til at fremstå som urimelig set fra den 
ene eller den anden parts synspunkt. Navnlig hvor 
det drejer sig om retsforhold, der efter deres natur 
strækker sig over længere tidsrum, kan der være 
behov for bestemmelser, der gør det muligt at 
erklære sådanne aftaler for ugyldige, og bestemmel- 
ser af denne art er da også gennemført på for- 
skellige specielle felter. Her kan eksempelvis hen- 
vises til § 34-. i lov nr. 129 af 15. april 1930 om 
forsikringsaftaler, til § 8 i lov nr. 146 af 13. april 
1938 om gældsbreve og til § 11 i lov nr. 142 af 
29. april. 1955 om arbejdstageres opfindelser. 

Man har fundet det ønskeligt i en ny lovgivning 
om retten til åndsværker at indføje en lignende 
bestemmelse, der f. eks. vil kunne tænkes anvendt 
til fordel for ophavsmanden, hvis aftalen viser sig 
at give medkontrahenten en åbenbart urimelig 
stor gevinst som følge af, at det efter dens ind- 
gåelse bliver muligt at udnytte værket på en måde 
eller i en udstrækning, som man ikke kunne regne 
med, da aftalen blev indgået. Det må fremhæves, 
at bestemmelsen kan påberåbes af begge parter 
og således ikke kan opfattes som en énsidig be- 
skyttelse af ophavsmanden. 

Anvendelsen af § 29 vil kunne medføre, at af- 
talen ændres også med tilbagevirkende kraft, så- 
ledes at der 홢 i det tilfælde at bestemmelsen på- 
beråbes af ophavsmanden 홢 eksempelvis kan på- 
lægges medkontrahenten at tilbagebetale det af 
ham for meget oppebårne beløb. 

Reglen kan også anvendes på aftaler, der er ind- 
gået før lovens ikrafttræden, for så vidt aftale- 
forholdet stadig består på ikrafttrædelsestids- 
punktet. 

Det ligger i sagens natur, at bestemmelsen må 
anvendes med forsigtighed, specielt når der er tale 
om tilsidesættelse af aftaler, der ikke i indgåelses- 
øjeblikket kunne betegnes som stridende mod god 
skik på området. 

Til § 30. 
Stk. 1. 1. Overgang ved ægteskab. I ophavs- 

mandens levende live gælder 홢 såfremt ophavs- 
retten ikke i kraft af ægtepagt er ophavsmandens 
særeje 홢 bestemmelsen i lov af 18. marts 1925 
om ægteskabets retsvirkninger § 15, 2. stk., 
hvori det siges, at på rettigheder, som er af 
personlig art, får reglerne om formuefælles- 
skab kun anvendelse i den udstrækning, hvori 
det er foreneligt med de for disse rettigheder særligt 
gældende regler. Dette forstås i almindelighed på 
den måde, at selve retten til at tage bestemmelse 
om værkets gengivelse eller offentliggørelse ligger 
hos ophavsmanden alene, medens det økonomiske 
udbytte af en realiseret ophavsret går ind i formue- 

fællesskabet. Nå,r ophavsmanden er død, får reg- 
lerne om ægtefællers fælleseje i medfør af § 30, 
1. stk., anvendelse på ophavsretten. Denne er nu 
i arvingernes hænder en mere økonomisk præget 
ret, og man har derfor fundet det rimeligt, at den 
i boet behandles, som en sådan, selv om det må ind- 
rømmes, at den kan være vanskelig at vurdere. 
Deraf at ophavsretten ved ophavsmandens død 
går ind i fællesboet, følger tillige, at der kan hen- 
siddes i uskiftet bo med den. 

2. Overgang ved arv. Ophavsretten overgår til 
arvingerne efter de almindelige herom gældende 
regler i arveloven. Ophavsmanden kan som følge 
heraf disponere over den ved testamente i det om- 
fang, hvor det er foreneligt med reglerne om tvangs- 
arv, jfr. dog nedenfor under stykke 2. 

Stk. 2. Også efter arvelovens almindelige regler 
kan ophavsmanden i vidt omfang disponere over 
sit værk for tiden efter sin død, herunder fastsætte 
forskrifter for ophavsrettens udøvelse, men reglerne 
i nærværende stykke har den særlige betydning, at 
de gør det muligt for ophavsmanden at gribe ind med 
hensyn til ophavsretten, selv om han derved til- 
sidesætter tvangsarvereglerne. Han kan vel ikke 
gribe ind i fordelingen af midlerne ved disposition 
over ophavsrettens økonomiske værdi, således at 
han tillægger en arving mere og til gengæld en anden 
mindre, end hvad der ville tilkomme sidstnævnte 
efter reglerne om tvangsarv, men han kan fast- 
sætte generelle forskrifter, som alle arvingerne 
er pligtige at følge, f. eks. angående formerne for 
udnyttelse af værket, eller endog bestemme, at 
værket overhovedet ikke må gengives eller offent- 
liggøres, ligesom han kan træffe afgørelse om, hvem 
der skal påse overholdelsen af og påtale overtræ- 
delser af disse forskrifter. 

Det er en selvfølge, at forskrifterne ikke kan have 
virkning udover selve ophavsrettens varigshedstid, 
se herom §§ 43 og 44. 

Stk. 3. Når det i henhold til stk. 2 ved testamente 
er overladt en person at give forskrifter angående 
ophavsrettens udøvelse, kan overtrædelser af disse 
forskrifter foruden af den pågældende selv påtales 
af ophavsmandens efterlevende ægtefælle og af hans 
søskende eller slægtninge i ret op- eller nedstigende 
linje. 

Stk. 3 indeholder tillige en regel om droit moral 
efter ophavsmandens død. I henhold til lov 1933 
§ 9, stk. 5, og § 27, stk. 8, er retten til påtale af 
droit moral krænkelser efter ophavsmandens død 
alene tillagt undérvisningsministeriet, men det er 
udtalt i ministeriets bekendtgørelse af 31. oktober 
1934, at ministeriet i tidsrummet mellem ophavs- 
mandens død og ophavsrettens ophør vil tage et 
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der f~r den til at fremst~ som urimelig set fra den 
ene eller den anden parts synspunkt. Navnlig hvor 
det drejer sig om retsforhold, der efter deres natur 
streekker sig over lengere tidsrum, kan der veere 
behov for bestemmelser, der gor det muligt at 
orklaere s~danne aftaler for ugyldige, og bestemmel- 
ser af denne art er da ogs gennemfort p~ for- 
skelligo speciolle felter. Her kan eksempelvis hen- 
vises til $ 34 i lov nr. 129 af 15. april 1930 om 
forsikringsaftaler, til $ 8 i lov nr. 146 af 13. april 
1938 om geldsbreve og til $ 1l i lov nr. 142 af 
29. april 1955 om arbejdstageres opfindelser. 

Man har fundet det anskeligt i en ny lovgiving 
om retten til ~ndsvcerker at indfoje en lignende 
bestemmelse, der f. eks. vil kunne tenkes anvendt 
til fordel for ophavsmanden, hvis aftalen viser sig 
at give medkontrahenten en ~benbart urimelig 
stor gevinst som folge af, at det efter dens ind- 
g~olse bliver muligt at udnytte verket p~ en m~de 
eller i en udstrzekning, som man ikke kunne regne 
med, da aftalen blev indg&et. Det m~ fremhzves, 
at bestemmelsen kan p~ber~bos af begge parter 
og s~ledes ikke kan opfattes som en ~nsidig be- 
skyttelse af ophavsmanden. 

Anvendelsen af $ 29 vil kunne medfore, at af- 
talon endres ogs~ med tilbagevirkende kraft, s- 
ledes at der .i det tilflde at bestemmelsen p 
ber~bes af ophavsmanden eksempelvis kan p~- 
leegges medkontrahenten at tilbagebeta.le det af 
ham for meget oppobrne belob. 

Reglen kan ogs~ anvendes p~ aftaler, der er ind- 
get for lovens ikrafttreeden, for s~ vidt aftale- 
forholdet stadig best~r p~ ikrafttreedelsestids- 
punktet. 

Dot ligger i sagens natur, at bestemmelsen m~ 
anvendes med forsigtighed, specielt n~r der er tale 
om tilsidesettelse af aftaler, der ikke i indg~elses- 
ajeblikket kunne betegnes som stridende mod god 
skik p~ omr~dot. 

Til $ 30. 
Stk. 1. 1. Overgag ved cegteskab. I ophavs- 

mandens levende live gelder --s~fremt ophavs- 
retton ikke i kraft af zgtepagt er ophavsmandens 
screje bestemmelsen i lov af 18. marts 1925 
om eegteskabets retsvirkninger $ 15, 2. stk., 
hvori det siges, at p~ rettigheder, som er af 
personlig art, fr reglerne om formuefelles- 
ska.b kun anvendelso i don udstrekning, hvori 
det er foreneligt med de for disse rettigheder scrligt 
geeldonde regler. Dette forst~s i almindelighed p& 
den m~de, at selve retten til at tage bestemmelse 
om veerkets gengivelse eller offentliggorelse ligger 
hos ophavsmanden alene, medens det okonomiske 
ndbytte af en realiseret ophavsret g~r ind i formue- 

fcellesskabet. N~r ophavsmanden er dad, f~r reg- 
lerne om zgtefsellers felleseje i medfor af $ 30, 
1. stk., anvendelse p~ ophavsrotten. Denne er nu 
i arvingernes hander en mere okonomisk preegot 
ret, og man har derfor fundet det rimeligt, at den 
i boet behandles som en s~dan, selv om det m~ ind- 
rommes, at den kan vere vanskelig at vurdere. 
Deraf at ophavsretten ved ophavsmandens dad 
g~r ind i fallesboet, folger tillige, at der kan hen- 
siddes i uskiftet bo med den. 

2.. Overgagy ved arv. Ophovsretten overg~r til 
arvingerne efter de almindelige herom geldende 
regler i arveloven. Ophavsmanden kan som folge 
heraf disponere over den ved testamente i det om- 
fang, hvor det er foreneligt med reglere om tvangs- 
arv, jfr. dog nedenfor under stykke 2. 

Stk. 2. Ogs~ efter arvelovens almindelige regler 
kan ophavsmanden i vidt omfang disponere over 
sit v&erk for tiden ofter sin dad, herunder fastsatte 
forskrifter for ophavsrettens udovelse, men reglerno 
i nervaerende stykke har den serlige betydning, at 
do gor det muligt for ophavsmanden at gribe ind med 
hensyn til ophavsrotten, solv om han derved til- 
sides&tter tvangsarvereglerne. Han kan vel ikke 
gribe ind i fordelingen af midlerne ved disposition 
over ophavsrettens okonomisko v&rdi, s~ledes at 
han till&egger en arving mere og til gengeeld en anden 
mindre, end hvad der ville tilkomme sidstnavnte 
efter reglerne om tvangsarv, men han kan fast- 
sctte generelle forskrifter, som alle arvingerno 
er pligtige at folge, f. eks. ang~ende formerne for 
udnyttelse a f varket, eller endog bestemme, at 
veerket overhovedet ikke m~ gengives eller offent- 
liggores, ligesom han kan treffe afgarelse om, hvem 
der skal p~se overholdelsen af og p~tale overtrc- 
delser af disse forskrifter. 

Det er en selvfolge, at forskrifterne ikke kan have 
virkning udover solve ophavsrettens varigshedstid, 
se herom $$ 43 og 44. 

Stk. 3. N~r deti henhold til stk. 2 ved testamente 
er overladt en person at give forskrifter ang~ende 
ophavsrettens udovelse, kan overtvedelser af disse 
forskrifter foruden af den p~geldende selv p~tales 
af ophavsmandens efterlevende cgtefeelle og af hans 
saskende eller slegtninge i ret op- eller nedstigende 
linje. 

Stk. 3 indeholder tillige en regel om droit moral 
efter ophavsmandens dad. I henhold til lov 1933 
$ 9, stk. 5, 0g $ 27, stk. 8, er retten til p~tale af 
droit moral krankelser efter ophavsmandens dod 
alene tillagt und~rvisningsministeriet, men det or 
udtalt i ministeriets bekendtgorelse af 31. oktober 
1934, at ministeriet i tidsrummet mollem ophavs- 
mandens dad og ophavsrettens ophor vil tage et 
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Forslag til Lov
om ændring af ophavsretsloven*1

(Databaser, digital eksemplarfremstilling til undervisningsbrug m.v., gengivelse af kunstværker m.v.)

Fremsat den 26. marts 1998 af kulturministeren (Elsebeth Gerner
Nielsen)

§ 1. I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 194 af 11. marts
1997, foretages følgende ændringer:
1. I § 13, stk. 1, udgår »ved fotokopiering eller lignende«.
2. I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 om eksemplarfremstilling af
udgivne værker gælder ikke for edb-programmer i digital form.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
3. I § 21, stk. 2, indsættes efter »radio eller fjernsyn«: »samt for
fremførelse af databaser i undervisningsvirksomhed, der sker i
erhvervsøjemed«.
4. I § 23 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Et offentliggjort kunstværk må gengives i en alment
oplysende fremstilling, såfremt betingelserne for aftalelicens efter
§ 50 er opfyldt. Dette gælder dog ikke, såfremt ophavsmanden over
for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod
værkets gengivelse.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
5. § 28 affattes således:
» § 28. Det er tilladt i det omfang, som betinges af formålet, at
gengive værker i forbindelse med
1) retssager og sager i administrative nævn og lignende og
2) sagsbehandling inden for offentlige myndigheder og

institutioner, som henhører under Folketinget.
Stk. 2.Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende
regler.«
6. I § 36, stk. 1, nr. 1,ændres »erhververen« til: »den pågældende«.
7. § 36, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. Den, der har ret til at benytte en database, må foretage
sådanne handlinger, som er nødvendige for, at den pågældende kan
få adgang til databasens indhold og gøre normal brug af dette.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende
anvendelse på andre værker i digitaliseret form, hvis anvendelse
styres af et edb-program. Det er dog ikke tilladt at foretage
ændringer i værkerne.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2 og 3, samt stk. 2 kan ikke
fraviges ved aftale.«
8. I § 50, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 17, stk. 5,»: »§ 23, stk.
2,».
9. I § 51, stk. 1, indsættes efter »§ 17, stk. 5,»: »§ 23, stk. 2,».
10. I § 52, stk. 1, ændres »og § 17, stk. 5,» til: », § 17, stk. 5, og §
23, stk. 2,».
11. I § 65, stk. 4, § 66, stk. 2, § 67, stk. 2, § 69, stk. 3, og § 70, stk.
3, ændres »§ 36, stk. 2,» til: »§ 36, stk. 3,».
12. § 71 affattes således:
» § 71. Den, som fremstiller et katalog, en tabel, en database eller
lignende, hvori et større antal oplysninger er sammenstillet, eller
som er resultatet af en væsentlig investering, har eneret til at råde
over det pågældende arbejde som helhed eller en væsentlig del
deraf ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det
tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en
eksemplarfremstilling eller tilgængeliggørelse for almenheden af
uvæsentlige dele af indholdet af et katalog, en tabel, en database
eller lignende, som foretages gentagne gange og systematisk,
såfremt de nævnte handlinger kan sidestilles med handlinger, der
strider mod en normal udnyttelse af de pågældende arbejder, eller
som skader fremstillerens legitime interesser urimeligt.
Stk. 3. Er arbejder af den i stk. 1 nævnte art eller dele deraf
genstand for ophavsret eller anden beskyttelse, kan denne også
gøres gældende.
Stk. 4. Beskyttelsen efter stk. 1 varer, indtil 15 år er forløbet efter
udgangen af det år, hvor arbejdet blev fremstillet. Hvis et arbejde
af den nævnte art gøres tilgængeligt for almenheden inden for dette
tidsrum, varer beskyttelsen dog, indtil 15 år er forløbet efter
udgangen af det år, hvor arbejdet første gang blev gjort tilgængeligt
for almenheden.
Stk. 5. Bestemmelserne i § 2, stk. 2 og 3, §§ 6-9, § 11, stk. 2, §
12, stk. 1 og stk. 2, nr. 4, §§ 13-17, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1
og 2 , §§ 20 - 22, 25 , 27, 28, 30-35 , § 36, stk. 2 og 4, § 47 og §§
49-52 finder tilsvarende anvendelse på de kataloger, tabeller,
databaser m.v., der er nævnt i stk. 1.
Stk. 6. Aftalevilkår, der udvider fremstillerens ret efter stk. 1 til
et offentliggjort arbejde, er ugyldige.«
13. § 80 affattes således:
» § 80. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer)
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«
§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.
Stk. 2. Loven gælder også for værker og frembringelser, som er
frembragt før lovens ikrafttræden. Et katalog, en tabel, en database
eller lignende, der er fremstillet senest 15 år før den 1. januar 1998,
er beskyttet efter ophavsretslovens § 71 som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 12, indtil den 1. januar 2013.
Stk. 3. Loven gælder ikke for udnyttelseshandlinger, der er afsluttet,
eller rettigheder, der er erhvervet, før lovens ikrafttræden.
Eksemplarer af arbejder fremstillet efter ophavsretslovens § 71 i
sin hidtidige affattelse kan fortsat spredes til almenheden og vises
offentligt, hvis de lovligt er fremstillet på et tidspunkt, da en sådan
spredning eller visning var tilladt. Bestemmelserne i § 19, stk. 2,
skal dog altid finde anvendelse på udlejning af sådanne arbejder,
som foretages efter lovens ikrafttræden.
Stk. 4. Er der før lovens ikrafttræden påbegyndt en
eksemplarfremstilling eller foretaget væsentlige forberedelser til
at fremstille eksemplarer af de frembringelser, der er nævnt i
ophavsretslovens § 71 i sin hidtidige affattelse, kan
eksemplarfremstilling i nødvendig og sædvanlig udstrækning
afsluttes inden for de planlagte rammer, dog senest den 1. januar
år 2000. Eksemplarer, som fremstilles på grundlag af bestemmelsen
i 1. pkt., kan spredes til almenheden og vises offentligt.
Bestemmelsen i stk. 3, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved
kgl. anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og
Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller
grønlandske forhold tilsiger.
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Oprindeligt fremsat forslag
§ 1
I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 194 af 11. marts
1997, foretages følgende ændringer:
1. I § 13, stk. 1, udgår: »ved fotokopiering eller lignende«.
2. I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
» Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 om eksemplarfremstilling af
udgivne værker gælder ikke for edb-programmer i digital form.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
3. I § 14 udgår: »ved fotokopiering eller lignende«.
4. I § 21, stk. 2, indsættes efter »radio eller fjernsyn«: »samt for
fremførelse af databaser i undervisningsvirksomhed, der sker i
erhvervsøjemed«.
5. I § 23, indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
» Stk. 2. Et offentliggjort kunstværk må gengives i en alment
oplysende fremstilling, såfremt betingelserne for aftalelicens efter
§ 50 er opfyldt. Dette gælder dog ikke, såfremt ophavsmanden over
for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod
værkets gengivelse.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
6. § 28 affattes således:
» § 28. Det er tilladt i det omfang, som betinges af formålet, at
gengive værker i forbindelse med
1) retssager og sager i administrative nævn og lignende, og
2) sagsbehandling inden for offentlige myndigheder og

institutioner, som henhører under Folketinget.
Stk. 2.Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende
regler.«
7. I § 36, stk. 1, nr. 1,ændres »erhververen« til: »den pågældende«.
8. § 36, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:
» Stk. 2. Den, der har ret til at benytte en database, må foretage
sådanne handlinger, som er nødvendige for, at den pågældende kan
få adgang til databasens indhold og gøre normal brug af dette.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende
anvendelse på andre værker i digitaliseret form, hvis anvendelse
styres af et edb-program. Det er dog ikke tilladt at foretage
ændringer i værkerne.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2 og 3, samt stk. 2 kan ikke
fraviges ved aftale.«
9. I § 50, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 17, stk. 5,»: »§ 23, stk.
2,».
10. I § 51, stk. 1, indsættes efter »§ 17, stk. 5,»: »§ 23, stk. 2,».
11. I § 52, stk. 1, ændres »og § 17, stk. 5,» til: », § 17, stk. 5, og
§ 23, stk. 2,».
12. I § 65, stk. 4, § 66, stk. 2, § 67, stk. 2, § 69, stk. 3, og § 70, stk.

3, ændres »§ 36, stk. 2,» til: »§ 36, stk. 3,».
13. § 71 affattes således:
» § 71. Den, som fremstiller et katalog, en tabel, en database eller
lignende, hvori et større antal oplysninger er sammenstillet, eller
som er resultatet af en væsentlig investering, har eneret til at råde
over det pågældende arbejde som helhed eller en væsentlig del
deraf ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det
tilgængeligt for almenheden.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en
eksemplarfremstilling eller tilgængeliggørelse for almenheden af

uvæsentlige dele af indholdet af et katalog, en tabel, en database
eller lignende, som foretages gentagne gange og systematisk,
såfremt de nævnte handlinger kan sidestilles med handlinger, der
strider mod en normal udnyttelse af de pågældende arbejder, eller
som skader fremstillerens legitime interesser urimeligt.
Stk. 3. Er arbejder af den i stk. 1 nævnte art eller dele deraf
genstand for ophavsret eller anden beskyttelse, kan denne også
gøres gældende.
Stk. 4. Beskyttelsen efter stk. 1 varer indtil 15 år er forløbet efter
udgangen af det år, hvor arbejdet blev fremstillet. Hvis et arbejde
af den nævnte art gøres tilgængeligt for almenheden inden for dette
tidsrum, varer beskyttelsen dog indtil 15 år er forløbet efter
udgangen af det år, hvor arbejdet første gang blev gjort tilgængeligt
for almenheden.
Stk. 5. Bestemmelserne i § 2, stk. 2 og 3, §§ 6-9, § 11, stk. 2, §
12, stk. 1 og stk. 2, nr. 4, §§ 13-17, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1
og 2 , §§ 20 - 22, 25 , 27, 28, 30-35 , § 36, stk. 2 og 4, § 47 og §§
49-52 finder tilsvarende anvendelse på de kataloger, tabeller,
databaser m.v., der er nævnt i stk. 1.
Stk. 6. Aftalevilkår, der udvider fremstillerens ret efter stk. 1 til
et offentliggjort arbejde, er ugyldige.«
14. § 80 affattes således:
» § 80. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer)
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.
Stk. 2. Loven gælder også for værker og frembringelser, som er
frembragt før lovens ikrafttræden. Et katalog, en tabel, en database
eller lignende, der er fremstillet senest 15 år før den 1. januar 1998,
er beskyttet efter ophavsretslovens § 71, som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 13, indtil den 1. januar 2013.
Stk. 3. Loven gælder ikke for udnyttelseshandlinger, der er
afsluttet, eller rettigheder, der er erhvervet, før lovens ikrafttræden.
Eksemplarer af arbejder fremstillet efter ophavsretslovens § 71 i
sin hidtidige affattelse kan fortsat spredes til almenheden og vises
offentligt, hvis de lovligt er fremstillet på et tidspunkt, da en sådan
spredning eller visning var tilladt. Bestemmelserne i § 19, stk. 2,
skal dog altid finde anvendelse på udlejning af sådanne arbejder,
som foretages efter lovens ikrafttræden.
Stk. 4. Er der før lovens ikrafttræden påbegyndt en
eksemplarfremstilling eller foretaget væsentlige forberedelser til
at fremstille eksemplarer af de frembringelser, der er nævnt i
ophavsretslovens § 71 i sin hidtidige affattelse, kan
eksemplarfremstilling i nødvendig og sædvanlig udstrækning
afsluttes inden for de planlagte rammer, dog senest den 1. januar
år 2000. Eksemplarer, som fremstilles på grundlag af bestemmelsen
i 1. pkt., kan spredes til almenheden og vises offentligt.
Bestemmelsen i stk. 3, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 3
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl.
anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland
med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold
tilsiger.
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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Lovforslaget er i hovedsagen en genfremsættelse af det forslag (L
94), som blev fremsat den 20. november 1997, men ikke blev
færdigbehandlet i forrige samling. (Se FT 1997-98 s. 2031, A s.
2101 og s. 2063). Der er tale om en uændret genfremsættelse,
bortset fra ændringsforslag nr. 5. Forslaget vedrører aftalelicens
for gengivelse af kunstværker i alment oplysende fremstillinger.
Ændringen består i, at det tidligere forslag er suppleret med en
bestemmelse, hvorefter den enkelte kunstner kan nedlægge
individuelt forbudmod, at hans værker gengives i alment oplysende
fremstillinger på aftalelicensvilkår.
Den gældende ophavsretslov er fra 1995, hvor loven undergik en
gennemgribende revision. Loven er herefter senest blevet ændret
ved lov nr. 1207 af 27. december 1996 (FT 1996-97 s. 2153, 2777,
2964, A s. 1923 og B s. 163). Ved lovændringen blev der bl.a.
indført nye bestemmelser om eksemplarfremstilling m.v. til fordel
for handicappede, om kabelviderespredning af radio- og
fjernsynsudsendelser og om uoverdrageligt vederlagskrav ved
udlejning af videogrammer og fonogrammer m.v.
Ophavsretsloven findes i sin nuværende skikkelse i
lovbekendtgørelse nr. 194 af 11. marts 1997. En oversigt over de
bestemmelser i den gældende lov, som berøres af lovforslaget,
følger som bilag 1.
Hovedformålet med lovforslaget er at gennemføre EF-direktivet
af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (herefter:
databasedirektivet). Direktivet skal efter art. 16, stk. 1, være
gennemført senest den 1. januar 1998. De nødvendige lovændringer
findes i ændringsforslag nr. 4, 7, 8, 12 og 13.
Herudover er der medtaget forskellige ændringer af betydning for
det digitale område. Det drejer sig om følgende:
- De gældende aftalelicensbestemmelser for fotokopiering

inden for undervisningsområdet og offentlige institutioner
og erhvervsvirksomheder m.v. i lovens §§ 13 og 14 foreslås
justeret, således at kollektivaftaler, der på de nævnte områder
i fremtiden måtte give adgang til digital kopiering, efter
lovens § 50 også kan finde anvendelse i forhold til
ophavsmænd, som ikke repræsenteres af den aftalesluttende
organisation. Der henvises til ændringsforslag nr. 1 - 3.

- Retten til efter lovens § 28 at gengive værker i forbindelse
med retssager og sager i administrative nævn og lignende
foreslås udvidet til også at gælde for sagsbehandling inden
for offentlige myndigheder. Der henvises til ændringsforslag
nr. 6.

Endelig foreslås det, at den eneretsordning, der siden 1995 har
været gældende for gengivelse af kunstværker i alment oplysende
fremstillinger, jf. lovens § 23, stk. 1, modificeres, således at der
bliver mulighed for, at aftaler på området kan få aftalelicensvirkning
efter lovens § 50. Der henvises til ændringsforslag nr. 5 og 9 - 11.

2. Ophavsretten - dens udvikling og samfundsmæssige
betydning
2.1. Ophavsretten.
Ophavsretten er kunstnernes »ejendomsret« til de værker og
præstationer, de har skabt. Ophavsretten giver grundlæggende
kunstnerne mulighed for at kontrollere og opnå vederlag for enhver
brug af deres kunstneriske produktion. Uden ophavsretten ville
kunstnerne være retsløse, så snart deres værker var kommet til
omverdenens kundskab og derfor kunne udnyttes kommercielt eller
ikke-kommercielt af andre.

Det er karakteristisk, at ophavsrettens udvikling i tiden nøje har
været forbundet med de tekniskemuligheder for enmasseudnyttelse
af beskyttede værker. Fremkomsten af bogtrykkerkunsten gav
startskuddet til den første retsudvikling.Med udspring i 1700-tallets
bogtrykkerprivilegier, der mere var en producentbeskyttelse end
en ophavsret, udviklede ophavsretten sig i 1800-tallet under
indflydelse af den franske revolution til en personlig ret for den
enkelte skabende kunstner. I nyere tid har medier som fonogrammet,
radio og fjernsyn, fotokopieringsteknikken, satellittransmission og
senest internettet været udfordringer, som både nationalt og
internationalt har krævet tilpasninger i det ophavsretlige
regelsystem.
I takt med den tekniske udvikling har behovet for beskyttelse bredt
sig fra ophavsrettens kerneområde - beskyttelsen af litteratur, musik
og kunst - til beskyttelse af forskellige former for formidlende og
producerende indsatser som fx beskyttelse af udøvende kunstnere,
pladeproducenter og radiofonier m.v. Senest er også mere teknisk
betonede frembringelser som edb-programmer og databaser blevet
inddraget under den ophavsretlige beskyttelse.
Samlet tjener ophavsretten i dag som det juridiske grundlag for
omsætningen af milliardbeløb, fx i handelen med rettigheder
vedrørende udsendelse i radio og fjernsyn, grammofonplader, edb-
programmer, video og i stadig stigende grad også digital lagring
og levering af alle typer værker og kunstneriske præstationer i
digital form.

2.2. Ophavsrettens samfundsmæssige betydning.
Den ophavsretlige regulering har samfundsmæssigt to sider.
Den ene side er, at samfundet finder en interesse i at have et sæt
regler, der sikrer kunstnerne vederlag for deres indsats, fordi dette
giver de kreative kræfter tilskyndelse til ny produktion og ny
udbredelse af værker.
Den anden side er hensynet til »brugerne«. Det er ikke i
samfundets interesse, at der opstilles et så stærkt værn omkring
eneretten, at dette vanskeliggør eller umuliggør enhver disposition
fra anden side over een gang skabte og udbredte værker. Det er
derfor vigtigt i ophavsretten at indkredse tilfælde, hvor andre uden
at de grundliggende formål med den ophavsretlige beskyttelse lider
skade frit bør kunne tilegne sig eller nyttiggøre frugten af deres
arbejde, og hvor dette ikke er tilfældet i lovgivningen at anvise
løsningsmuligheder med hensyn til den praktiske
rettighedsklarering. Denne balance mellem eneretten og
samfundsmæssigt nødvendige indskrænkninger i denne må
udformes i lyset af den til enhver tid pågående tekniske udvikling.

2.3. Ophavsrettens internationale karakter.
Ophavsretten har et stærkt internationalt præg. Efter historisk at
have haft sit udspring i nationale territorialt givne
bogtrykkerprivilegier og lignende har ophavsretten siden 1886
været reguleret gennem en række multilaterale konventioner. Disse
konventioner forpligter i betydeligt omfang Danmark til at anvende
den danske ophavsretslovs bestemmelser også på værker og
præstationer med oprindelse i andre lande, som har tiltrådt de
samme konventioner. Samtidig stilles der i konventionerne
minimumskrav med hensyn til beskyttelsen, sommedlemslandene
er forpligtet til at respektere.
Den vigtigste konvention er Bernerkonventionen af 1886, som
internationalt regulerer beskyttelsen af litterære og kunstneriske
værker. Denne konvention er i lyset af den teknologiske udvikling
siden 1886 gennemsnitligt blevet revideret hvert 20. år. Den seneste
version er fra 1971 og blev tiltrådt af Danmark i 1979.
Konventionen er tiltrådt af 109 stater, heriblandt alle EUlande,
Japan, USA og senest også Den Russiske Føderation.
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Forslag til lov om ændring af
patentloven, ophavsretsloven m.v.

(Implementering af EU direktiv 2004/48/EF om håndhævelse af intellektuelle rettigheder)1

Fremsat den 9. november 2005 af økonomi- og erhvervsministeren
(Bendt Bendtsen)

§ 1. I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1136 af 16. november
2004, foretages følgende ændringer:
1. Som fodnote til lovens titel indsættes:
»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende
2004, L 195 s. 15).«
2. §§ 58 og 59 affattes således:
»§ 58. Den, som forsætligt eller uagtsomt begår patentindgreb,
skal betale
1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade,

som overtrædelsen har medført.
Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2 skal der
tages hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og
krænkerens uberettigede fortjeneste.
Stk. 3. I sager der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes
en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.
§ 59.Med henblik på at forebygge yderligere patentindgreb kan
retten efter påstand ved dom blandt andet bestemme, at et produkt,
der udgør et patentindgreb, skal
1) tilbagekaldes fra handlen,
2) endeligt fjernes fra handlen,
3) tilintetgøres,
4) udleveres til den forurettede, eller
5) ændres på en nærmere angiven måde.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på apparater, materialer,
redskaber eller lignende, der primært har været anvendt til ulovlig
fremstilling af en patenteret opfindelse.
Stk. 3. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden
godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til
den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for
krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.
Stk. 4.Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage
hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede
foranstaltninger og tredjemands interesser.
Stk. 5. Retten kan efter påstand give krænkeren tilladelse til at
råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produkter, apparater, materialer,
redskaber eller lignende i patentets gyldighedstid eller en del af
denne mod et rimeligt vederlag. Dette gælder dog kun, hvis
1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt,
2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade krænkeren

uforholdsmæssigt meget, og
3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.«
3. § 60, stk. 2, affattes således:
» Stk. 2. Den pågældende skal kun betale erstatning efter § 58 for
skade som følge af indgreb, der er sket før bekendtgørelsen om
patentets meddelelse efter § 20, i det omfang det skønnes rimeligt.«
4. Efter § 60 indsættes:

»§ 60 a. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 58-60, kan
retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin
helhed eller i uddrag.
Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren.
Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så
fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.«
5. § 83, stk. 2, sidste pkt., affattes således:
»§ 57 finder ikke anvendelse, og den pågældende skal kun betale
erstatning efter § 58 for skade, i det omfang det skønnes rimeligt.«
§ 2. I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august
2001, som ændret ved § 4 i lov nr. 451 af 10. juni 2003, foretages
følgende ændringer:
1. Som fodnote til lovens titel indsættes:
»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende
2004, L195 s.15).«
2. §§ 43 og 44 affattes således:
»§ 43. Den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens
varemærkeret, skal betale
1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade,

som overtrædelsen har medført.
Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2 skal der
tages hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og
krænkerens uberettigede fortjeneste.
Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1-3, kan der derudover
fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk
skade.
Stk. 4. Er varemærkeretten stiftet ved registrering, finder reglerne
i stk. 1 også anvendelse for tiden mellem ansøgningens indlevering
og mærkets registrering, dersom krænkeren vidste eller burde vide,
at ansøgningen var indleveret.
Stk. 5. Borgerlige sager, for hvis udfald anvendelsen af denne lov
er af væsentlig betydning, anlægges ved Sø- og Handelsretten i
København, medmindre parterne vedtager andet.
§ 44.Med henblik på at forebygge yderligere krænkelser af
varemærkeretten kan retten efter påstand ved dom blandt andet
bestemme, at en vare, som krænker en varemærkeret, skal
1) tilbagekaldes fra handlen,
2) endelig fjernes fra handlen,
3) tilintetgøres,
4) udleveres til den forurettede, eller
5) at de ulovligt anbragte varemærker skal fjernes.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse påmaterialer, redskaber
eller lignende, der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling
af de krænkende varer.
Stk. 3. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden
godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til
den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for
krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.
Stk. 4.Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage
hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede
foranstaltninger og tredjemands interesser.«
3. Efter § 44 indsættes:
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»§ 44 a. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 43 og 44, kan
retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin
helhed eller i uddrag.
Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren.
Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så
fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.«
§ 3. I designloven, jf. lov nr. 1259 af 20. december 2000, som
ændret ved § 2 i lov nr. 451 af 10. juni 2003, foretages følgende
ændringer:
1. Som 2. pkt. i fodnoten til lovens titel indsættes:
»Loven indeholder desuden bestemmelser, der gennemfører dele
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april
2004 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-
Tidende 2004, L195 s.15).«
2. §§ 37 og 38 affattes således:
»§ 37. Den, som forsætligt eller uagtsomt begår designindgreb,
skal betale
1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade,

som overtrædelsen har medført.
Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2 skal der
tages hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og
krænkerens uberettigede fortjeneste.
Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes
en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.
§ 38.Med henblik på at forebygge yderligere designindgreb kan
retten efter påstand ved dom blandt andet bestemme, at et produkt,
der udgør et designindgreb, skal
1) tilbagekaldes fra handlen,
2) endeligt fjernes fra handlen,
3) tilintetgøres,
4) udleveres til den forurettede, eller
5) ændres på en nærmere angiven måde.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse påmaterialer, redskaber
eller lignende, der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling
af de krænkende produkter.
Stk. 3. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden
godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til
den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for
krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.
Stk. 4.Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage
hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede
foranstaltninger og tredjemands interesser.
Stk. 5. Retten kan efter påstand give krænkeren tilladelse til at
råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produkter, materialer, redskaber
eller lignende i designets beskyttelsestid eller en del af denne mod
et rimeligt vederlag. Dette gælder dog kun hvis
1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt,
2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade krænkeren

uforholdsmæssigt meget, og
3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.«
3. § 39, 3. pkt., affattes således:
»Den, som har begået designindgreb før akterne er gjort
tilgængelige for enhver, og som derved har haft vinding, skal betale
erstatning efter § 37 i det omfang det skønnes rimeligt, dog ikke
ud over den vinding, denne må antages at have haft ved
designindgrebet.«
4. Efter § 39 indsættes:
»§ 39 a. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 37 og 38, kan
retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin
helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren.
Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så
fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.«
§ 4. I lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af
halvlederprodukters udformning (topografi), foretages følgende
ændringer:
1. Som fodnote til lovens titel indsættes:
»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om håndhævelse af
ejendomsrettigheder (EU-Tidende 2004, L 195 s.15).«
2. §§ 14 og 15 affattes således:
»§ 14. Den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en eneret i
henhold til denne lov, skal betale
1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade,

som overtrædelsen har medført.
Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2 skal der
tages hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og
krænkerens uberettigede fortjeneste.
Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes
en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.
§ 15.Med henblik på at forebygge yderligere krænkelser kan retten
efter påstand ved dom blandt andet bestemme, at eksemplarer af
topografien eller halvleder produkter, der er fremstillet ved hjælp
af topografien, der krænker eneretten i henhold til denne lov, skal
1) tilbagekaldes fra handlen,
2) endelig fjernes fra handlen,
3) tilintetgøres,
4) udleveres til den forurettede, eller
5) ændres på en nærmere angiven måde.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse påmaterialer, redskaber
eller lignende, der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling
af de krænkende produkter.
Stk. 3. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden
godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til
den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for
krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.
Stk. 4.Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage
hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede
foranstaltninger og tredjemands interesser.
Stk. 5. Retten kan efter påstand give krænkeren tilladelse til at
råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produkter, materialer, redskaber
eller lignende i enerettens beskyttelsestid eller en del af denne mod
et rimeligt vederlag. Dette gælder dog kun, hvis
1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt,
2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade krænkeren

uforholdsmæssigt meget, og
3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.«
3. Efter § 15 indsættes:
»§ 15 a. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 14 og 15, kan
retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin
helhed eller i uddrag.
Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren.
Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så
fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.«
§ 5. I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 6. juli
2005, foretages følgende ændringer:
1. Som nyt punkt i fodnoten til lovens titel indsættes:
»Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/48/EF om håndhævelse af ejendomsrettigheder (EU-Tidende
2004, L 195 s. 15).«
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2. I § 65, stk. 4, indsættes efter "§§ 3,": " 7,".
3. I § 66, stk. 2, § 67, stk. 2, og § 69, stk. 3, indsættes efter "§ 2,
stk. 2-4, ": "§ 7, stk. 1, ".
4. § 83 affattes således:
»§ 83. Den, som forsætligt eller uagtsomt overtræder en af de i
§§ 76 og 77 nævnte bestemmelser, skal betale
1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade,

som overtrædelsen har medført.
Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der
tages hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og
krænkerens uberettigede fortjeneste.
Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes
en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.«
5. § 84 affattes således:
»Tilintetgørelse m.v.
§ 84.Retten kan ved dom bestemme, at eksemplarer, som krænker
retten til værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71,
skal
1) tilbagekaldes fra handelen,
2) endeligt fjernes fra handelen,
3) tilintetgøres eller
4) udleveres til den forurettede.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse påmaterialer, redskaber
eller lignende, der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling
eller brug af eksemplarer af værket eller frembringelsen.
Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 skal gennemføres uden nogen
form for godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig
erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres
for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.
Stk. 4.Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage
hensyn til, at der skal være forholdsmæssighedmellem krænkelsens
omfang og de beordrede retsmidler samt tredjemands interesser.«
6. Efter § 84 indsættes som ny paragraf:
»Offentliggørelse af domme
»§ 84 a. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 83 eller 84,
kan retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres
i sin helhed eller i uddrag.
Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren.
Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så
fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.«
7. § 85, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 -6 bliver herefter stk. 3-5.
§ 6. I lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer foretages følgende
ændringer:
1. Som fodnote til lovens titel indsættes:
»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende
2004, L 195 s.15).«
2. Efter § 19 indsættes i kapitel 5 :
»§ 19 a.Den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en intellektuel
ejendomsrettighed inden for lovens område, skal betale
1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade,

som overtrædelsen har medført.
Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2 skal der
tages hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og
krænkerens uberettigede fortjeneste.
Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes
en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.

§ 19 b. Med henblik på at forebygge yderligere krænkelser kan
retten efter påstand ved dom blandt andet bestemme, at et produkt,
der krænker en intellektuel ejendomsrettighed i henhold til denne
lov, skal
1) tilbagekaldes fra handlen,
2) endeligt fjernes fra handlen,
3) tilintetgøres,
4) udleveres til den forurettede, eller
5) ændres på nærmere angiven måde.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse påmaterialer, redskaber
eller lignende, der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling
af de krænkende varer.
Stk. 3. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden
godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til
den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for
krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.
Stk. 4.Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage
hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede
foranstaltninger og tredjemands interesser.
§ 19 c. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 19a og 19b,
kan retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres
i sin helhed eller i uddrag.
Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren.
Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så
fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.«
§ 7. I lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 1.
marts 2001, som ændret ved § 6 i lov nr. 967 af 4. december 2002,
foretages følgende ændringer:
1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig
beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (EF-Tidende 1998, L
213, s. 13) og bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende
2004, L 195, s 15).«
2. Efter § 25 indsættes som ny overskrift:
»Straffe- og erstatningsbestemmelser m.m.«
3. Efter § 26 indsættes:
»§ 26 a.Den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en sortsejers
ret til en plantenyhed, skal betale
1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade,

som overtrædelsen har medført.
Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der
tages hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og
krænkerens uberettigede fortjeneste.
Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1 kan der derudover fastsættes
en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.
§ 26 b. Med henblik på at forebygge yderligere krænkelser kan
retten, såfremt der er nedlagt påstand herom, ved dom blandt andet
bestemme, at et produkt, der krænker en beskyttet plantenyhed,
skal
1) tilbagekaldes fra handlen,
2) endeligt fjernes fra handlen,
3) tilintetgøres,
4) udleveres til den forurettede, eller
5) ændres på nærmere angiven måde.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse påmaterialer, redskaber
eller lignende, der primært har været anvendt til ulovlig udnyttelse
af en plantenyhed.
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der i den pågældende periode udelukkende skal betales erstatning
i det omfang, det skønnes rimeligt.
Endelig foreslås det, at patentlovens § 83, stk. 2, sidste punktum,
der vedrører den provisoriske beskyttelse for en europæisk
patentansøgning, tilsvarende ændres således, at henvisningen til §
58, stk. 2 slettes, og at det i stedet præciseres, at der i den
pågældende periode udelukkende skal betales erstatning i det
omfang, det skønnes rimeligt.
Som en konsekvens af at god tros erstatningen i designlovens §
37, stk. 2 foreslås ophævet, foreslås det endvidere, at den gældende
bestemmelse i designlovens § 39, 3. pkt. ændres. Det fremgår af
denne bestemmelse, at hvis en krænkelse foregår, før akterne i en
ansøgning er gjort tilgængelige for enhver, skal der kun betales
erstatning i det i § 37, stk. 2 angivne omfang. Henvisningen til §
37, stk. 2 betyder, at der i denne periode kun skal betales erstatning
i samme omfang, som ved krænkelser foretaget i god tro. Det vil
sige, at der kun skal betales erstatning, hvis krænkeren har haft en
vinding, og i det omfang det skønnes rimeligt, dog ikke udover den
vinding, som den pågældende må antages at have haft ved
designindgrebet. Det foreslås herefter, at henvisningen i § 39, 3.
pkt., til § 37, stk. 2 slettes, og at det i stedet præciseres, at der i den
pågældende periode udelukkende skal betales erstatning i det
omfang, det skønnes rimeligt, dog ikke ud over den vinding som
krænkeren må antages at have haft ved designindgrebet.

4.3.2 Ophavsretsloven
Direktivet nødvendiggør ændringer af den gældende lovs § 83.
Forslaget gælder for både erhvervsmæssige og ikke-
erhvervsmæssige krænkelser.
Direktivet er ikke ganske klart med hensyn til opdelingen af
erstatningsfastsættelsen i to modeller, jf. art. 13, stk. 1, litra a og
b. Det foreslås derfor at bibeholde hovedlinjerne i den gældende §
83, stk. 1 og 3, med en kombination af et rimeligt vederlag og
erstatning for yderligere skader samt godtgørelse for ikke-
økonomisk skade. Der foreslås dog enkelte ændringer, der følger
af direktivet, nemlig for så vidt angår indførelse af nyt kriterium
om krænkerens uberettigede fortjeneste og udvidelsen af
godtgørelsesbestemmelsen til juridiske personer. Opregningen af
de kriterier, der skal indgå i fastsættelsen af erstatning, fremgår af
forslagets stk. 2 og er ny.
Efter forslagets stk.1 skal krænkeren betale et rimeligt vederlag.
Vederlaget fastsættes ud fra de samme kriterier som efter gældende
ret i § 83, stk. 1. Herudover har den forurettede krav på erstatning
for den yderligere skade, som krænkelsen har medført.
De kriterier, der skal indgå i fastsættelsen af erstatningen, er
opregnet i forslagets stk. 2. Erstatningen skal i overensstemmelse
med gældende erstatningsretlige principper fastsættes med
udgangspunkt i det lidte tab. Det er således ikke muligt at få
erstatning uden at dokumentere eller sandsynliggøre et tab. Ved
beregningen af erstatningen skal retten tage hensyn til alle relevante
elementer, herunder den tabte fortjeneste og krænkerens
uberettigede fortjeneste. Kriteriet om krænkerens uberettigede
fortjeneste er nyt i forhold til den gældende § 83 og gældende
erstatningsretlige principper i dansk ret. Dette kriterium vil således
kunne indgå i beregningen af erstatningen på lige fod med andre
kriterier, som for eksempel den forurettedes tabte fortjeneste. Det
betyder, at der er mulighed for en friere vurdering af fastsættelsen
af det lidte tab - og dermed erstatningens størrelse - fordi man også
kan lægge vægt på krænkerens fortjeneste.
Det er domstolene, der fastsætter den samlede erstatning efter en
helhedsvurdering af alle relevante elementer, eventuelt
skønsmæssigt. Derfor vil der formentlig ikke være tale om, at
rettighedshaveren kan få erstatning, der dækker summen af

rettighedshaverens fulde tab og krænkerens fortjeneste krone-til-
krone. Men krænkerens fortjeneste kan være større end den
forurettedes lidte tab; det har domstolene mulighed for at tage
hensyn til ved fastsættelsen af det lidte tab og dermed erstatningens
størrelse.
Forslagets stk. 3 giver mulighed for, at der ud over erstatning kan
fastsættes en godtgørelse for den ikke-økonomiske skade, som
rettighedshaveren har lidt. Bestemmelsen kendes fra gældende ret
i § 83, stk. 3. Direktivet nødvendiggør imidlertid, at den gældende
bestemmelse udvides til også at omfatte lyd- og billedproducenter,
jf. §§ 66 og 67, radio- og tv-virksomheder, jf. § 69, og fremstillere
af kataloger m.v., jf. § 71. Det er en betingelse for godtgørelse, at
der foreligger et retsstridigt forhold.
Det foreslås, at godtgørelsen gøres ikke-obligatorisk i lighed med
direktivet og i lighed med, hvad der er foreslået i de øvrige
immaterialretlige love. Det betyder en ændring af den gældende §
83, stk. 3, der i princippet er obligatorisk, men det vil samtidig
være i overensstemmelse med retspraksis, hvorefter der dels skal
foreligge et ansvarsgrundlag, dels en skadevirkning.
Kulturministeriet har overvejet, om den gældende bestemmelse i
§ 83, stk. 2, om betaling af en rimelighedserstatning i tilfælde, hvor
krænkeren er i god tro , skal opretholdes. Bestemmelsen harmonerer
ikke med gældende erstatningsretlige principper om, at et
erstatningskrav alene kan pålægges over for den, der har handlet
uagtsomt eller forsætligt. Endvidere ses den gældende bestemmelse
om god tros-erstatning ikke anvendt i trykt retspraksis siden 1985.
I de ganske få domme, der er afsagt før da, er det små beløb, som
retten har fastsat. Hertil kommer et hensyn til private personer i
modsætning til de professionelle aktører. Erstatningsbestemmelsen
er ikke kun møntet på erhvervsmæssige eller kommercielle
krænkelser af ophavsretten, men omfatter også private personers
krænkelser. Disse personer har ikke altid de samme muligheder
som en professionel aktør for at gennemskue, om og hvornår der
er tale om krænkelser. Endvidere er det også formålet at skabe
ensartethed med de øvrige immaterialretslove, hvor bestemmelsen
tillige foreslås at udgå. Som følge heraf anser Kulturministeriet det
for uhensigtsmæssigt at bibeholde en regel om erstatning i tilfælde,
hvor krænkeren er i god tro. På denne baggrund - og da direktivet
på det punkt er fakultativt - foreslås det, at den gældende § 83, stk.
2, ophæves.
Der henvises til lovforslagets § 5, nr. 4 (§ 83), og bemærkningerne
hertil.

4.3.3 Fødevareloven
I overensstemmelse med direktivet foreslås det, at der i lov nr. 526
af 24. juni 2005 om fødevarer, som § 19 a indsættes en
erstatningsbestemmelse, der giver mulighed for, at retten kan
fastsætte et rimeligt vederlag for udnyttelsen og en erstatning for
yderligere skade samt en godtgørelse for ikke-økonomisk skade.
Med hensyn til beskrivelsen af forslagets indhold til denne
bestemmelse kan der henvises til punkt 4.3.1 om de tilsvarende
bestemmelser i patentloven m.v.

4.3.4 Lov om plantenyheder
I overensstemmelse med direktivet foreslås det, at der er i
lovbekendtgørelse nr. 145 af 1. marts 2001, som ændret ved § 6 i
lov nr. 967 af 4. december 2002 om plantenyheder, som § 26 a
indsættes en erstatningsbestemmelse, der giver mulighed for, at
retten kan fastsætte et rimeligt vederlag for udnyttelsen og en
erstatning for yderligere skade samt en godtgørelse for ikke-
økonomisk skade.
Med hensyn til beskrivelsen af forslagets indhold til denne
bestemmelse kan der henvises til punkt 4.3.1 om de tilsvarende
bestemmelser i patentloven m.v.
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Ifølge direktivets art. 12 er det, når det er hensigtsmæssigt, muligt
for medlemsstaterne at indsætte bestemmelser om alternative
foranstaltninger. Det kan således bestemmes, at der i stedet for
eksempelvis korrigerende foranstaltninger sker en betaling til den
forurettede af en kontant godtgørelse.
Efter direktivets art. 12 kræves det, at den krænkende part har
handlet i god tro, at de pågældende foranstaltninger efter art. 10
vil skade den krænkende part uforholdsmæssigt meget, og at en
kontant godtgørelse til den forurettede forekommer tilfredsstillende.
Det fremgår desuden af betragtning nr. 25, at hvis den kommercielle
anvendelse af plagierede varer eller ydelsen af tjenester er i strid
med anden lovgivning end lovgivningen om intellektuel
ejendomsret eller vil kunne skade forbrugerne, bør den pågældende
anvendelse eller tjenesteydelse fortsat være forbudt.
De alternative foranstaltninger i art. 12 er kun tiltænkt anvendt,
hvis kriterierne i denne bestemmelse respekteres. Stk. 5 foreslås
derfor udformet i lighed med direktivets bestemmelse og giver
således retten mulighed for at undlade at træffe korrigerende
foranstaltninger mod et rimeligt vederlag, når kriterierne herfor er
opfyldt.

4.5 Offentliggørelse af domme

4.5.1 Patentloven, varemærkeloven, designloven, chipsloven,
fødevareloven og lov om plantenyheder
Direktivets art. 15 nødvendiggør, at der indføres en ny regel i dansk
ret om offentliggørelse af domme på det immaterialretlige område.
Forslaget gælder for både erhvervsmæssige og ikke
erhvervsmæssige krænkelser.
Det foreslås således at indføre regler i patentloven,
varemærkeloven, designloven, chipsloven, fødevareloven og lov
om plantenyheder, hvorefter retten, i en dom, hvorved nogen
dømmes efter reglerne om erstatning, tilintetgørelse m.v. i de
pågældende love, på begæring, kan bestemme, at dommen skal
offentliggøres i sin helhed eller i uddrag.
Det foreslås, at det i ordlyden til bestemmelserne præciseres, at
det er krænkeren, der er forpligtet til at offentliggøre dommen.
Dette fremgår ikke direkte af ordlyden til direktivets art. 15, men
ligger implicit i bestemmelsen.
Det foreslås derfor i stk. 2, at offentliggørelsen skal ske for
krænkerens regning. For det andet foreslås det, at offentliggørelsen
af dommen skal ske på en så fremtrædende måde, som det med
rimelighed kan forlanges. Det betyder, at retten kan træffe afgørelse
om, at offentliggørelsen i for eksempel et dagblad skal ske med
samme typer som dagbladets almindelige tekst. Retten træffer
afgørelse om offentliggørelsens form, placering etc. efter begæring
fra rettighedshaveren.
Offentliggørelsen af domme vil for eksempel kunne ske i dagblade
eller på Internettet, herunder på relevante websider, for eksempel
krænkerens eller rettighedshaverens webside. Endvidere kan
offentliggørelsen ske ved, at udsende en meddelelse om dommen
via distributionslister til krænkerens kunder.
Offentliggørelsen af domme i civilretlige sager efter forslaget til
de pågældende bestemmelser i henholdsvis patentloven,
varemærkeloven, designloven, chipsloven, ophavsretsloven,
fødevareloven og lov om plantenyheder skal ske i overensstemmelse
med de gældende regler om behandling af personoplysninger i for
eksempel persondataloven, straffelovens § 264 d og retsplejelovens
§ 1017d. Der foreslås ingen ændringer af disse regler.
Forslaget omfatter alene pligt til offentliggørelse af domme i
civilretlige retssager.
Forslagets bestemmelser gælder også i de civilretlige sager, hvor
der udover en påstand om erstatning, også nedlægges påstand om

straf (sager, der er undergivet privat påtale), men således, at kun
den civilretlige del af dommen omfattes af offentliggørelsen..
Bestemmelsen om offentliggørelse omfatter ikke straffesager,
heller ikke hvis den krænkede part vælger at rejse et erstatningskrav
under en straffesagen, (sager der undergivet betinget offentlig
påtale).

4.5.2 Ophavsretsloven
Direktivets art. 15 nødvendiggør, at der indføres en ny regel i dansk
ret om offentliggørelse af domme på det immaterialretlige område.
Forslaget gælder for både erhvervsmæssige og ikke
erhvervsmæssige krænkelser.
Det foreslås i forslaget til stk. 1 , at domme i civilretlige sager,
der fastslår en ophavsretlig krænkelse, skal offentliggøres i sin
helhed eller i uddrag. Det foreslås endvidere i forslaget til stk. 2 ,
at forpligtelsen påhviler krænkeren, og at offentliggørelsen skal
ske for krænkerens regning og på en så fremtrædende måde, som
det med rimelighed kan forlanges.
Kulturministeriet har overvejet, hvordan direktivets art. 15 mest
hensigtsmæssigt kan gennemføres i ophavsretsloven.
Kulturministeriet finder, at medieansvarslovens § 54 er den
bestemmelse i dansk ret, der kommer tættest på ordlyden af og
formålet med direktivets art. 15. Forslaget til § 84 a er derfor
formuleret tæt op ad ordlyden i medieansvarslovens § 54.
Det foreslås, at pligten til offentliggørelse kun vedrører egentlige

domme. Selv om det ikke fremgår direkte af ordlyden af direktivets
art. 15, der bruger udtrykket "retsafgørelse", findes det at være for
vidtgående, at udstrække bestemmelsen til at gælde foreløbige
foranstaltninger, såsom kendelser i sager om fogedforbud og arrest.
Direktivets art. 15, 2. pkt., om yderligere
offentliggørelsesforanstaltninger er fakultativ for medlemsstaterne.
Da formålet med direktivets art. 15, 1. pkt., fuldt ud imødekommes
ved gennemførelsen af foranstaltningen om offentliggørelse af
domme, mener Kulturministeriet ikke, at der er behov for særskilt
at gennemføre denne del af direktivbestemmelsen.
Offentliggørelsen af domme efter forslaget til § 84 a skal ske med
respekt af de gældende regler om behandling af personoplysninger
i for eksempel persondataloven og straffelovens § 264 d, samt
retsplejelovens § 1017 d, der forbyder offentliggørelse af
strafferetlige domme, medmindre disse er anonymiseret. Der forslås
ingen ændringer af disse regler.
Forslaget omfatter alene pligt til offentliggørelse af domme i
civilretlige retssager.
Forslaget til § 84 a gælder også domme i de civilretlige sager,
hvor der ud over en påstand om erstatning også nedlægges påstand
om straf (sager, der er undergivet privat påtale), men således, at
kun den civilretlige del af dommen omfattes af offentliggørelsen.
Bestemmelsen om offentliggørelse omfatter ikke straffesager,
heller ikke hvis den krænkede part vælger at rejse et erstatningskrav
under en straffesagen, (sager der undergivet betinget offentlig
påtale).
Der henvises til lovforslagets § 5, nr. 6 (§ 84 a), og
bemærkningerne hertil.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat,
kommuner og amtskommuner
Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser
for hverken stat, amt eller kommune.

6 Administrative konsekvenser for borgerne
Forslaget har ikke nogen administrative konsekvenser for borgerne.
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Bestemmelsen er alene rettet mod domme i civile sager
Det foreslås i stk. 1, at retten på begæring kan bestemme, at
dommen skal offentliggøres i sin helhed eller i uddrag. Det foreslås
i stk. 2, at det i ordlyden præciseres, at det er krænkeren, der er
forpligtet til at offentliggøre dommen, da dommen er afsagt over
den pågældende i anledning af en krænkelse begået af den
pågældende. Dette fremgår ikke direkte af ordlyden til direktivets
art. 15, men ligger implicit i bestemmelsen.
Forslaget til stk. 2 indebærer for det første, at offentliggørelsen
skal ske for krænkerens regning. For det andet, at offentliggørelsen
af dommen skal ske på en så fremtrædende måde, som det med
rimelighed kan forlanges. Det betyder, at retten kan træffe afgørelse
om, at offentliggørelsen i for eksempel et dagblad skal ske med
samme typer som dagbladets almindelige tekst. Retten træffer
afgørelse om offentliggørelsens form, placering etc. efter begæring
fra rettighedshaveren.
Offentliggørelsen kan eksempelvis ske i dagblade, Dansk
Patenttidende eller på Internettet, herunder på relevante websides,
for eksempel krænkerens eller rettighedshaverens webside.
Endvidere kan offentliggørelsen ske ved, at udsende en meddelelse
om dommen via distributionslister til krænkerens kunder.
Ved offentliggørelsen af domme forudsættes det, at
persondatalovens regler, herunder behandlingsreglerne i §§ 6-8
overholdes.
I langt de fleste tilfælde, vil domme i civilretlige sager på det
immaterialretlige område indeholde § 6 - oplysninger, det vil sige
almindelige personoplysninger såsom navn, adresse m.v. Disse
oplysninger vil kunne offentliggøres med hjemmel i
persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3, hvorefter behandlingen kan finde
sted, hvis den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse,
som påhviler den dataansvarlige - i dette tilfælde krænkeren. En
retsafgørelse anses for en retlig forpligtelse ifølge bemærkningerne
til persondataloven.
I de sjældent forekommende tilfælde, hvor der måtte være tale
om offentliggørelse af domme, der indeholder følsomme og
fortrolige oplysninger efter persondatalovens §§ 7 eller 8, vil
persondataloven medføre, at såfremt der efter en konkret vurdering
ikke er hjemmel til at offentliggøre sådanne oplysninger, så skal
dommen anonymiseres, det vil sige, at oplysningerne ekstraheres.
Det samme gør sig gældende med hensyn til cpr-nummer, der ikke
er en følsom oplysning i persondatalovens forstand, men som
alligevel er underlagt en særskilt regulering i persondatalovens §
11.
Straffelovens almindelige regler om beskyttelse af privatlivets
fred gælder også i forhold til offentliggørelse af domme. Ligesom
efter persondatalovens §§ 7 og 8, vil det være yderst sjældent, at
der forekommer oplysninger om personlige forhold efter
straffelovens § 264 d i disse domme. Hvis dette alligevel måtte
være tilfældet, skal dommen anonymiseres, det vil sige
oplysningerne ekstraheres.
Domme i straffesager må i henhold til retsplejelovens § 1017 d
ikke offentliggøres, medmindre disse er anonymiseret, således at
sigtedes, tiltaltes, forrettedes eller vidners identitet ikke fremgår.
I de civilretlige sager, hvor der ud over påstand om erstatning
også er påstået straf (sager undergivet privat påtale), forudsættes
det, at reglerne i såvel persondataloven, herunder
behandlingsreglerne i §§ 6-8, straffelovens § 264 d og
retsplejelovens § 1017 d, overholdes, når dommen offentliggøres.
Såfremt der efter en konkret vurdering ikke er hjemmel til at
offentliggøre oplysninger omfattet af disse regler, skal
oplysningerne anonymiseres, det vil sige at oplysningerne
ekstraheres. Det kan eksempelvis være oplysninger om vidners
identitet, strafpåstanden etc.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til
bestemmelsen under punkt 4.5.1.

Til § 5
Til nr. 1
Der indsættes en fodnote i ophavsretsloven, der angiver, at loven
indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende
2004, L195 s. 15).

Til nr. 2 og 3 (§§ 65-67 og § 69)
Forslaget indebærer en ændring af den gældende lovs § 65, stk. 4,
§ 66, stk. 2, § 67, stk. 2, og § 69, stk. 3.
Formålet med ændringerne er at gennemføre direktivets art. 5.
Bestemmelsen er obligatorisk for medlemsstaterne.
Formodningsreglen i den gældendes lovs § 7, stk. 1, foreslås
udvidet til at gælde for udøvende kunstnere, lyd- og
billedproducenter samt radio- og tv-virksomheder. Det betyder, at
en udøvende kunstner, hvis navn er anført i forbindelse med, at
hans eller hendes præstation gøres tilgængelig for almenheden eller
er påført eksemplarer af præstationen, formodes at have
rettighederne til præstationen og kan gøre sin ret gældende ved
domstolene. For så vidt angår lyd- og billedproducenter betyder
det, at der er en formodning for, at det er for eksempel
pladeproducenten, hvis navn er påført eksemplarer af en cd, der er
indehaver af producentrettighederne efter § 66. Formodningsreglen
medfører ikke, at der tillige er en formodning for, at
pladeproducenten også er indehaver af de øvrige rettigheder til
musikindspilningen. For radio- og tv-virksomheders vedkommende
vil formodningsreglen indebære, at en tv-station, hvis navn for
eksempel er anført i slutningen af kreditlisten på en tv-produktion
(rulleteksterne), formodes at have producentrettighederne efter §
69 til tv-produktionen. Det samme gælder hvis navnet er anført på
eksemplarer af tv-produktionen, for eksempel en video/dvd.
Formodningsreglen medfører ikke, at der tillige er en formodning
for, at tv-stationen også er indehaver af de øvrige rettigheder til tv-
produktionen.
Formodningsreglen gælder også, hvis det er rettighedshaverens
alment kendte pseudonym eller mærke, som er anført. Ved mærke
forstås kunstnerens signatur, initialer m.v. I henhold til
Bernerkonventionens art. 15, stk. 1, er et pseudonym alment kendt,
når det "ikke efterlader nogen tvivl om [rettighedshaverens]
identitet".
Forslaget indebærer, at formodningsreglen i § 7, stk. 2, om, at
udgiveren eller forlæggeren repræsenterer ophavsmandens
rettigheder i de tilfælde, hvor ophavsmanden er anonymmed videre,
ikke gælder for lyd- og billedproducenter og radio- og tv-
virksomheder. Det betyder, at det er de almindelige
bevisbyrderegler, der gælder for disse juridiske personer, det vil
sige, at for eksempel en pladeproducent, hvis navn ikke er anført
på en cd, skal løfte bevisbyrden for, at han har
producentrettighederne til musikindspilningen. Det er baggrunden
for, at det alene er § 7, stk. 1, der er henvist til i forslaget til §§ 66,
67 og 69.
Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til
bestemmelsen under punkt 4.2.1.

Til nr. 4 (§ 83)
Forslaget medfører ændringer af den gældende lovs § 83.
Formålet med ændringerne er at gennemføre direktivets art. 13,
stk. 1, om erstatning. Bestemmelsen er obligatorisk for
medlemsstaterne.
Forslaget medfører ændringer i § 83, stk. 1-3.
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Efter forslagets stk. 1 skal krænkeren betale et rimeligt vederlag.
Vederlaget fastsættes ud fra de samme kriterier som efter gældende
ret i § 83, stk. 1. Ved rimeligt vederlag forstås det honorar, som
rettighedshaveren ville have haft krav på, såfremt krænkeren havde
fået tilladelse fra rettighedshaveren, det vil sige et sædvanligt
honorar eller lignende. Hvis der ikke eksisterer et sædvanligt
honorar for eksempel en standardtakst på området, fastsættes
vederlaget skønsmæssigt. Det er domstolene, der i sidste ende
vurderer, hvad der er et rimeligt vederlag.
Herudover har den forurettede krav på erstatning for den yderligere
skade, som krænkelsen har medført. Der er med formuleringen
"har medført" ikke tilsigtet en ændring i forhold til den gældende
formulering i § 83, stk. 1, "måtte have medført".
De kriterier, der skal indgå i fastsættelsen af erstatningen, er
opregnet i forslagets stk. 2 , som er ny. Erstatningen skal i
overensstemmelse med gældende erstatningsretlige principper
fastsættes med udgangspunkt i det lidte tab. Det er således ikke
muligt at få erstatning uden at dokumentere eller sandsynliggøre
et tab. Ved beregningen af erstatningen skal retten tage hensyn til
alle relevante elementer, herunder den tabte fortjeneste og
krænkerens uberettigede fortjeneste. Kriteriet om krænkerens
uberettigede fortjeneste er nyt i forhold til den gældende § 83 og
gældende erstatningsretlige principper i dansk ret. Dette kriterium
vil således kunne indgå i beregningen af erstatningen på lige fod
med andre kriterier, som for eksempel den forurettedes tabte
fortjeneste. Det betyder, at domstolene har mulighed for en friere
vurdering af fastsættelsen af det lidte tab - og dermed erstatningens
størrelse - fordi man også kan lægge vægt på krænkerens fortjeneste.
Det er domstolene, der fastsætter den samlede erstatning efter en
helhedsvurdering af alle relevante elementer, eventuelt
skønsmæssigt. Derfor vil der formentlig ikke være tale om, at
rettighedshaveren kan få erstatning, der dækker summen af
rettighedshaverens fulde tab og krænkerens fortjeneste krone-til-
krone. Men krænkerens fortjeneste kan være større end den
forurettedes lidte tab; det har domstolene mulighed for at tage
hensyn til ved fastsættelsen af det lidte tab og dermed erstatningens
størrelse. Kriteriet om krænkerens uberettigede fortjeneste kan for
eksempel tænkes anvendt i situationer, hvor en stor virksomhed
har krænket en ophavsret, som indehaves af en ophavsmand med
få økonomiske ressourcer. I sådanne tilfælde kan det være
vanskeligt at fastsætte ophavsmandens tabte fortjeneste og langt
lettere at beregne krænkerens fortjeneste. Erstatningen kan i sådanne
tilfælde i stedet fastsættes under hensyntagen til krænkerens
fortjeneste.
Opregningen af de elementer, der kan indgå i beregningen af
erstatningen i stk. 2 er ikke udtømmende. Det betyder, at
domstolene også kan inddrage andre elementer ved fastsættelsen
af erstatningen, for eksempel afsætningstab, tab som følge af
markedsforstyrrelser, kontrolomkostninger m.v., der ligeledes
indgår som elementer ved fastsættelsen af erstatningen efter
gældende ret.
Forslaget til stk. 3 , om godtgørelse for ikke-økonomisk skade
indebærer, at den gældende bestemmelse i § 83, stk. 3, ændres på
to punkter.
For det første udvides bestemmelsen til også at omfatte lyd- og
billedproducenter, radio- og tv-virksomheder og fremstillere af
kataloger m.v. Det betyder, at både fysiske og juridiske personer
kan nedlægge påstand om godtgørelse for ikke-økonomisk skade
i de tilfælde, hvor en krænker har handlet uagtsomt eller forsætligt.
For det andet ændres godtgørelsen til at være ikke-obligatorisk, det
vil sige, at den forurettede ikke har et ubetinget krav om betaling
af godtgørelse. Betaling af godtgørelse er betinget af dels et
retsstridigt forhold, dels en skadevirkning.

Godtgørelsen er ikke en del af den almindelige tabserstatning.
Det er en kompensation for den ideelle skade, der kan blive aktuel,
hvis for eksempel piratkopier af film eller musik er af så dårlig
kvalitet, at eksemplarerne anses for skadelige for ophavsmanden
eller den udøvende kunstners droit moral.
Det bemærkes, at ved "krænkeren" forstås den, der krænker
ophavsretten på en måde, der er i strid med §§ 76 eller 77.
Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til
bestemmelsen under punkt 4.3.2.

Til nr. 5 (§ 84)
Forslaget indebærer en ændring af § 84.
Formålet med ændringen er at gennemføre direktivets art. 10 om
korrigerende foranstaltninger. Bestemmelsen er obligatorisk for
medlemsstaterne.
Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger punkt 4.4.2.

Til stk. 1
Forslaget indebærer en ændring af § 84, stk. 1.
Formålet med ændringen er at gennemføre direktivets art. 10, stk.
1.
Det foreslås at gennemføre foranstaltningerne i
direktivbestemmelsen i § 84, stk. 1, for at sikre, at bestemmelsen
klart omfatter de foranstaltninger, der er nævnt i direktivet, nemlig
"tilbagekaldelse fra handelen", "endelig fjernelse fra handlen" og
"tilintetgørelse", samt for at indføre enmere tidssvarende sprogbrug.
Foranstaltningerne i direktivet er ikke udtømmende, og
medlemsstaterne er således frit stillet med hensyn til at indføje
andre foranstaltningerne en dem, der direkte er nævnt i direktivet.
Forslaget indeholder derfor herudover foranstaltningen om, at et
ulovligt eksemplar skal "udleveres til den forurettede".
Bestemmelsen er i overensstemmelse med gældende ret, idet den
anses for indeholdt i den gældende foranstaltning om inddragelse
i § 84, stk.1. Foranstaltningen om udlevering til den forurettede
kendes i dag fra blandt andet varemærkeloven.
Brug af foranstaltningerne forudsætter, at der er tale om krænkelser
af retten til værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-
71, det vil sige samtlige de rettigheder, der er givet i henhold til
denne lov.
Lovforslaget medfører mulighed for at anvende følgende
foranstaltninger:
1) "Tilbagekaldes fra handelen". Herved forstås at for eksempel

piratkopierede varer fjernes fra detailhandelen med den
mulighed, at varerne på et senere tidspunkt kan komme
tilbage i handelen.

2) "Endeligt fjernes fra handelen". Ved denne foranstaltning er
muligheden for en midlertidig fjernelse fra detailhandelen
ikke tilstede. Fjernelsen af for eksempel piratkopierede varer
fra detailhandelen er permanent.

3) "Tilintetgøres". Herved forstås destruktion, for eksempel af
en bog.

4) "Udleveres til den forurettede". Herved forstås, at et ulovligt
eksemplar udleveres uden nogen form for godtgørelse eller
vederlag til krænkeren, jf. i øvrigt forslaget til § 84, stk. 3.

Som eksempel på forskellen mellem " tilbagekaldes fra handelen"
og "endeligt fjernes fra handelen", kan nævnes den situation, hvor
de ulovlige eksemplarer tilbagekaldes fra handelen fordi parterne
forhandler om en aftalemæssig løsning eksempelvis i form af en
licensaftale, der vil lovliggøre krænkerens spredning af
rettighedshaverens eksemplarer.
Forskellenmellem foranstaltningerne "endeligt fjernes fra handlen"
og "tilintetgøres" kan være tilfælde, hvor de ulovlige eksemplarer
eller varer tilintetgøres inden de overhovedet er kommet i handelen.
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Krænkelsen i disse tilfælde kan for eksempel bestå i ulovlig
fremstilling af varer eller eksemplarer, der opbevares på et lager.
Forskellenmellem "udleveres til den forurettede" og "tilbagekaldes
fra handelen" kan være tilfælde, hvor de ulovlige eksemplarer eller
varer udleveres til den forurettede inden de er sat i handelen.
Foranstaltningerne i stk. 1, nr. 1-4 er alternative. Det betyder, at
foranstaltningerne kan anvendes hver for sig. Det op til retten at
afgøre - med respekt af det almindelige forhandlingsprincip i
retsplejeloven - hvilke foranstaltninger der skal bringes i
anvendelse. Hvis det for eksempel er umuligt af juridiske eller
faktuelle grunde at tilbagekalde eksemplarerne fra handelen, er det
op til retten at afgøre, hvilke andre foranstaltninger, der kan bringes
i anvendelse.
Foranstaltningerne i bestemmelsen kan kun pålægges ved dom -
ikke under en fogedforbudssag. Det beror blandt andet på, at der
er tale om stærke foranstaltninger i direktivets art. 10 der gør, at
det vil føre for vidt at begære disse foranstaltninger under en
fogedforbudssag. Herudover findes der regler om beslaglæggelse
i civilretlige sager inden for det immaterialretlige område - reglerne
om beslaglæggelse som led i en bevissikringsundersøgelse ved
krænkelse af immaterialrettigheder m.v. efter retsplejelovens kap.
57 a og ved overtrædelse af et nedlagt fogedforbud, jf.
retsplejelovens § 645, stk. 2. Disse beslaglæggelsesregler gælder
kun i fogedsager. Sådanne beslaglæggelser skal således altid følges
op af en justifikationssag. Forslaget medfører ingen ændring på det
punkt i forhold til den gældende lovs § 84, hvis foranstaltninger
om tilintetgørelse m.v. ifølge lovmotiverne til 1995-loven ikke kan
pålægges i fogedforbudssager.
Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem den dom, der
fastslår selve krænkelsen, og den dom, der pålægger
foranstaltningerne eller et tidsmæssigt sammenfald. Den forurettede
part kan således begære § 84 foranstaltninger i en ny sag, selv om
vedkommende allerede har en dom, der fastslår selve krænkelsen.
Det bemærkes, at forslaget ikke gælder for tekniske
foranstaltninger efter §§ 75 b og 75 c. Tekniske foranstaltninger
efter § 75 c, stk. 2, kan konfiskeres efter straffelovens § 75, hvis
de findes ulovlige.
Forslaget kan efter Kulturministeriets opfattelse ikke bruges til at
kræve tilbagelevering af ulovlige kopier, der er afleveret til
bibliotekerne i medfør af pligtafleveringsloven.

Til stk. 2
Forslaget er af teknisk karakter. Bestemmelsen er i
overensstemmelse med den gældende § 84, stk. 3. Forslaget om,
at foranstaltningerne i stk. 1 også gælder for materialer, redskaber
eller lignende, der har været anvendt til ulovlig fremstilling eller
brug af eksemplarer, har til formål, at indføre en mere tidssvarende
sprogbrug og at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med
direktivets art. 10, stk. 1.

Til stk. 3
Forslaget til stk. 3 er ny.
Formålet med forslaget til stk. 3 er at gennemføre direktivets art.
10, stk. 2, om at foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens
regning, medmindre særlig grunde gør sig gældende.
Endvidere er det i forslaget til § 84, stk. 3, præciseret, at de i stk.
1 nævnte foranstaltninger skal gennemføres uden nogen form for
godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til
den forurettede.
At foranstaltningen skal gennemføres "uden nogen form for
godtgørelse til krænkeren", medfører, som omtalt under de
almindelige bemærkninger til § 84, at den gældende bestemmelse
i § 84, stk. 1, om overdragelse af de ulovlige eksemplarer til
rettighedshaveren mod betaling af vederlag til krænkeren udgår.

Til stk. 4
Forslaget indebærer en ændring af § 84, stk. 4. Forslaget har til
formål at gennemføre direktivets art. 10, stk. 3.
Det foreslås at gennemføre direktivbestemmelsen om
proportionalitetsbetragtningen stort set ordret i stk. 4. Formålet bag
proportionalitetsbetragtningen om, at der bør tages hensyn til
tredjemands interesser, herunder navnlig forbrugere og
privatpersoner, der har handlet i god tro, kendes fra den gældende
lovs 84, stk. 4. Det er Kulturministeriets opfattelse, at direktivets
art. 10, stk. 3, ikke udelukker den mulighed, at foranstaltninger
som nævnt i § 84 også kan pålægges over for personer, der for
eksempel i god tro har erhvervet kopier til privat brug efter
privatkopieringsreglen i § 12, stk. 1, men at det som langt
overvejende udgangspunkt ikke vil være tilfældet netop som følge
af proportionalitetshensynet.
Det forventes, at der ikke i den fremtidige praksis bliver forskel
i retstilstanden på dette punkt, men det kan i sagens natur ikke
fuldstændig udelukkes. Der er således ikke tilsigtet en ændring af
retstilstanden.
Endvidere foreslås det, at den gældende § 84, stk. 5, ophæves.
Efter denne bestemmelse kan bygninger ikke kræves inddraget
eller tilintetgjort. Bestemmelsen vil som langt overvejende
udgangspunkt kunne indeholdes i proportionalitetsbetragtningen i
forslaget til stk. 4. Det betyder, at bygninger, der måtte krænke en
ophavsmands rettigheder til de bagvedliggende arkitekttegninger,
som udgangspunkt ikke kan kræves tilintetgjort m.v. efter § 84,
stk. 1. Det forventes, at der ikke i den fremtidige praksis bliver
forskel i retstilstanden på dette punkt. Der er således ikke tilsigtet
en ændring af retstilstanden.

Til nr. 6 (§ 84 a)
Forslaget til § 84 a er ny.
Forslaget har til formål at gennemføre direktivets art. 15.
Bestemmelsen er obligatorisk for medlemsstaterne.
Formålet med bestemmelsen er at forhindre nye krænkelser ved
at afskrække en fremtidig krænker og fremme en øget bevidsthed
hos den brede offentlighed.
Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til
bestemmelsen under punkt 4.5.2.

Til stk. 1
Det foreslås, at pligten til offentliggørelse kun vedrører egentlige
domme. Selv om det ikke fremgår direkte af ordlyden af direktivets
art. 15, der bruger udtrykket "retsafgørelse", findes det at være for
vidtgående at udstrække bestemmelsen til at gælde foreløbige
foranstaltninger, såsom kendelser i sager om fogedforbud og arrest.

Til stk. 2
Det foreslås for det første, at det i ordlyden præciseres, at det er
krænkeren, der er forpligtet til at offentliggøre dommen. Dette
fremgår ikke direkte af ordlyden til direktivets art. 15, men ligger
implicit i bestemmelsen.
Forslaget indebærer for det andet, at offentliggørelsen skal ske
for krænkerens regning. For det tredje, at offentliggørelsen af
dommen skal ske på en så fremtrædende måde, som det med
rimelighed kan forlanges. Det betyder, at retten kan træffe afgørelse
om, at offentliggørelsen i for eksempel et dagblad skal ske med
samme typer som dagbladets almindelige tekst. Retten træffer
afgørelse om offentliggørelsens form, placering, varighed m.v.
efter begæring fra rettighedshaveren.
Offentliggørelsen kan ske i for eksempel dagblade eller på
internettet, herunder på relevante websites, for eksempel krænkerens
eller rettighedshaverens webside. Endvidere kan offentliggørelsen
for eksempel ske ved at udsende en meddelelse om dommen via
distributionslister til krænkerens kunder.

Copyright © 2020 Karnov Group Denmark A/S side 24

Ændring af patentloven, ophavsretsloven m.v. (Implementering af EU direktiv 200 ... (LFF 2005 48) 2005-11-09
Side 49

SMOG
Highlight

SMOG
Highlight

SMOG
Highlight

SMOG
Line

SMOG
Line



Ved offentliggørelsen af domme forudsættes det, at
persondatalovens regler, herunder behandlingsreglerne i §§ 6-8,
overholdes.
I langt de fleste tilfælde, vil domme i civilretlige sager på det
immaterialretlige område indeholde § 6-oplysninger, det vil sige
almindelige personoplysninger såsom navn, adresse m.v. Disse
oplysninger vil efter Kulturministeriets opfattelse kunne
offentliggøres med hjemmel i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3,
hvorefter behandlingen kan finde sted, hvis den er nødvendig for
at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
En domstolsafgørelse anses for en retlig forpligtelse ifølge
bemærkningerne til persondataloven.
I de sjældent forekommende tilfælde, hvor der måtte være tale
om offentliggørelse af domme, der indeholder følsomme og
fortrolige oplysninger efter persondatalovens §§ 7 eller 8, vil
persondataloven medføre, at såfremt der efter en konkret vurdering
ikke er hjemmel til at offentliggøre sådanne oplysninger, så skal
oplysningerne anonymiseres, det vil sige blokkes ud. Det samme
gør sig gældende med hensyn til cpr-nummer, der ikke er en følsom
oplysning i persondatalovens forstand, men som alligevel er
underlagt en særskilt regulering i persondatalovens § 11.
Straffelovens almindelige regler om beskyttelse af privatlivets
fred gælder også i forhold til offentliggørelse af domme. Ligesom
efter persondatalovens §§ 7 og 8, vil det være yderst sjældent, at
der forekommer oplysninger om personlige forhold efter
straffelovens § 264 d i disse domme. Hvis dette alligevel måtte
være tilfældet, skal oplysningerne anonymiseres, det vil sige blokkes
ud.
Domme i straffesager må i henhold til retsplejelovens § 1017 d
ikke offentliggøres, medmindre disse er anonymiseret, således at
sigtedes, tiltaltes, forrettedes eller vidners identitet ikke fremgår.
I de civilretlige sager, hvor der ud over påstand om erstatning
også er påstået straf (sager undergivet privat påtale), forudsættes
det, at reglerne i såvel persondataloven, herunder
behandlingsreglerne i §§ 6-8, straffelovens § 264 d og
retsplejelovens § 1017 d, overholdes, når dommen offentliggøres.
Såfremt der efter en konkret vurdering ikke er hjemmel til at
offentliggøre oplysninger omfattet af disse regler, skal
oplysningerne anonymiseres, dvs. blokkes ud. Det kan eksempelvis
være oplysninger om vidners identitet, strafpåstanden etc.

Til nr. 7 (§ 85, stk.3)
Som konsekvens af ændringerne til nr. 2 og 3 (§§ 65-67 og § 69),
hvorved den gældende lovs § 7 udvides til også at gælde for
billedproducenter, har den gældende bestemmelse i § 85, stk. 3,
som er en formodningsregel om, hvem der er producent til et
filmværk, ikke længere en selvstændig betydning. Det foreslås
derfor, at § 85, stk. 3 ophæves.

Til § 6
Til nr. 1
Der indsættes en fodnote i fødevareloven, der angiver, at loven
indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende
2004, L195 s. 15).

Til nr. 2

Til § 19 a
I overensstemmelse med direktivet foreslås det, at der i lov nr. 526
af 24. juni 2005 om fødevarer som § 19 a indsættes en
erstatningsbestemmelse, der giver mulighed for, at retten kan

fastsætte et rimeligt vederlag for udnyttelsen og en erstatning for
yderligere skade samt en godtgørelse for ikke-økonomisk skade.
Det rimelige vederlag i stk. 1, nr. 1 fastsættes ud fra de samme
kriterier som efter gældende ret om betaling af et rimeligt vederlag
i de øvrige immaterielle love. Forslaget giver således mulighed for,
at retten kan fastsætte et beløb, der som minimum skal svare til
størrelsen af det vederlag, som den krænkende part skulle have
betalt, hvis der var givet tilladelse til at udnytte den intellektuelle
ejendomsrettighed.
I overensstemmelse med direktivet indeholder forslaget i stk. 2
en opregning af de kriterier, der skal indgå i fastsættelsen af
erstatningen. Erstatningen skal i overensstemmelse med gældende
erstatningsretlige principper fastsættes med udgangspunkt i det
lidte tab. Det er således ikke muligt at få erstatning uden at
dokumentere eller sandsynliggøre et tab. Ved beregningen af
erstatningen skal retten tage hensyn alle relevante kriterier, herunder
den tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.
Muligheden for at tage hensyn til krænkerens uberettigede
fortjeneste er nyt i forhold til gældende erstatningsretlige principper
i dansk ret. Det forekommer sandsynligt, at rettighedshavers tab
langt fra altid vil være lig den fortjeneste, som krænkeren har
opnået. Det nye kriterium, der foreslås indført, kan således eventuelt
bevirke, at rettighedshaveren i visse tilfælde kan få en større
erstatning end det lidte tab. Dog kan det ikke forventes, at
rettighedshaver får dækket både sit fulde tab samt krænkerens
fortjeneste. Retten får med bestemmelsen mulighed for at fastsætte
den samlede erstatning ud fra skønsmæssige betragtninger, hvori
krænkerens fortjeneste indgår som et element i beregningen.
Muligheden for også at lægge vægt på krænkerens fortjeneste giver
således retten adgang til en friere vurdering ved fastsættelsen af
det lidte tab og erstatningens størrelse. Kriteriet om krænkerens
uberettigede fortjeneste kan blandt andet tænkes anvendt i
situationer, hvor en stor virksomhed har krænket en intellektuel
ejendomsrettighed, og hvor indehaveren er en person med få
økonomiske ressourcer. I sådanne tilfælde kan det være vanskeligt
at fastsætte indehavers tabte fortjeneste og langt lettere at beregne
krænkerens fortjeneste.
Det fremgår af forslagets ordlyd, at opregningen i stk. 2, der
vedrører de aspekter, der kan indgå i beregningen af erstatningen,
ikke er udtømmende. Det vil sige, at retten har mulighed for at
inddrage alle relevante aspekter, herunder den krænkede parts
afsætningstab, markedsforstyrrelse og interne tab, der ligeledes
indgår som elementer ved fastsættelsen af erstatningen efter
gældende ret.
Forslaget indeholder i stk. 3 mulighed for at tage hensyn til andre
elementer end de økonomiske og derved yde en godtgørelse til den
krænkede part for den ikke-økonomiske skade, som denne har lidt.
Godtgørelsen er ikke en del af den almindelige tabserstatning.
Denne bestemmelse giver således den krænkede part ret til
økonomisk kompensation for den ideelle skade, som krænkelsen
måtte have medført. Muligheden for at tage hensyn til den ikke-
økonomiske skade medfører, at der vil kunne ydes godtgørelse i
de tilfælde, hvor kopiprodukter er af så ringe kvalitet, at disse må
anses for skadelige for indehaveren af en intellektuel
ejendomsrettighed i ideel henseende. Der findes en tilsvarende
mulighed i den gældende ophavsretslov § 83, stk. 3, hvorefter en
ophavsmand, fotograf eller udøvende kunstner, hvis ret er krænket
ved retsstridigt forhold, har krav på godtgørelse for ikke-økonomisk
skade.
Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til
bestemmelsen under punkt 4.3.3. og 4.3.1.
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KUZNETSOV AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT 1

In the case of Kuznetsov and Others v. Russia,
The European Court of Human Rights (Former Section I), sitting as a 

Chamber composed of:
Mr C.L. ROZAKIS, President,
Mr P. LORENZEN,
Mrs S. BOTOUCHAROVA,
Mr A. KOVLER,
Mr V. ZAGREBELSKY, 
Mrs E. STEINER,
Mr K. HAJIYEV, judges,

and Mr S. NIELSEN, Section Registrar,
Having deliberated in private on 7 December 2006,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application (no. 184/02) against the Russian 
Federation lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) 
by Mr Konstantin Nikanorovich Kuznetsov and one hundred and two other 
Russian nationals whose names are listed in the schedule (“the applicants”), 
on 17 December 2001.

2.  The applicants were represented before the Court by Mr A. Leontyev 
and Mr J. Burns, lawyers practising in St. Petersburg and Mr R. Daniel, a 
barrister of the Bar of England and Wales. The Russian Government (“the 
Government”) were represented by Mr P. Laptev, Representative of the 
Russian Federation at the European Court of Human Rights.

3.  The applicants alleged, in particular, a violation of Articles 8, 9, 10 
and 11 of the Convention, taken alone or in conjunction with Article 14 of 
the Convention, in that their meeting for religious worship had been 
unlawfully disrupted. They further complained under Articles 6 and 13 of 
the Convention that they had been denied a fair hearing and an effective 
remedy for their grievances.

4.  A hearing took place in public in the Human Rights Building, 
Strasbourg, on 9 September 2004 (Rule 54 § 3).

There appeared before the Court:

(a)  for the Government
Mr P. LAPTEV, Representative of the Russian Federation at the 
European Court of Human Rights,
Mr Y. BERESTNEV, Counsel, 
Mr D. YUZVIKOV, Adviser;
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2 KUZNETSOV AND OTHERS v. RUSSIA nJDGMENT 

(b) for the applicants 
Mr R. DANIEL, 
Mr A. LEONTYEV, 
Mr I BURNS, 

Counsel, 

Advisers. 

The Court heard addresses by Mr Laptevand Mr Daniel. 
5. By a decision of 9 September 2004, following the hearing on 

admissibility and the merits, the Court declared the application partly 
admissible. 

6. The applicants, but not the Government, filed further written 
observations on the merits (Rule 59 § 1). 

THE FACTS 

L THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

7. The applicants are Jehovah's Witnesses. The applicant Mr Konstantin 
Nikanorovich Kuznetsov is a representative of the Administrative Centre of 
Jehovah's Witnesses in Russia. The other applicants are members of the 
Chelyabinsk community of Jehovah's Witnesses. 

A. Background of the case 

l. Registration of the Chelyabinsk community 

8. Between 1997 and 2001 the Chelyabinsk community of Jehovah's 
Witnesses filed twelve applications for State registration with the regional 
Department of the Ministry of Justice. Their applications were refused on 
17 May 1996,20 June and 3 November 1997,21 January, 30 April, 28 June, 
15 July and 16 December 1999,30 June and 17 August 2000, 11 May and 
24 September 2001. Each refusal was justified by reference to alleged 
formal defects in the registration documents. 

9. The applicants complained to a court. On 24 July 2002 the Tsentralniy 
District Court of Chelyabinsk ruled that the refusal of 24 September 2001 
had been unlawful. On 28 October 2002 the Chelyabinsk Regional Court 
upheld this decision and ordered the registration of the Chelyabinsk 
community of Jehovah's Witnesses. On 31 March 2003 the community was 
officially registered by the Chief Directorate of the Ministry of Justice for 
the Chelyabinsk Region. 
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2. Criminal investigation into the local community of Jehovah's 
Witnesses 

10. In the applicants' submission, Ms Yekaterina Gorina, appointed by 
the Chelyabinsk Regional Governor as Chairwoman of the regional Human 
Rights Commission ("the Commissioner"), had attempted on several 
occasions to initiate criminal proceedings against the Chelyabinsk 
community of Jehovah's Witnesses on the ground that the community had 
"lured" young children into their "sect". 

11. On 25 May 1999 a senior investigator with the Chelyabinsk town 
prosecutor's office found no indications of a criminal offence and decided 
not to open a criminal investigation into the activities of the members of the 
Jehovah's Witnesses' community. 

12. Following the Commissioner's intervention, the decision of 25 May 
1999 was reversed and an additional inquiry was ordered. 

13. On 3 March 2000 the deputy Chelyabinsk town prosecutor again 
dismissed the allegations against the members of the Jehovah's Witnesses' 
community on the ground that no evidence pointing towards a criminal 
offence could be found. 

3. Negotiation of the lease agreement 
14. On 6 February 1999 Mr Z., a member of the local community of 

Jehovah's Witnesses, acting on behalf of the Administrative Centre of the 
Religious Organisation of Jehovah's Witnesses, negotiated a lease 
agreement with Mr U., principal of vocational training college no. 85 in 
Chelyabinsk, in respect of the college auditorium and associated facilities. 
According to Article 1.1 of the lease agreement, the premises were rented 
for the purpose of holding religious meetings on Tuesdays between 7 a.m. 
and 9 p.m. and on Sundays between 10 a.m. and 4 p.m., outside the normal 
college teaching hours. 

15. The lease agreement was intended to run from 7 February to 
31 December 1999. It also contained a provision that it would be 
automatically renewed on the same terms and conditions and for the same 
period unless either side gave one month's advance notice of its intent to 
terminate the agreement. No such notice appears to have been given by 
either party. Thereafter the agreement continued to run for the extended 
one-year period, but with the lessees only authorised to terminate it subject 
to two months' notice in writing. There was no reciprocal power for the 
college to terminate the agreement during the extended period. 

16. By April 2000 the applicants had been using the college facilities for 
fourteen months and had paid their rent on time and in accordance with the 
terms and conditions. As a means of raising additional revenue for the 
college, its principal entered into similar lease agreements with four other 
organisations. 
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4. Attempts to terminate the lease agreement 

17. On 31 March 2000 the Chief Directorate for Vocational Training and 
Science of the Chelyabinsk Regional Administration issued an order 
prohibiting all educational establishments in the Chelyabinsk Region from 
renting out their premises for religious services, meetings, and so forth. 

18. On 12 April 2000 the Commissioner, together with an unidentified 
senior police officer, visited Mr u., principal of college no. 85, and 
attempted to persuade him to terminate the lease agreement with the 
applicants. The principal refused the request. The Commissioner demanded 
to see the agreement and took a photocopy of it. She then asked a number of 
detailed questions about the days and times of the Jehovah's Witnesses' 
meetings. The principal provided the information. 

B. Alleged disruption of a religious meeting on 16 April 2000 

19. On Sunday 16 April 2000, in accordance with the lease agreement, 
the Jehovah's Witnesses used the college facilities. Two consecutive 
meetings were on the agenda. The first meeting ended without incident. 

20. The second meeting, from 1.30 to 3.30 p.m., was of a group with 
special needs; most of the participants were profoundly deaf. Many of those 
in attendance were elderly and also had impaired vision. A person trained in 
sign language provided interpretation at the meeting, the purpose of which 
was to study the Bible and join in public worship. The meeting was open to 
the general public: attendants were positioned near the entrance to the 
meeting place to greet newcomers and assist with seating. 

21. The first part of the meeting was a talk given from the platform by 
Mr Kuznetsov, who had a mastery of sign language. There were 159 
persons present, including all the applicants. 

22. At some time between approximately 2.10 and 2.15 p.m. the 
Commissioner entered the foyer which gives access from the street to the 
meeting place, holding a child by the hand. The applicant 
Mr Setdarberdi Oregeldiev, who is profoundly deaf but has no speech 
impairment, was the attendant on duty. He went out into the foyer to greet 
the Commissioner and the child and show them to a seat. Realising that the 
visitor was not deaf, another applicant, Mr Dmitri Gashkov, who did not 
have impaired speech or hearing, went to assist. He invited the 
Commissioner into the meeting hall and offered her a chair; she refused and 
said that the police were about to arrive. 

23. After this brief exchange the Commissioner left the foyer. The 
speaker went on with his talk, which ended at approximately 2.25 p.m. 

24. The second part of the meeting was conducted in sign language. This 
part was in progress, with about 15 minutes left and 45 minutes to go before 
the end of the contracted rental time of 4 p.m., when the Commissioner 
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again entered the foyer, this time without the child. She was now 
accompanied by Mr Tomskiy, managing director of the Commissioner 
affiliated commercial company Man. Law. Power, and by two senior police 
officers, Mr Vildanov, deputy head of the District Inspectors' Service of the 
Traktorozavodskiy Police Department of Chelyabinsk, and Mr Lozovyagin, 
a senior district inspector with the same department. Mr Tomskiy was 
holding and using a camcorder to film. 

25. The Commissioner led the way forward and walked to the threshold 
of the door into the meeting hall. Mr Tomskiy was a short distance behind, 
filming with the camcorder. One of the applicants, Ms Lappo, who was not 
hearing-impaired and was sitting close to the door in a position to observe 
the events, later testified before the District Court as follows: 

"On 16 April 2000 a woman accompanied by two police officers and a man in plain 
clothes came to the meeting. They stood in the entrance so that I couldn't see the 
programme. The Commissioner said to one of the men 'Stop the meeting', but he 
hesitated and said 'But they are deafmutes'. 

I told one of the congregation to go and get Konstantin [Kuznetsov]. When 
Konstantin came out to them there was a conversation with raised voices. The 
Commissioner asked if there were children in the hall and whether they were all with 
their parents. Then they asked Konstantin for his passport in an unpleasant manner ... 

... When I found out who the Commissioner was I was very displeased. I demand 
that you fire her from her position in the Human Rights Commission ... " 

When asked by the judge what the Commissioner had said to the police 
officer, Ms Lappo responded: 

"She said: 'You - go up on to the stage and say that the congregation has to 
disperse'." 

26. Mr Kuznetsov approached the Commissioner and the police officers. 
As he was standing in the doorway with his back to the meeting hall, the 
police officer Mr Lozovyagin asked him for his identity papers. He also 
asked Mr Kuznetsov whether he had a registered residence in Chelyabinsk. 
Mr Lozovyagin testified before the District Court as follows: 

"So I asked him [Kuznetsov] to show me his passport. It showed that he was 
registered in the Krasnodar Region. I told him that he did not have the right to conduct 
arrangements without documents". 

Mr Kuznetsov submitted that that statement had been incorrect; it was 
true that his registered place of birth was in the Krasnodar Region, but he 
also had a properly and lawfully registered temporary residence in 
Chelyabinsk. 

27. In his testimony before the District Court, Mr Lozovyagin continued 
as follows: 

"I told Kuznetsov that their organisation did not have the right to conduct its 
activities without the appropriate documents. He promised to bring the documents to 
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the police station. 1 asked him to produce the documents. He said 'They exist and are 
elsewhere', but which documents and where he did not say. 1 asked him for a 
document confirming his relationship to the organisation ... " 

Responding to the judge's question about the violations of law and order 
that he had observed, Mr Lozovyagin said: 

"Yes, to start with a meeting of an organisation whose activities could not be 
confrrmed by any documents ... By law I had to stop the activities until the documents 
were produced." 

This was confirmed by the police officer Mr Vildanov who spoke as 
follows before the District Court: 

"Lozovyagin said that the meeting should no longer be conducted and that 
documents should be prepared giving permission [for services of worship in 
educational establishments]." 

In their written submissions on the admissibility and merits of the case, 
the Government indicated that Mr Lozovyagin had invited Mr Kuznetsov to 
cancel all events until such time as the appropriate documents had been 
produced. 

28. Mr Kuznetsov submitted that he had been faced with authoritarian 
demands and the intimidating behaviour of the Commissioner and the police 
and had thought it best to comply. He described the situation in the 
following manner: 

"I believe that we were conducting the meetings on a lawful basis. Pressure was 
being put on me. Tomskiy gave me an official warning. I was afraid they would start 
removing those present at the meeting by force. Vildanovand Lozovyagin were in 
uniform. 1 understood that they were in a position of authority and must be obeyed ... " 

29. Mr Kuznetsov went to the platform, interrupted the Bible discussion 
and made an announcement in sign language: "Police. We have to submit". 
The attendees offered no resistance. They gathered their personal 
belongings and filed out of the meeting place and the foyer. The 
Commissioner and the police officers stood outside the building and 
watched; Mr Tomskiy was no longer filming. 

30. According to the applicants, the Commissioner came up with several 
conflicting and mutually exclusive versions of her role in the events. 
Initially she maintained that the visit had been purely for the purpose of 
fact-finding; that neither she nor the police had done anything to cause the 
meeting to be stopped; and that Mr Kuznetsov had stopped the meeting 
entirely of his own free will. As the case progressed and more evidence was 
heard from eyewitnesses who testified to the part played by her and the 
police, the Commissioner eventually admitted that steps had indeed been 
taken to stop the meeting; however, she blamed the police. She insisted that 
she had made no demands to Mr Kuznetsov as the operation had been 
organised and carried out by the police officials. At the trial, however, she 
was pressed to say that she had agreed with and supported the police 
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decision. Finally, in explaining her agreement with the police decision and 
when pressed as to why, as Chairwoman of the Human Rights Commission, 
she had given her agreement, she gave the following answer: 

"I still consider these actions to be lawful - I was defending the rights of all the 
children who study at college no. 85. 

[Question:] In which documents is information about the danger of Jehovah's 
Witnesses to the neighbourhood contained? 

[The Commissioner:] As far as I'm concerned, the reports in the press are 
sufficient. " 

c. Termination of the lease agreement 

31. On 17 April 2000, the day after the disruption of the religious 
meeting, the principal of college no. 85 informed Mr Z. that the lease 
agreement between the college and the community of Jehovah's Witnesses 
would be terminated as of 1 May 2000 "because of certain irregularities 
committed by the college administration at the time of its signing". 

D. The applicants' complaints and judicial proceedings 

1. Complaint to a prosecutor's office 

32. On an unspecified date the applicants complained to the Chelyabinsk 
town prosecutor about the actions of the Commissioner and the police 
officers. They requested a criminal investigation into the officials' actions. 

33. The prosecutor's office put questions to the Commissioner, 
Mr Lozovyagin and Mr Vildanov. In their written statements of 3 May 2000 
the officials claimed that they had investigated a complaint by a 15-year-old 
girl who had been "lured" into the Jehovah's Witnesses "sect". The 
Commissioner stated that "Lozovyagin and Vildanov [had] decided to halt 
the event, which was being held by an unknown organisation in sign 
language". Mr Lozovyagin did not deny that he had asked Mr Kuznetsov for 
documents and told him that the event would be halted until such time as 
they had been produced. Mr Vildanov testified in the same vein. As to the 
lawfulness of their actions, all three officials claimed that, as it was not 
registered with the State as a legal entity, the Chelyabinsk community of 
Jehovah's Witnesses had no right to hold religious services and that the 
lease agreement with the college principal had been null and void. 

34. On an unspecified date the prosecutor's office decided not to institute 
criminal proceedings against the Commissioner and the police officers. 
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2. Proceedings before the courts 

35. On 11 July 2000 the applicants filed a civil complaint with the 
Sovietskiy District Court of Chelyabinsk alleging unlawful actions on the 
part of the Commissioner. 

36. On 13 November 2000 the applicants amended their complaint and 
joined Mr Tomskiy, Mr Lozovyagin, Mr Vildanovand Mr Kuryshkin, 
deputy head of the Traktorozavodskiy police department, as co-defendants. 
The applicants alleged violations of their rights to freedom of religion and 
freedom of association, as guaranteed both by the Russian Constitution and 
the Convention. 

37. During the trial the presiding judge did not consent to the use of 
audio-recording equipment provided by the applicants' lawyers. However, 
this injunction applied only to advocates and one of the applicants was able 
to record the trial on a personal audio recorder. 

38. On 25 January 2001 the Sovietskiy District Court of Chelyabinsk 
gave judgment. It found it established that the Commissioner, Mr Tomskiy, 
Mr Lozovyagin and Mr Vildanov had arrived at college no. 85 on 16 April 
on a fact-finding mission to check whether a religious meeting had been 
taking place there. However, as it had been Mr Kuznetsov who had got up 
on the stage and announced, in sign language, that the meeting was to end, 
the District Court found that the applicants had failed to show that the 
religious meeting had been terminated on the defendants' orders. As regards 
the assessment of the evidence given by the applicants, the District Court 
held as follows: 

"Assessing the statements given by certain plaintiffs, and in particular by Ms Lappo 
and Ms Kadyrova, who claimed that they had heard Ms Gorina giving the police 
officers the instruction to halt the meeting and that they, in turn, had relayed it to Mr 
Kuznetsov ... the court takes into account the fact that these individuals are interested 
in the outcome of the proceedings and, for that reason, the court views their 
submissions critically ... 

During the trial, none of the State officials ... admitted to taking action to halt the 
meeting; their position concurs with the witness statements given by many of the 
plaintiffs, who confirmed that they had not entered the hall but remained in the foyer". 

The District Court dismissed the applicants' complaint for their failure to 
prove that the early termination of the meeting had been brought about by 
the Commissioner and her aides. 

39. The applicants filed a statement of appeal. They pointed to multiple 
admissions by the Commissioner and the police officers, before the District 
Court and in their statements to the prosecutor dated 3 May 2000, that they 
had instructed Mr Kuznetsov to terminate the meeting. They also submitted 
that the concordant statements of fifteen applicants could not be rejected as 
those of "interested witnesses" and that the District Court had not specified 
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what the applicants' "interest" had been, given that no claim for damages 
had been filed. 

40. On 28 June 2001 the Chelyabinsk Regional Court, ruling on an 
appeal by the applicants, upheld the judgment of 25 January 2001. The 
Regional Court repeated verbatim the reasoning of the District Court. It did 
not address the arguments set out in the statement of appeal. 

3. Complaint to the Ombudsman 

41. The applicants also complained about the actions of the regional 
Commissioner to Mr Mironov, Ombudsman of the Russian Federation. 

42. On 1 December 2000 the Ombudsman sent a letter to Mr Ustinov, 
the Prosecutor General of the Russian Federation. The Ombudsman strongly 
condemned the use of derogatory terms such as "sect" and "totalitarian sect" 
in the documents issued by State officials. In its relevant part the letter read 
as follows: 

" ... In particular, the letter from the deputy Prosecutor General, Ye.G.Chuganov, to 
the Chairwoman of the Governor's Commission for Human Rights in the Chelyabinsk 
Region, Ye.V.Gorina, was widely distributed ... It recommended using as reference 
material on the activity of the Jehovah's Witnesses the book An Introduction to 
Sectarianism by A. Dworkin, and the handbook New Destructive and Occult-Related 
Religious Organisations in Russia, prepared by the Missionary Department of the 
Moscow Patriarchate [of the Russian Orthodox Church] ... 

The publication referred to in the letter is highly condemnatory in respect of certain 
faiths. It reflects the judgment of one religious organisation about others and its 
contents serve to prove the 'authenticity' of one religion and the 'falseness' of the 
other(s) ... 

The situation is further aggravated by the fact that Chuganov's letter was used in 
trials where it was portrayed as reflecting the official stance taken by the Prosecutor 
General's Office of Russia. For example, in Chelyabinsk, in the course of examination 
of a complaint by the local community of Jehovah's Witnesses against the 
Chairwoman of the regional Commission for Human Rights Ms Gorina, the latter 
constantly referred to Dworkin's book as a handbook recommended by the Prosecutor 
General's Office that contained reliable information on the activity of so-called 
destructive sects, including the community of Jehovah's Witnesses. This was used to 
justify the extremely heavy-handed conduct of the municipal authorities towards the 
Jehovah's Witnesses, in particular their breaking-up, with the aid of the police, of the 
believers' prayer meeting being held on the premises which they had been renting for 
an extended period of time." 
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II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE 

A. Statutory provisions 

1. Constitution of the Russian Federation 

43. Article 29 guarantees freedom of religion, including the right to 
profess either alone or in community with others any religion or to profess 
no religion at all, to freely choose, have and share religious and other beliefs 
and to manifest them in practice. 

2. Religions Act of26 September 1997 

44. The State may not interfere with the activities of religious 
associations provided that they comply with the law (section 4 § 2). State 
and other public officials may not use their position to foster any specific 
attitude towards a religion (section 4 § 4). 

45. Religious associations may take the form of either a religious group 
or a religious organisation (section 6 § 2). A religious group carries on its 
activities without State registration and without obtaining legal entity status 
(section 7 § 1). The right to use rented property for religious purposes is 
conferred only on registered religious organisations; religious groups may 
only use premises provided by participants (section 22). 

46. Services of worship and other religious rites and ceremonies may be 
performed without interference in buildings and structures intended for 
worship and their adjacent areas, and in other premises made available to 
religious organisations for these purposes (section 16 § 2). 

3. Law of 27 Apri! 1993 on complaints about actions and decisions 
impinging upon the rights and freedoms of citizens 

47. A court of general jurisdiction may hear complaints about actions or 
decisions of State and public officials which infringe citizens' rights or 
freedoms or prevent citizens from exercising their rights and freedoms. It is 
incumbent on the officials concerned to demonstrate the lawfulness of their 
actions or decisions (section 2). 

4. Education Act of 1 O July 1992 (as amended on 16 November 1997) 

48. The Education Act prohibits structural units of political parties, 
political and religious movements and organisations from being set up and 
operated in State and municipal educational establishments and education 
management bodies (section 1 § 5). 

49. An educational establishment may lease and rent out property. 
Rental income must be used for educational needs (section 39 § 11). 
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B. Case-law of the Supreme Court of the Russian Federation 

50. On 30 July 1999 a deputy President of the Supreme Court ruled on 
the complaint brought by the local authorities of Kaluga against an elder of 
the local community of Jehovah's Witnesses who had allegedly failed to 
give notice of a religious meeting to the local authorities: 

" ... according to the Russian Law on freedom of conscience and religious 
associations, the phrase 'without obstruction' means that no permission from, or 
clearing of the matter with, the secular authorities is required for performing religious 
ceremonies on premises provided [for that purpose]." 

51. On 14 August 2001 a deputy President of the Supreme Court ruled 
on a similar complaint brought by the authorities of Kislovodsk against a 
Jehovah's Witness in connection with an allegedly unauthorised religious 
gathering: 

"According to Article 16 of the Russian Federation Law on freedom of conscience 
and religious associations, religious services and other religious rites and ceremonies 
can take place without any interference ... in other places made available to religious 
organisation for that purpose... Therefore, the local religious organisation was not 
required to inform the State authority of its gathering." 

THE LAW 

L ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 8, 9, 10 AND 11 OF THE 
CONVENTION 

52. The applicants complained under Articles 8, 9, 10 and 11 of the 
Convention that on 16 April 2000 they had been prevented from having a 
religious meeting without undue interference on the part of the authorities. 

53. The Court notes that the main purpose of the applicants' gathering on 
16 April 2000 was to join in Biblical study and public worship. In doing so 
they undeniably exercised their rights to freedom of expression and to 
freedom of peaceful assembly under Articles 10 and 11 of the Convention. 
That being said, since the nature of the assembly was primarily religious 
and the participants belonged to the religion of the Jehovah's Witnesses (see 
Thlimmenos v. Greece [GC], no. 34369/97, § 42, ECHR 2000-IV), the 
Court will first examine this complaint from the standpoint of Article 9 of 
the Convention, which reads as follows: 

"1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this 
right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in 
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in 
worship, teaching, practice and observance. 
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B. Case-law of the Supreme Court of the Russian Federation 
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2.  Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such 
limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the 
interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the 
protection of the rights and freedoms of others.”

A.  Whether there has been interference

1.  Arguments by the parties
54.  The Government claimed, firstly, that the applicants had failed to 

produce – in the domestic proceedings or before this Court – any evidence 
in support of their allegation that the meeting had been disrupted. In their 
submission, Mr Kuznetsov, confronted with the request to produce 
documents demonstrating the lawfulness of the community meeting, 
realised that “the meeting should not be held” and indicated to the 
congregation that the meeting should end. The Government also asserted 
that the founding documents of the Jehovah's Witnesses religious 
organisations did not provide for the forms of worship mentioned by the 
applicants – a “worship meeting” or “religious meeting”.

55.  The applicants pointed to the overwhelming body of evidence 
submitted to the domestic courts, including statements by independent 
witnesses such as the college principal, to the effect that the meeting of their 
congregation had been disrupted following the arrival of the Commissioner 
and her aides. There was no requirement in law to demonstrate the 
lawfulness of the meeting or to show that it was “necessary” or “should be 
held”. In any event, Mr Kuznetsov had never made an admission of the kind 
alleged by the Government. The Government's attempts to reverse the 
burden of proof notwithstanding, it was incumbent on the intervening 
authorities to show that the meeting had been unlawful, which they had 
been unable and failed to do. As to the form of the meeting in question, the 
applicants considered that its actual form – be it a rite, ceremony, prayer, 
hymn or other liturgy – was of no relevance for the legal analysis of the 
alleged violation.

2.  The Court's assessment
56.  As enshrined in Article 9, freedom of thought, conscience and 

religion is one of the foundations of a “democratic society” within the 
meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most 
vital elements that go to make up the identity of believers and their 
conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, 
sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a 
democratic society, which has been dearly won over the centuries, depends 
on it. While religious freedom is primarily a matter of individual 
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conscience, it also implies, inter alia, freedom to “manifest [one's] 
religion”. Bearing witness in words and deeds is bound up with the 
existence of religious convictions (see Metropolitan Church of Bessarabia 
and Others v. Moldova, no. 45701/99, § 114, ECHR 2001-XII, and 
Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A no. 260-A, § 31).

57.  The Court further reiterates that Article 9 of the Convention protects 
acts of worship and devotion which are aspects of the practice of a religion 
or belief in a generally recognised form (see C. v. the United Kingdom, 
no. 10358/83, Commission decision of 15 December 1983, Decisions and 
Reports 37, p. 142). It is undeniable that the collective study and discussion 
of religious texts by the members of the religious group of Jehovah's 
Witnesses was a recognised form of manifestation of their religion in 
worship and teaching. Thus, the applicants' meeting on 16 April 2000 
attracted the protection of Article 9 of the Convention.

58.  The Government claimed that there had been no interference since 
the applicants had interrupted the meeting on their own initiative, once their 
attention had been drawn to the fact that they did not have the appropriate 
documents for holding it. The Court considers that this claim is not borne 
out by the materials produced before it.

59.  There is nothing in the parties' submissions to indicate that the 
religious meeting would have been wound up ahead of time had it not been 
for the arrival of the Commissioner and her aides. The Government did not 
furnish any alternative explanation or reason for the early termination of the 
applicants' meeting. The Court therefore considers that there was a causal 
link between their arrival at the site and the disruption of the meeting.

60.  It is not contested that the command to halt the meeting was given 
by Mr Kuznetsov, who had gone on stage and indicated, in sign language, 
that the police wanted the meeting to end (see paragraph 29 above). 
However, in so doing, he was relaying the demand of the senior police 
inspector, Mr Lozovyagin, who had told him that the meeting could not be 
continued without the appropriate documents (see paragraphs 27 and 33 
above). It further appears that neither Mr Lozovyagin nor any other person 
in the Commissioner's team mastered sign language. For that reason they 
were unable to communicate directly with the audience, which consisted 
mostly of profoundly deaf applicants. The Court notes the testimony of the 
applicant Ms Lappo in the domestic proceedings. She is not hearing-
impaired and witnessed an exchange between the Commissioner and one of 
her aides, who claimed to be unable to stop the meeting because the 
participants were “deaf mutes” (see paragraph 25 above). The 
Commissioner then told Mr Kuznetsov to disperse the gathering. The Court 
finds that in these circumstances Mr Kuznetsov merely acted as a medium 
of communication, passing on the Commissioner's order.

61.  The Court further recalls that the responsibility of a State under the 
Convention may arise for acts of all its organs, agents and servants, even 
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where their acts are performed without express authorisation and even 
outside or against instructions (see Wille v. Liechtenstein, no. 28396/95, 
Commission decision of 27 May 1997, and Ireland v. the United Kingdom, 
Commission Report of 25 January 1976, Yearbook 19, p. 512 at 758). In the 
present case the Government did not contest the fact that the Commissioner 
and the accompanying police inspectors had acted, or pretended to act, in 
their official capacity. The police officers wore uniforms and were 
perceived by the applicants as law-enforcement officials. It follows that 
their actions engaged the State's responsibility.

62.  In sum, the Court finds that there has been interference with the 
applicants' right to freedom of religion in that, on 16 April 2000, the State 
officials caused their religious assembly to be terminated ahead of time. It 
will next examine whether this interference was justified, that is whether it 
was “prescribed by law”, whether it pursued one or more legitimate aims 
enumerated in paragraph 2 of Article 9 and whether the interference was 
“necessary in a democratic society”.

B.  Whether the interference was justified

1.  Arguments by the parties
63.  The Government asserted that the meeting had been attended by 

hearing-impaired and disabled children without proof of the consent of their 
parents or legal guardians. The Commissioner asked the police officers to 
assist her in verifying whether this was the case. In the Government's view, 
the suspected participation of children had been sufficient justification for 
the interference, which was “prescribed by law” and necessary for the 
protection of the health and rights of others.

64.  The Government further alleged that the applicants had no right to 
use the rented premises for religious purposes. Firstly, religious groups 
which did not have legal entity status could only use property or premises 
provided by their members and the lease agreement between the 
Administrative Centre of the Jehovah's Witnesses in Russia and college 
no. 85 had therefore been void. Secondly, the Education Act prohibited 
religious organisations from being set up or operated in State or municipal 
educational establishments, both during and after school hours, and the lease 
agreement had therefore been void ab initio because it contravened this 
absolute prohibition and because it had been signed by the college principal 
acting ultra vires.

65.  The applicants pointed out that the Government had not disputed that 
there had been no police documents or authorisation for the raid, that the 
Commissioner and Mr Tomskiy were civilians and had no legal authority to 
take part in a police operation and that they had travelled to the college by 
private car and filmed the events with a private video camera.
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66. The applicants further submitted that the Government's assertion 
about the presence of children without parental consent was untenable in the 
light of the facts of the case and unsupported by any evidence. The 
Commissioner and police officers had never entered the auditorium but had 
remained in the foyer, so they could not see who was inside. They had only 
asked Mr Kuznetsov for the documents and never attempted to establish the 
identity or parentage of the minors present or any other information relating 
to them, either while the meeting was in progress or after its termination. 

67. In so far as the Government alleged that the lease agreement had 
been void, the applicants contended that the Government's arguments were 
factually incorrect and inconsistent. The lease agreement had been signed 
not by a religious group which did not have legal entity status but by the 
Administrative Centre of the Jehovah's Witnesses in Russia, that is, the 
umbrella organisation at national level, which had legal entity status. The 
Government had failed to specify on the basis of which facts or law the 
legally binding lease agreement, the terms and mutual obligations of which 
had been fulfilled by both parties for more than fourteen months, could be 
rendered void without the intervention of a judicial authority. Indeed, the 
validity of the agreement on the date in question (16 April 2000) was not 
contested and the notice of termination had only been served on the 
following day. Moreover, even assuming that there was a defect in the 
agreement, this would be a matter inter partes and it would not justify the 
disruption by a third-party civilian such as the Commissioner of a religious 
meeting held under the agreement. 

68. Lastly, the applicants challenged the Government's reliance on the 
Education Act as a misinterpretation of the law. They pointed out that the 
community had been lawfully using an auditorium outside college hours 
and without involving college students or staff, whereas the legal provision 
invoked by the Government referred only to the setting-up of "structural 
units" of religious organisations. 

2. The Court's assessment 
69. The parties disagreed as to whether the interference had been 

"prescribed by law". The Government advanced several legal grounds for 
the acts of the Commissioner and her aides; the applicants disputed that 
their acts had had any legal basis. The Court will examine these grounds in 
tum. 

70. In so far as the Government claimed that the applicants had not had 
the appropriate documents for holding the religious meeting, the Court 
observes that the Government never specified the nature of the allegedly 
missing documents. Furthermore, it notes the consistent case-law of the 
Russian Supreme Court to the effect that religious assemblies do not require 
any prior authorisation from, or notification to, the authorities (see 
paragraph 50 et seq.). It is striking that the police officer Mr Lozovyagin 
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only asked Mr Kuznetsov about his registered home address, but did not 
specify what other documents he wanted to see (see paragraph 27 above). 
Although it is in dispute whether Mr Kuznetsov had a valid registered 
address in Chelyabinsk or in Krasnodar, this issue is obviously of no 
relevance to the legal ability of the other applicants to hold a service of 
religious worship. It follows that the Government's allegation that the 
applicants lacked the appropriate documents for the religious meeting has 
not been made out. 

71. As regards the validity of the lease agreement, the Court notes at the 
outset that, contrary to the Government's submission, it was entered into by 
the organisation of the Jehovah's Witnesses officially registered at national 
level rather than by the local religious group which did not have legal entity 
status. The lease had no obvious legal defect and by the date of the events it 
had been duly fulfilled by both parties for at least fourteen months. By 16 
April 2000 there had been no eviction order, no pending court proceedings 
and no other legal challenges to the validity of the lease agreement. Nor has 
it been claimed that the administrative order of 31 March 2000 prohibiting 
colleges from renting out their premises for religious meetings had affected 
the validity of earlier leases retrospectively. It follows that the applicants 
had a lawful contractual basis for using the college premises on 16 April 
2000. 

72. The Government also claimed that the holding of the meeting on the 
college premises had been contrary to section 1 § 5 of the Education Act 
(cited in paragraph 48 above). The Court observes, however, that this 
ground was not relied upon in the domestic proceedings and that the 
Government relied on it for the first time in their pleadings before the Court. 
In any event, it appears that the Education Act expressly authorised 
educational establishments to rent out their premises (see paragraph 49 
above). The provision on which the Government relied did not prohibit the 
physical use of college space by third parties, but rather the clericalisation 
of schools through the setting-up of religious structures involving students 
and/or staff. In the present case the applicants used the college premises for 
their meetings on Tuesday nights and on Sundays, that is, outside normal 
college hours, and there is no evidence that their activities interfered in any 
way with the educational process or involved college students or teachers. 
Thus, the Education Act could not serve as a legal basis for the interference. 

73. Finally, the Government alleged that the Commissioner, assisted by 
two police officers and one civilian, had come to the meeting to investigate 
a complaint about the unauthorised presence of children at a religious event. 
The Court observes firstly that no evidence - such as, for example, a copy 
of the complaint or materials from a police investigation - has been 
produced in support of that contention. Similar allegations by the 
Commissioner had been examined previously by the Chelyabinsk 
prosecutors, who had found them unsubstantiated and decided not to 
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institute criminal proceedings (see paragraphs 10-13 above). Furthermore, 
the course of action adopted by the Commissioner suggests that her purpose 
was to disrupt the meeting rather than to investigate a complaint of that 
nature. Had there been a genuine attempt to investigate the matter, the 
identities of the participants in the meeting should have been established 
and the presence of children without their parents ascertained. However, the 
Commissioner and the accompanying officers did neither; they did not enter 
the hall, but stayed behind in the foyer; the only person who was asked for 
documents of any kind was the applicant Mr Kuznetsov, and no checks 
were carried out after the termination of the meeting. Moreover, the only list 
of participants in the meeting available to the Court is that compiled by the 
applicants (see the schedule), and no person on that list was younger than 
nineteen at the material time. It follows that the Government's contention 
that the Commissioner investigated a complaint is untenable on the facts. 

74. Lastly, the Court observes that the Government did not submit any 
documents relating to the official powers of the Commissioner and that no 
such documents were produced in the domestic proceedings. There are, 
however, strong and concordant indications that she acted without any legal 
basis in pursuance of her private ends. The involvement of two senior police 
officers gave her intervention a spurious authority. However, the police 
officers were not formally subordinate to her and she had no authority to 
give them orders, such as the one she gave to have the meeting dispersed 
(see paragraph 60 above). There was no ongoing inquiry of any kind, nor 
had there been any complaint about disturbance of the public order or any 
other indication of an offence warranting police involvement. Thus, as the 
Court has found above, the legal basis for breaking up a religious event 
conducted on the premises lawfully rented for that purpose was 
conspicuously lacking. Against that background the Court finds that the 
interference was not "prescribed by law" and that the Commissioner did not 
act in good faith and breached a State official's duty of neutrality and 
impartiality vis-à-vis the applicants' religious congregation (see Hasan and 
Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, § 62, ECHR 2000-XI). Since the 
Court has already found that the interference with the applicants' right was 
not "in accordance with the law", this finding makes it unnecessary to 
determine whether it pursued a legitimate aim and was necessary in a 
democratic society (see Gartukayev v. Russia, no. 71933/01, § 21, 
13 December 2005). 

75. There has therefore been a violation of Article 9 of the Convention 
on account of the disruption of the applicants' religious meeting on 16 April 
2000 by the Commissioner and her aides. In these circumstances, the Court 
does not consider it necessary to examine the same events from the 
standpoint of Articles 8, 100r 11 of the Convention. 
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II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 14 OF THE CONVENTION, 
TAKEN IN CONJUNCTION WITH ARTICLE 9 

76. The applicants further complained under Article 14 of the 
Convention, taken in conjunction with Article 9, that they had been victims 
of discrimination on account of their religious beliefs. Article 14 reads as 
follows: 

"The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be 
secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, association with a 
national minority, property, birth or other status." 

77. The Court reiterates that Article 14 has no independent existence, 
but plays an important role by complementing the other provisions of the 
Convention and the Protocols, since it protects individuals placed in similar 
situations from any discrimination in the enjoyment of the rights set forth in 
those other provisions. Where a substantive Article of the Convention or its 
Protocols has been invoked both on its own and together with Article 14 and 
a separate breach has been found of the substantive Article, it is not 
generally necessary for the Court to consider the case under Article 14 also, 
though the position is otherwise if a clear inequality of treatment in the 
enjoyment of the right in question is a fundamental aspect of the case (see 
Chassagnou and Others v. France [GC], nos. 25088/94, 28331/95 and 
28443/95, § 89, ECHR 1999-III, and Dudgeon v. the United Kingdom, 
judgment of22 October 1981, Series A no. 45, § 67). 

78. In the circumstances of the present case the Court considers that the 
inequality of treatment, of which the applicants claimed to be victims, has 
been sufficiently taken into account in the above assessment that led to the 
finding of a violation of a substantive Convention provision (see, in 
particular, paragraph 74 above). It follows that there is no cause for a 
separate examination of the same facts from the standpoint of Article 14 of 
the Convention (see Metropolitan Church of Bessarabia, cited above, 
§ 134). 

III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 OF THE CONVENTION 

79. The applicants complained under Article 6 of the Convention that 
they had been denied a fair hearing because (i) the trial judge had been 
manifestly biased against them and had overtly favoured the defendants; (ii) 
they had not benefited from the equality-of-arms principle; and (iii) the 
court had refused to admit their evidence and made findings that had been 
perverse and unsustainable in the light of the facts. Article 6, in its relevant 
part, provides as follows: 

"In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a 
fair ... hearing ... by [a] ... tribunal established by law ... " 
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A. Arguments by the parties 

80. The Government submitted that the judgments of the domestic 
courts did not disclose any violations of the procedural rights of the parties. 
Both parties had submitted their observations to the courts and the courts 
had made an impartial, comprehensive and thorough examination of the 
evidence before them. 

81. The applicants submitted that the proceedings had been 
fundamentally defective in that the judge had rejected crucial evidence on 
which they had sought to rely. They pointed out that the judgment had been 
silent on the issue of the credibility of key witnesses, especially the 
Commissioner, who had given three mutually exclusive accounts of the 
events. The judicial decision had not stated any reasons for rejecting the 
evidence given by the applicants. 

B. The Court's assessment 

82. After the prosecutor had decided against initiating a criminal 
investigation into the actions of the Commissioner and her aides, the 
applicants lodged a civil complaint in accordance with the procedure for 
contesting unlawful actions on the part of State officials. The burden of 
proof was on the officials concerned to show that their actions had been 
lawful (see paragraph 47 above). The domestic courts rejected the 
applicants' complaint, finding that they had failed to show that the religious 
meeting had been terminated ahead of time on the orders of the 
Commissioner and/or the police officers accompanying her. The evidence 
produced by the applicants to that effect was rejected as emanating from 
"interested witnesses" (see paragraphs 38 and 40 above). 

83. The Court reiterates that, according to its established case-law 
reflecting a principle linked to the proper administration of justice, 
judgments of courts and tribunals should adequately state the reasons on 
which they are based. Article 6 § I obliges courts to give reasons for their 
judgments, but cannot be understood as requiring a detailed answer to every 
argument. The extent to which this duty to give reasons applies may vary 
according to the nature of the decision (see Ruiz Torija v. Spain, judgment of 
9 December 1994, Series A no. 303-A, § 29). Even though a domestic court 
has a certain margin of appreciation when choosing arguments in a 
particular case and admitting evidence in support of the parties' 
submissions, an authority is obliged to justify its activities by giving reasons 
for its decisions (see Suominen v. Finland, no. 37801197, § 36, 1 July 2003). 
A further function of a reasoned decision is to demonstrate to the parties that 
they have been heard. Moreover, a reasoned decision affords a party the 
possibility to appeal against it, as well as the possibility of having the 
decision reviewed by an appellate body. It is only by giving a reasoned 

Side 70

KUZNETSOV AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT 19 

A. Arguments by the parties 

80. The Government submitted that the judgments of the domestic 
courts did not disclose any violations of the procedural rights of the parties. 
Both parties had submitted their observations to the courts and the courts 
had made an impartial, comprehensive and thorough examination of the 
evidence before them. 

81. The applicants submitted that the proceedings had been 
fundamentally defective in that the judge had rejected crucial evidence on 
which they had sought to rely. They pointed out that the judgment had been 
silent on the issue of the credibility of key witnesses, especially the 
Commissioner, who had given three mutually exclusive accounts of the 
events. The judicial decision had not stated any reasons for rejecting the 
evidence given by the applicants. 

B. The Court's assessment 

82. After the prosecutor had decided against initiating a criminal 
investigation into the actions of the Commissioner and her aides, the 
applicants lodged a civil complaint in accordance with the procedure for 
contesting unlawful actions on the part of State officials. The burden of 
proof was on the officials concerned to show that their actions had been 
lawful (see paragraph 47 above). The domestic courts rejected the 
applicants' complaint, finding that they had failed to show that the religious 
meeting had been terminated ahead of time on the orders of the 
Commissioner and/or the police officers accompanying her. The evidence 
produced by the applicants to that effect was rejected as emanating from 
"interested witnesses" (see paragraphs 38 and 40 above). 

83. The Court reiterates that, according to its established case-law 
reflecting a principle linked to the proper administration of justice, 
judgments of courts and tribunals should adequately state the reasons on 
which they are based. Article 6$1 obliges courts to give reasons for their 
judgments, but cannot be understood as requiring a detailed answer to every 
argument. The extent to which this duty to give reasons applies may vary 
according to the nature of the decision (see Ruiz Torija v. Spain, judgment of 
9 December 1994, Series A no. 303-A, $ 29). Even though a domestic court 
has a certain margin of appreciation when choosing arguments in a 
particular case and admitting evidence in support of the parties' 
submissions, an authority is obliged to justify its activities by giving reasons 
for its decisions (see Suominen v. Finland, no. 37801/97, $ 36, 1 July 2003). 
A further function of a reasoned decision is to demonstrate to the parties that 
they have been heard. Moreover, a reasoned decision affords a party the 
possibility to appeal against it, as well as the possibility of having the 
decision reviewed by an appellate body. It is only by giving a reasoned 



20 KUZNETSOV AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT 

decision that there can be public scrutiny of the administration of justice 
(see Hirvisaari v. Finland, no. 49684/99, § 30,27 September 2001). 

84. In the present case the applicants repeatedly - in their oral and 
written submissions to the District and Regional Court - pointed to multiple 
admissions by the police officers Mr Lozovyagin and Mr Vi1danov that they 
had instructed Mr Kuznetsov to tell the audience to end the meeting (see, in 
particular, their oral testimony before the District Court in paragraph 27 
above and their statements to the prosecutor in paragraph 33 above). The 
judgments of the domestic courts did not address their submissions on that 
issue and remained silent on that crucial point. Neither the District nor the 
Regional Court explained the reasons for rejecting the evidence given by 
those applicants who had been witnesses to the exchange between the 
Commissioner, the police officers and Mr Kuznetsov and who had given 
concordant testimonies on the matter. The Court is struck by the 
inconsistent approach of the Russian courts, on the one hand finding it 
established that the Commissioner and her aides had come to the applicants' 
religious meeting and that it had been terminated ahead of time, and on the 
other hand refusing to see a link between these two elements without 
furnishing an alternative explanation for the early termination of the 
meeting. Their findings of fact appear to suggest that the Commissioner's 
arrival and the applicants' decision to interrupt their religious service had 
simply happened to coincide. That approach permitted the domestic courts 
to avoid addressing the applicants' main complaint, namely that neither the 
Commissioner nor the police officers had had any legal basis for interfering 
with the conduct of the applicants' religious event. The crux of the 
applicants' grievances - a violation of their right to freedom of religion - 
was thus left outside the scope of review by the domestic courts which 
declined to undertake an examination of the merits of their complaint. 

85. In these circumstances, the Court finds that the domestic courts 
failed in their duty to state the reasons on which their decisions were based 
and to demonstrate that the parties had been heard in a fair and equitable 
manner. There has therefore been a violation of Article 6 of the Convention. 

IV. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 13 OF THE CONVENTION 

86. The applicants further complaint that they did not have an effective 
remedy for a violation of their rights, as required by Article 13 which reads 
as follows: 

"Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated 
shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the 
violation has been committed by persons acting in an official capacity." 

87. The Court reiterates that the role of Article 6 § 1 in relation to 
Article 13 is that of a lex specialis, the requirements of Article 13 being 
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absorbed by more stringent requirements of Article 6 § 1 (see, among other 
authorities, Brualla Gómez de la Torre v. Spain, judgment of 19 December 
1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, § 41). Consequently, 
it is unnecessary to examine the complaint under Article 13 separately. 

V. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION 

88. Article 41 of the Convention provides: 
"If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols 

thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only 
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to 
the injured party." 

A. Damage 

89. The applicants claimed 750 euros (EUR) for each victim of the 
alleged violations, or an overall amount of EUR 75,000, in respect of 
non-pecuniary damage, representing the suffering resulting from the 
premeditated violation of their rights by a prejudiced State official 
advancing her own political ends to the detriment of a disadvantaged 
minority, namely the deaf Jehovah's Witnesses. They authorised Mr 
Kuznetsov (the forty-seventh applicant and the community elder) to receive 
the sum awarded and to apply it to the benefit of all the applicants. 

90. The Government claimed that the amount was excessive and "not 
proved by the circumstances of the case". 

91. The Court has found that the applicants' religious meeting was 
disrupted through unlawful interference by the State officials and that the 
applicants did not benefit from a fair hearing. These events affected a 
significant number of individuals, many of whom suffered from a physical 
disability. The Court considers that the finding of violations would not 
constitute sufficient compensation for the distress and frustration the 
applicants must have endured. However, it finds the particular amount 
claimed excessive. Making its assessment on an equitable basis, it awards 
the applicants a global amount of EUR 30,000, plus any tax that may be 
chargeable on that amount, to be paid into the bank account of 
Mr Konstantin Kuznetsov on behalf of all the applicants. 

B. Costs and expenses 

92. The applicants were represented in the domestic proceedings by 
three Russian lawyers at a rate of EUR 50 per hour and one paralegal at a 
rate of EUR 30 per hour, and in the Strasbourg proceedings by Mr Daniel, a 
member of the English Bar, at a rate ofEUR 200 per hour. The nature of the 
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applicants' disability made it necessary to employ specialist translators 
qualified in Russian, English and deaf signing. It was also necessary to 
prepare a verbatim transcript of the domestic hearings. 

93. The applicants claimed EUR 91,059 in respect of costs and expenses 
relating to their legal representation. This included: 

• EUR 15,290 for the preparation of the domestic trial; 
• EUR 12,700 for their representation by two Russian lawyers 

during seventeen days' trial before the District Court; 
• EUR 1,190 for a deaf signing translator during the trial; 
• EUR 2,428 for other trial disbursements (meals, travel, etc.); 
• EUR 2,200 for the costs of appeal to the Regional Court; 
• EUR 1,736 for the preparation of the trial transcript; 
• EUR 10,657 for the preparation of the application to the Court 

and exchange of observations; 
• EUR 5,711 for attending the oral hearing; 
• EUR 39,147 for Mr Daniel's fees and travel expenses. 

94. The Government did not dispute the details of the calculations 
submitted by the applicants, submitting that any reimbursement should be 
reasonable and cover only real and necessary expenses. 

95. The Court notes that this case was rather complex, in view of the 
number of the applicants and their particular disability, the length of the 
domestic proceedings, the seriousness of the violations alleged and the 
considerable number of documents involved. There was an oral hearing 
before the Court which required additional preparation of documents and 
oral submissions. The Court, however, considers excessive the amount of 
time spent by counsel on the case. Having regard to the materials in the case 
file, it awards the applicants the entire amount claimed in respect of the 
domestic proceedings, that is EUR 35,544, and EUR 25,000 in respect of 
the Strasbourg proceedings, plus any tax that may be chargeable on these 
amounts. The total amount of EUR 60,544 is to be paid into the bank 
account ofMr Konstantin Kuznetsov on behalf of all the applicants. 

c. Default interest 
96. The Court considers it appropriate that the default interest should be 

based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which 
should be added three percentage points. 

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY 

1. Holds that there has been a violation of Article 9 of the Convention; 
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2. Holds that no separate examination of the same issues under Articles 8, 
lOor 11 of the Convention is necessary; 

3. Holds that no separate examination of the complaint under Article 14 of 
the Convention is necessary; 

4. Holds that there has been a violation of Article 6 of the Convention; 

5. Holds that no separate examination of the complaint under Article 13 of 
the Convention is necessary; 

6. Holds 
(a) that the respondent State is to pay Mr Konstantin Kuznetsov on 
behalf of all the applicants, within three months from the date on which 
the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the 
Convention, the following amounts, to be converted into Russian 
roubles at the rate applicable at the date of settlement: 

(i) EUR 30,000 (thirty thousand euros) in respect of non-pecuniary 
damage; 
(ii) EUR 60,544 (sixty thousand five hundred and forty-four euros) 
in respect of costs and expenses; 
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts; 

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until 
settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a 
rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank 
during the default period plus three percentage points; 

7. Dismisses the remainder of the applicants' claim for just satisfaction. 

Done in English, and notified in writing on 11 January 2007, pursuant to 
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court. 

Søren NIELSEN 
Registrar 

Christos ROZAKIS 
President 
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SCHEDULE - List of applicants 

# Name (last name, first name, and father's name) Year of birth 
1. Abilmazhinov Yertustik Gazizovich 1957 
2. Abrosimova Valentina Nikolaevna 1931 
3. Akimochkina Anastasia Dmitrievna 1933 
4. Alekseveva Galina Leonidovna 1952 
5. Aptasheva Olga Aleksevevna 1974 
6. Aptasheva Valentina Alekseyevna 1977 
7. Arkadveva Valentina Mikhailovna 1936 
8. A vdieva Valentina Petrovna 1951 
9. Bataveva Olga Vasilievna 1958 
10. Berchatov Viktor Vasilievich 1947 
11. Berkutova Nadezhda Leonidovna 1962 
12. Brovina Lvubov Alekcandrovna not known 
13. Butina Nelli Fvodorovna 1970 
14. Chernyenko Tatiana Ivanovna 1948 
15. Cheskidova Lvudmila Ivanovna 1960 
16. Chmvkhalo Galina Alekseyevna 1948 
17. Chugayeva Anna Stepanovna 1935 
18. Fattakhova Darva Ivanovna 1925 
19. Fokina Gaishura Gainullovna 1953 
20. Fomina Galina Anatolievna 1957 
21. Gaas Andrev Aleksandrovich 1959 
22. Galyanova Lvubov Stepanovna 1952 
23. Gashkov Dmitri Valerievich 1975 
24. Gavrilova Tatiana Mikhailovna 1969 
25. Gerashenko Tatiana Mikhailovna 1962 
26. Gorvunova Tatiana Borisovna not known 
27. Grigoriev Aleksei Nikolavevich 1975 
28. Grizorieva Natalva Viktorovna 1977 
29. Guskova Tatiana Alekseyevna 1963 
30. Gusveva Nina Mikhailovna 1947 
31. Israfilova Irina Leonidovna 1968 
32. Kadirova Elmira Faskhutdinovna 1978 
33. Kapashev Kurzalebek Berkutovich 1965 
34. Kanasheva Natalva Anatolyevna 1963 
35. Karpushenko Denis Sergeyevich 1977 
36. Khamidullina Mavlikha Farkhitovna 1959 
37. Khudaizulova Mindiyamal Mansurovna 1960 
38. Khusainova Hadezhda Mikhailovna 1958 
39. Kochkova Aleksandra Yegorovna 1932 
40. Kotov Yevzeniv Vladimirovich 1966 
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41. Kotova Alvona Petrovna 1971 
42. Kovshov Valeriv Nikolayevich 1930 
43. Kozhakhmetova Saulve Nabievna 1970 
44. Kozhevnikova Lidia Miniyakhmetovna 1946 
45. Kozhin Sergei Aleksandrovich 1979 
46. Lanno Olga Viktorovna 1977 
47. Kuznetsov Konstantin Nikanorovich 1970 
48. Lebsak Nadezhda Vasilievna 1954 
49. Levchenko Oleg Petrovich not known 
50. Levchenko Olga Yurievna 1970 
51. Loshmanov Viktor Andreyevich 1940 
52. Lvubchenko Gennadiy Vladimirovich 1960 
53. Lvubchenko Marina Genadivevna 1981 
54. Lvubchenko Olga Vasiliyevna 1960 
55. Makashova Madina Rayinbekovna 1976 
56. Malygina Iraida Nikolayevna 1956 
57. Mamavev Mikhail Gennadiyevich 1972 
58. Markina Vera Vasilievna 1956 
59. Matveveva Lvudmila Vasilievna 1961 
60. Morets Fridrikh Ivanovich 1947 
61. Morets Tatiana Semionovna not known 
62. Nadyrshinna Inna Rustamovna 1981 
63. Nizametdinova Flvura Ivanovna 1946 
64. Nizhegorodtseva Galina Borisovna 1959 
65. Nurmiveva Lvudmila Nuritdinovna 1959 
66. Ozneva Olga Yevgenievna 1963 
67. Orezeldiev Setdarberdi 1964 
68. Orezeldieva Galina Fridonovna 1962 
69. Ovchinnikova Nina Aleksandrovna 1951 
70. Parshukov Andrei Viktorov 1973 
71. Parshukova Irina Vladimirovna 1975 
72. Peshkova Yelena Valerievna 1972 
73. Petrova Lvubov Romanovna 1927 
74. Pechenkina Maria Fvodorovna 1935 
75. Pidzhakov Sergei Borisov 1956 
76. Pidzhakova Larisa Nikolayevna 1957 
77. Pleshkova Vera Karlovna 1966 
78. Prokhorova Irina Vladimirovna 1958 
79. Puzanov Vladimir Aleksandrovich 1969 
80. Puzanova Yelena Leonidovna 1976 
81. Safiyulin Ruslan Nasritdinovich 1977 
82. Samoilova Marina Nikolayevna 1963 
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41. Kotova Alyona Petrovna 1971 
42. Kovshov Valeriy Nikolayevich 1930 
43. Kozhakhmetova Saulve Nabievna 1970 
44. Kozhevnikova Lidia Miniyakhmetovna 1946 
45. Kozhin Sergei Aleksandrovich 1979 
46. Lappo Olga Viktorovna 1977 
47. Kuznetsov Konstantin Nikanorovich 1970 
48. Lebsak Nadezhda Vasilievna 1954 
49. Levchenko Oleg Petrovich not known 
50. Levchenko Olga Yurievna 1970 
51. Loshmanov Viktor Andreyevich 1940 
52. Lyubchenko Gennadiy Vladimirovich 1960 
53. Lyubchenko Marina Genadiyevna 1981 
54. Lyubchenko Olga Vasiliyevna 1960 
55. Makashova Madina Rayinbekovna 1976 
56. Malygina Iraida Nikolayevna 1956 
57. Mamayev Mikhail Gennadiyevich 1972 
58. Markina Vera Vasilievna 1956 
59. Matveyeva Lyudmila Vasilievna 1961 
60. Morets Fridrikh Ivanovich 1947 
61. Morets Tatiana Semionovna not known 
62. Nadyrshinna Inna Rustamovna 1981 
63. Nizametdinova Flyura Ivanovna 1946 
64. Nizhegorodtseva Galina Borisovna 1959 
65. Nurmiyeva Lyudmila Nuritdinovna 1959 
66. Ogneva Olga Yevgenievna 1963 
67. Oregeldiev Setdarberdi 1964 
68. Oregeldieva Galina Fridonovna 1962 
69. Ovchinnikova Nina Aleksandrovna 1951 
70. Parshukov Andrei Viktorov 1973 
71. Parshukova Irina Vladimirovna 1975 
72. Peshkova Yelena Valerievna 1972 
73. Petrova Lyubov Romanovna 1927 
74. Pechenkina Maria Fyodorovna 1935 
75. Pidzhakov Sergei Borisov 1956 
76. Pidzhakova Larisa Nikolayevna 1957 
77. Pleshkova Vera Karlovna 1966 
78. Prokhorova Irina Vladimirovna 1958 
79. Puzanov Vladimir Aleksandrovich 1969 
80. Puzanova Yelena Leonidovna 1976 
81. Safiyulin Ruslan Nasritdinovich 1977 
82. Samoilova Marina Nikolayevna 1963 
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83. Samsonova Yekaterina Petrovna 1926 
84. Shalakov Vladimir Konstantinovich 1941 
85. Shalakova Valentina Pavlovna 1950 
86. Shilyayeva Tamara Ivanovna 1941 
87. Sinvukin Oleg Vladimirovich 1968 
88. Sinvukina Tatiana Vladimirovna 1973 
89. Sorokina Vera Alekseyevna 1960 
90. Stepina Zova Serzevevna 1940 
91. Sveshnikova Nina Nikolayevna 1947 
92. Taruta Tatiana Alekseyevna 1950 
93. Taskavev Ivan Mikhailovich 1940 
94. Taskaveva Anna Aleksandrovna 1933 
95. Teresehuk Larisa Igorvevna 1976 
96. Teresehuk Svetlana Yurievna 1964 
97. Tinvao Galina Pavlovna 1947 
98. Tipyao Gennadiv Ivanovich 1936 
99. Verednikova Anna Borisovna 1958 
100. Volosnikova Iraida Vladimirovna 1964 
101. Yegorova Yekaterina Grigorievna 1979 
102. Zinovieva Lvubov Porfirvevna 1927 
103. Zhuravlvova Larisa Yevgenievna 1969 
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KIMLYA AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT 1

In the case of Kimlya and Others v. Russia,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a 

Chamber composed of:
Christos Rozakis, President,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, judges,

and André Wampach, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 10 September 2009,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in two applications (nos. 76836/01 and 32782/03) 
against the Russian Federation lodged with the Court under Article 34 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(“the Convention”) by two Russian nationals, Mr Yevgeniy Nikolayevich 
Kimlya and Mr Aidar Rustemovich Sultanov (“the first and second 
applicants”), and a Russian religious group, the Church of Scientology of 
Nizhnekamsk (“the applicant church”), on 17 August 2001 and 2 October 
2003 respectively.

2.  The applicants were represented before the Court by Mr P. Hodkin, a 
lawyer practising in East Grinstead, United Kingdom, and also by 
Ms G. Krylova and Mr M. Kuzmichev, lawyers practising in Moscow. The 
Russian Government (“the Government”) were represented by 
Mr P. Laptev, former Representative of the Russian Federation at the 
European Court of Human Rights.

3.  The applicants complained, in particular, about the domestic 
authorities’ decisions refusing State registration of the applicants’ religious 
groups as legal entities.

4.  By a decision of 9 June 2005, the Court decided to join the 
applications and declared them partly admissible.

5.  The Government, but not the applicants, filed observations on the 
merits (Rule 59 § 1 of the Rules of Court).
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2 KIMLYA AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT

THE FACTS

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

6.  The first applicant, Mr Kimlya, was born in 1977 and lives in Surgut 
in the Khanty-Mansi Autonomous Region. He is the President of the Church 
of Scientology of Surgut City.

7.  The second applicant, Mr Sultanov, was born in 1965 and lives in 
Nizhnekamsk in the Republic of Tatarstan. He is a co-founder and member 
of the third applicant, the Church of Scientology of Nizhnekamsk, a 
religious group without legal-entity status.

A.  Attempted registration of the Church of Scientology of Surgut 
City

8.  In 1994 the first centre for the study of Dianetics (the creed of the 
Church of Scientology) opened in Surgut and obtained State registration as 
a social non-governmental organisation under the name of “Surgut 
Humanitarian Dianetics Centre”.

9.  In 1995 a new Russian law on non-governmental associations was 
enacted. It required all non-governmental associations established before its 
entry into force to be re-registered before 1 July 1999. The Centre applied 
for re-registration; however, its application was refused on 23 July 1999 on 
the ground that the aims of the organisation were religious in nature. On 
23 November 1999 the Justice Department of the Khanty-Mansi Region 
(“the Khanty-Mansi Justice Department”) sought a court decision 
terminating the Centre’s existence.

10.  The Centre applied for registration as a non-commercial partnership 
regulated by the Civil Code of the Russian Federation. On 4 October 1999 
the deputy mayor of Surgut Town Council rejected the application, referring 
to the religious purposes of the Centre.

11.  On 2 January 2000 the first applicant, in community with his fellow 
believers, resolved to found the “Scientology Group of Surgut City” and to 
hold regular services on Sundays. At a subsequent meeting on 1 July 2000, 
the first applicant and other believers passed a resolution to establish a local 
religious organisation, the Church of Scientology of Surgut City (“the 
Surgut Church”).

12.  On 15 August 2000 the ten founding members, including the first 
applicant, applied to the Khanty-Mansi Justice Department for registration 
as a local religious organisation having the status of a legal entity.
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13.  On 14 September 2000 the Khanty-Mansi Justice Department 
refused registration in the following terms:

“You have failed to produce a document issued by a local authority certifying that 
the religious group has existed in the given territory for no less than fifteen years, or a 
document issued by the managing body of a centralised religious organisation 
certifying that the religious group is a branch of such an organisation, and this does 
not comply with the requirements of section 11(5) of the Federal Law on freedom of 
conscience and religious associations.

The refusal of registration does not prohibit a subsequent new application for 
registration provided that the grounds for the refusal have been removed.”

14.  On 17 October 2000 the first applicant appealed against that decision 
to the Khanty-Mansi Town Court. He alleged that his constitutional right to 
freedom of conscience had been violated and that his religious group had 
been discriminated against. Lacking the status of a legal entity, his religious 
group could not print, export or import religious books or articles of 
worship, own property, carry out charitable activities or found organisations 
for religious purposes.

15.  On 25 December 2000 the Khanty-Mansi Town Court dismissed the 
complaint. It held that the Khanty-Mansi Justice Department had correctly 
refused registration because the Surgut Church had failed to provide a 
document confirming it had been in existence in the region for at least 
fifteen years. As to the first applicant’s reliance on the Constitution, it held: 
“this reference ... is far-fetched and cannot be taken into consideration.” No 
further justification was provided.

16.  On 21 February 2001 the Khanty-Mansi Regional Court upheld the 
judgment of 25 December 2000. The court repeated that the applicant’s 
references to the decisions of the Constitutional Court and the Russian 
Constitution were “groundless”.

17.  Following a request by the first applicant, on 18 January 2002 the 
Presidium of the Khanty-Mansi Regional Court instituted supervisory-
review proceedings, quashed the contested judgments and remitted the 
matter to the Khanty-Mansi Town Court for a fresh examination. It noted 
that the Khanty-Mansi Justice Department should have “left the application 
unexamined” until all the documents required by law had been produced.

18.  On 16 May 2002 the Khanty-Mansi Town Court commissioned an 
expert study of the religious teachings of the Surgut Church and stayed the 
proceedings in the case. On 24 July 2002 the Khanty-Mansi Regional Court 
upheld that decision on appeal.

19.  On 22 November 2004 the Khanty-Mansi Town Court resumed the 
proceedings and delivered a new judgment on the same day. It held that the 
refusal to register the Surgut Church had been unlawful because in the 
absence of a certificate showing its fifteen-year presence in the region, the 
Khanty-Mansi Justice Department should have left the application for 
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20 KIMLYA AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT

Judgments and Decisions 1996-VI). The Court has no doubt that requiring 
an applicant to resort to a subterfuge, such as changing the structure of a 
religious group for form’s sake only, with the sole purpose of circumventing 
a formal requirement of domestic law, would not be a “normally available” 
remedy.

75.  The Court therefore dismisses the Government’s preliminary 
objection as to the non-exhaustion of domestic remedies.

B.  The applicable Convention provision and existence of an 
interference with the applicants’ rights

1.  The parties’ submissions

(a)  The applicants

76.  The applicants noted that “religious groups”, as defined in the 
Religions Act, could operate without State interference. However, the status 
of a “religious group” entailed severe restrictions on community religious 
practice. A “religious group” had no legal personality; it could not acquire 
rights or obligations, and it could not protect its interests in court. Given the 
list of rights reserved to registered religious organisations in sections 15-24 
of the Religions Act – including such fundamental aspects of “worship, 
teaching, practice and observance” as the right to establish places of 
worship, the right to hold religious services in other places accessible to the 
public, and the right to produce and/or acquire religious literature – a 
“religious group” was not a religious community with any substantial rights 
or “autonomous existence”, an issue which the Court had found to be “at the 
very heart of the protection which Article 9 affords” (see Metropolitan 
Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99, § 118, ECHR 
2001-XII).

77.  In the applicants’ view, the imposition of restrictions on fundamental 
aspects of the life of a religious community, such as the ability to set up a 
place of worship or to produce religious literature, on the sole ground that it 
could not prove that it had been in existence for fifteen years, constituted 
interference with the “effective enjoyment of the right to freedom of 
religion by all its active members” under Article 9. Moreover, the Court’s 
case-law indicated that the right to form a legal entity was itself a 
fundamental right guaranteed to all associations under Article 11, religious 
or otherwise (see Sidiropoulos and Others v. Greece, 10 July 1998, § 40, 
Reports 1998-IV). The applicants had not merely been restricted in choices 
of organisational form. Under Russian law, the only option available to 
them if they wished to “form a legal entity in order to act collectively in 
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KIMLYA AND OTHERS v. RUSSIA JUDGMENT 21

their field of mutual interest” was to seek registration as a religious 
organisation, and they had been refused that right.

(b)  The Government

78.  The Government accepted that under Russian law, the scope of the 
rights of “religious groups” was different from that of “religious 
organisations” that had obtained legal-entity status through State 
registration. However, in their submission, the difference in the scope of 
rights was in no way connected with the exercise of the rights to freedom of 
religion and association. The founding of a religious group was a voluntary 
act by a group of individuals. It did not require any special permission; 
notification to the municipal authority sufficed. Accordingly, in the 
Government’s view, the matter fell outside the State’s sphere of competence 
and the applicants were free to exercise their rights without State 
interference. “Religious groups” could celebrate services, other religious 
rites and ceremonies, and also give religious instruction and training to their 
followers.

2.  The Court’s assessment

(a)  The applicable Convention provision

79.  The Court observes that the question whether or not Scientology 
may be described as a “religion” is a matter of controversy among the 
member States. It is clearly not the Court’s task to decide in abstracto 
whether or not a body of beliefs and related practices may be considered a 
“religion” within the meaning of Article 9 of the Convention. In the absence 
of any European consensus on the religious nature of Scientology teachings, 
and being sensitive to the subsidiary nature of its role, the Court considers 
that it must rely on the position of the domestic authorities in the matter and 
determine the applicability of Article 9 of the Convention accordingly (see 
Church of Scientology Moscow v. Russia, no. 18147/02, § 64, 5 April 2007).

80.  In the instant case the Surgut Centre of Scientology, which had been 
initially registered as a non-religious entity, was eventually dissolved on the 
ground that its activities were “religious in nature”. Its subsequent 
application for registration as another form of non-religious entity was 
rejected for the same reason (see paragraphs 9 and 10 above). As regards the 
Church of Scientology of Nizhnekamsk, both the Town and Supreme Courts 
concurred on the religious nature of the organisation. That conclusion was 
later endorsed by the Expert Council on State Religious Evaluation of the 
Council on Religious Affairs which determined that Scientology was a 
religion (see paragraphs 30 and 40 above). It appears therefore that the 
national authorities were convinced of the religious nature of both the 
Scientology groups to which the present case relates.
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81.  Having regard to the position of the Russian authorities, which have 
consistently expressed the view that Scientology groups are religious in 
nature, the Court finds that Article 9 of the Convention is applicable in the 
case before it. Moreover, since religious communities traditionally exist in 
the form of organised structures and the first and second applicants’ 
complaint concerns the alleged restriction on their right to associate freely 
with their fellow believers and the third applicant’s right to ensure judicial 
protection of the community, Article 9 must be examined in the light of 
Article 11 of the Convention, which safeguards associative life against 
unjustified State interference (see Religionsgemeinschaft der Zeugen 
Jehovas and Others v. Austria, no. 40825/98, § 60, 31 July 2008; 
Metropolitan Church of Bessarabia and Others, cited above, § 118; and 
Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, §§ 62 and 91, ECHR 
2000-XI).

(b)  Existence of an interference

82.  The Court must first determine whether there was an interference 
with the applicants’ rights to freedom of religion and association. It 
observes that, after complex and lengthy proceedings, the domestic courts 
upheld at final instance the decisions of the registration authorities by which 
the Surgut and Nizhnekamsk Churches of Scientology had been refused 
registration as “religious organisations” within the meaning of the Russian 
Religions Act.

83.  The Government maintained that there had been no interference with 
the applicants’ rights because the first and second applicants had been able 
to join together for religious purposes in a different organisational form, that 
of a “religious group”, in which the third applicant existed and for which no 
approval or registration was required.

84.  The Court notes that the refusal of registration as a “religious 
organisation” had the effect of denying legal personality to the Church of 
Scientology of Surgut City, of which the first applicant was the President, 
and the Church of Scientology of Nizhnekamsk, which had been co-founded 
by the second applicant and which is also an applicant in the present case. It 
has been the Court’s settled case-law that the ability to establish a legal 
entity in order to act collectively in a field of mutual interest is one of the 
most important aspects of freedom of association, without which that right 
would be deprived of any meaning. A refusal by the domestic authorities to 
grant legal-entity status to an association, religious or otherwise, of 
individuals amounts to an interference with the exercise of the right to 
freedom of association (see Gorzelik and Others v. Poland [GC], 
no. 44158/98, § 52 et passim, ECHR 2004-I, and Sidiropoulos and Others, 
cited above, § 31 et passim). The Court has previously accepted that the 
authorities’ refusal to register a group directly affects both the group itself 
and also its presidents, founders or individual members (see The United 
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Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria, no. 59491/00, 
§ 53, 19 January 2006; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu 
v. Romania, no. 46626/99, § 27, 3 February 2005; and APEH Üldözötteinek 
Szövetsége and Others v. Hungary (dec.), no. 32367/96, 31 August 1999). 
Where the organisation of a religious community was in issue, a refusal to 
recognise it as a legal entity has also been found to constitute interference 
with the right to freedom of religion under Article 9 of the Convention, as 
exercised by both the community itself and its individual members (see 
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others, §§ 79-80, and 
Metropolitan Church of Bessarabia and Others, § 105, both cited above).

85.  Secondly, as regards the Government’s claim that the status of a 
“religious group” was an acceptable substitute for legal recognition, the 
Court observes that a religious group without legal personality cannot 
possess or exercise the rights associated with legal-entity status, such as the 
rights to own or rent property, to maintain bank accounts, to hire employees, 
and to ensure judicial protection of the community, its members and its 
assets (see paragraph 54 above). The Court, however, has consistently 
maintained the view that these rights are essential for exercising the right to 
manifest one’s religion (see Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and 
Others, cited above, § 66 in fine; Metropolitan Church of Bessarabia and 
Others, cited above, § 118; Koretskyy and Others v. Ukraine, no. 40269/02, 
§ 40, 3 April 2008; and Canea Catholic Church v. Greece, 16 December 
1997, §§ 30 and 40-41, Reports 1997-VIII).

86.  Moreover, in addition to the above-mentioned rights normally 
associated with legal-entity status, the Religions Act reserved a panoply of 
rights to registered “religious organisations” and explicitly excluded the 
possibility of such rights being exercised by either religious groups or non-
religious legal entities (see paragraphs 54 and 55 above). The exclusive 
rights of religious organisations included, in particular, such fundamental 
aspects of religious functions as the right to establish places of worship, the 
right to hold religious services in places accessible to the public, the right to 
produce, obtain and distribute religious literature, the right to create 
educational institutions, and the right to maintain contacts for international 
exchanges and conferences. As noted above, religious groups or non-
religious legal entities may not exercise any of these rights. In these 
circumstances, the Court considers that the declared rights of religious 
groups to perform services of worship, to teach religion and to guide their 
followers (see paragraph 52 above) are merely nominal, for their exercise in 
practice would be severely curtailed or even made impossible without the 
specific rights which the Religions Act reserved to registered religious 
organisations. Indeed, it is hardly conceivable that a religious group would 
be able to teach religion and guide its followers if the law denied it the 
possibility to acquire or distribute religious literature. Likewise, the right to 
perform services of worship would be devoid of substance so long as a non-
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registered religious group could not establish or maintain places of worship. 
Accordingly, the Court finds that the restricted status afforded to “religious 
groups” under the Religions Act did not allow members of such a group to 
enjoy effectively their right to freedom of religion, rendering such a right 
illusory and theoretical rather than practical and effective, as required by the 
Convention (see Hasan and Chaush, cited above, § 62, and Artico v. Italy, 
13 May 1980, § 33, Series A no. 37).

87.  The view that the restricted status of religious groups under the 
Religions Act does not confer on these groups a set of rights of sufficient 
scope for carrying out important religious functions has been also expressed 
by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the OSCE’s 
Office for Democratic Institutions and Human Rights and the Russian 
Ombudsman (see, in particular, the documents cited in paragraphs 63, 67 
and 68 above). Furthermore, in domestic litigation, where a decision 
refusing legal-entity status to a religious community was contested, the 
Russian courts have also accepted that without legal personality, a religious 
group cannot enjoy the “collective rights that citizens exercise in 
community with others” (see the judgment of the Chelyabinsk Regional 
Court cited in paragraph 62 above).

88.  The Court has thus established that the applicants were unable to 
obtain recognition and effective enjoyment of their rights to freedom of 
religion and association in any organisational form. The first applicant could 
not obtain registration of the Scientology group as a non-religious legal 
entity because it was considered to be a religious community by the Russian 
authorities. The applications for registration as a religious organisation 
submitted by the first and second applicants as founders of their respective 
groups and also on behalf of the third applicant were denied by reference to 
the insufficient period of the groups’ existence. Finally, the restricted status 
of a religious group for which they qualified and in which the third 
applicant existed conveyed no practical or effective benefits to them as such 
a group was deprived of legal personality, property rights and the legal 
capacity to protect the interests of its members and was also severely 
hampered in the fundamental aspects of its religious functions.

89.  Accordingly, the Court finds that there has been an interference with 
the applicants’ rights under Article 9 interpreted in the light of Article 11.
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This judgment is final but may be subject to editorial revision.
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MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE v. SWITZERLAND JUDGMENT 1

In the case of Mouvement raëlien suisse v. Switzerland,
The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber 

composed of:
Nicolas Bratza, President,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Mark Villiger,
Päivi Hirvelä,
András Sajó,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ledi Bianku,
Ann Power-Forde,
Mihai Poalelungi,
Nebojša Vučinić,
Kristina Pardalos,
Ganna Yudkivska,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, judges,

and Michael O’Boyle, Deputy Registrar,
Having deliberated in private on 16 November 2011 and on 9 May 2012,
Delivers the following judgment, which was adopted on the 

last-mentioned date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application (no. 16354/06) against the Swiss 
Confederation lodged with the Court under Article 34 of the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the 
Convention”) by an association constituted under Swiss law, Mouvement 
raëlien suisse (“the applicant association”), on 10 April 2006.

2.  The applicant association was represented by Mr E. Elkaim, a lawyer 
practising in Lausanne (Switzerland). The Swiss Government (“the 
Government”) were represented by their Agent, Mr F. Schürmann, of the 
Federal Office of Justice.

3.  The applicant association alleged that the banning of its posters by the 
Swiss authorities had breached its right to freedom of religion and its right 
to freedom of expression, as guaranteed by Articles 9 and 10 of the 
Convention respectively.

4.  The application was allocated to the First Section of the Court 
(Rule 52 § 1 of the Rules of Court). On 15 May 2008 the Court decided to 
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give notice of the application to the Government and, under former Article 
29 § 3 of the Convention, to examine the admissibility and merits at the 
same time.

5.  On 13 January 2011 a Chamber of that Section composed of the 
following judges: Christos Rozakis, Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean 
Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni and George Nicolaou, 
and also of Søren Nielsen, Section Registrar, delivered a judgment in which 
it found, by five votes to two, that there had been no violation of Article 10 
of the Convention and that there was no need to examine separately the 
complaint under Article 9. The dissenting opinion of Judges Rozakis and 
Vajić was appended to the judgment.

6.  On 12 April 2011 the applicant association requested the referral of 
the case to the Grand Chamber under Article 43 of the Convention and Rule 
75. On 20 June 2011 the panel of the Grand Chamber accepted that request.

7.  The composition of the Grand Chamber was determined according to 
the provisions of Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention and Rule 24. 
Mihai Poalelungi’s term of office expired on 30 April 2012. He continued to 
sit in the case (Article 23 § 3 of the Convention and Rule 24 § 4).

8.  The applicant association and the Government each filed further 
written observations (Rule 59 § 1). In addition, third-party comments were 
received from the non-governmental organisation Article 19, which had 
been given leave by the President to intervene in the written procedure 
(Article 36 § 2 of the Convention and Rule 44 § 3).

9.  A hearing took place in public in the Human Rights Building, 
Strasbourg, on 16 November 2011 (Rule 59 § 3).

There appeared before the Court:

(a)  for the Government
Mr F. SCHÜRMANN, Head of European law and international 

human rights section, Federal Office of Justice,
Federal Police and Justice Department, Agent,

Mr A. TENDON, Lawyer, Deputy Head of the Legal Department 
of the Canton of Neuchâtel,

Ms D. STEIGER LEUBA, Technical adviser, European law and
international human rights section, Federal Office
of Justice, Federal Police and Justice Department,  Advisers;

(b)  for the applicant association
Mr E. ELKAIM, lawyer,
Mr N. BLANC, associate lawyer, Counsel,
Mr M.P. CHABLOZ, head and spokesman of the Mouvement

raëlien suisse, Adviser.
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The Court heard addresses by Mr Elkaim and Mr Schürmann, and also 
their replies to certain questions from judges.

THE FACTS

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

A.  The applicant association and the Raelian Movement

10.  The applicant association, which was set up in 1977, is a non-profit 
association registered in Rennaz (Canton of Vaud). It is the national branch 
of the Raelian Movement, an organisation based in Geneva and founded in 
1976 by Claude Vorilhon, known as “Raël”. According to its constitution, 
its aim is to make the first contacts and establish good relations with 
extraterrestrials.

11.  According to the information available on the applicant association’s 
website at the time of the adoption of the present judgment, the Raelian 
Movement’s doctrine is based on Raël’s alleged contact with the “Elohim”, 
extraterrestrials with “advanced technology”, who are said to have created 
life on earth and a number of world religions, including Christianity, 
Judaism and Islam. The Raelian Movement’s followers believe that 
scientific and technical progress is of fundamental importance and that 
cloning and the “transfer of conscience” will enable man to become 
immortal. In that connection the Raelian Movement has expressed opinions 
in favour of human cloning.

12.  Some texts of the Raelian Movement or works written by Raël 
himself advocate a system of government called “geniocracy”, a doctrine 
whereby power should be entrusted only to those individuals who have the 
highest level of intellect.

13.  In his book Sensual Meditation Raël defines this concept as an 
“instruction manual” given to humans by extraterrestrials, enabling each 
person “to discover his/her body and especially to learn how to use it to 
enjoy sounds, colors, smells, tastes, caresses, and particularly a sexuality 
felt with all one’s senses, so as to experience the cosmic orgasm, infinite 
and absolute, which illuminates the mind by linking the one who reaches it 
with the universes he/she is composed of and composes”.
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B.  The relevant proceedings

14.  On 7 March 2001 the applicant association requested authorisation 
from the police administration for the city of Neuchâtel (the “police 
administration”) to conduct a poster campaign in the period between 2 and 
13 April 2001. The poster in question, measuring 97 cm by 69 cm, featured 
in the upper part the following wording in large yellow characters on a dark 
blue background: “The Message from Extraterrestrials”; in the lower part of 
the poster, in characters of the same size but in bolder type, the address of 
the Raelian Movement’s website, together with a telephone number in 
France, could be seen; at the very bottom was the phrase “Science at last 
replaces religion”. The middle of the poster was taken up by pictures of 
extraterrestrials’ faces and a pyramid, together with a flying saucer and the 
Earth.

15.  On 29 March 2001 the police administration denied authorisation, 
referring to two previous refusals. It had been indicated in a French 
parliamentary report on sects, dating from 1995, and in a judgment of the 
president of the Civil Court for the district of La Sarine (Canton of 
Fribourg), that the Raelian Movement engaged in activities that were 
contrary to public order (ordre public) and immoral.

16.  In a decision of 19 December 2001 the municipal council of the city 
of Neuchâtel dismissed an appeal from the applicant association, finding 
that it could not rely on the protection of religious freedom because it was to 
be regarded as a dangerous sect. The interference with freedom of 
expression had been based on Article 19 of the Administrative Regulations 
for the City of Neuchâtel (the “Regulations”); its purpose was to protect the 
public interest and it was proportionate, since the organisation advocated, 
among other things, human cloning, “geniocracy” and “sensual meditation”.

17.  On 27 October 2003 the Neuchâtel Land Management Directorate 
upheld that decision. It noted that, for the Raelian Movement, life on earth 
had been created by extraterrestrials, who were also the founders of the 
various religions and were capable of saving the world, and accepted that 
this amounted to a religious conviction protected by freedom of conscience 
and belief. It further accepted that the Regulations constituted a sufficient 
legal basis in such matters. The Directorate observed that there was nothing 
offensive in the text and picture on the poster, or in the allusion to 
extraterrestrials. However, it pointed to the fact that the Raelian Movement 
advocated “geniocracy” (a political model based on intelligence) and human 
cloning. Moreover, in a judgment of 13 February 1998 the Fribourg 
Cantonal Court had found that the movement also “theoretically” advocated 
paedophilia and incest, especially in the works of Raël himself. The practice 
of “sensual meditation” could also easily lead to abuse. In addition, the 
website of Clonaid, to which the Raelian Movement’s site contained a link, 
offered specific services in the area of cloning, and the notion of eugenics 
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was contrary to the principle of non-discrimination. The poster campaign 
was prejudicial to morals and to the rights of others. In any event, the 
Raelian Movement had other means by which to disseminate its ideas.

18.  The applicant association appealed to the Administrative Court for 
the Canton of Neuchâtel. It claimed, among other things, that the mere 
defence of “geniocracy”, cloning and sensual meditation were not offensive 
opinions. Moreover, it argued that the movement denounced paedophilia 
through its association Nopedo. The refusal to authorise its poster thus 
amounted purely and simply to censorship, especially as the applicant 
association’s website was, in any event, accessible through a search engine.

19.  In a judgment of 22 April 2005 the Administrative Court dismissed 
the appeal, after acknowledging, however, that the applicant association 
defended a global vision of the world and was entitled to both freedom of 
opinion and religious freedom. It found first that the impugned measure was 
based on the Administrative Regulations, which constituted a law in the 
substantive sense, and that the poster had to be assessed in relation to the 
message conveyed by the books and websites that could be accessed from 
the movement’s website. The services proposed by Clonaid were manifestly 
contrary to Swiss public order. The court further observed that criminal 
complaints had been filed against the Raelian Movement alleging the 
existence of sexual practices that were intended to systematically corrupt 
young teenagers. The content of the works on “geniocracy” and “sensual 
meditation” could lead certain adults to sexually abuse children, the child 
being described in certain works as a “privileged sexual object”. The 
comments on “geniocracy” and the criticisms of contemporary democracies 
were likely to undermine public order, safety and morality. For those 
reasons the Administrative Court concluded that it was not justifiable to 
authorise the dissemination of such ideas on the public highway.

20.  The applicant association lodged a public-law appeal against that 
judgment with the Federal Court, requesting that it be set aside and that the 
case be referred back to the respondent authority for a new decision.

21.  In a judgment of 20 September 2005, served on the applicant 
association on 10 October 2005, the Federal Court dismissed the appeal. 
The relevant passages read as follows:

“The Directorate, and subsequently the Administrative Court, acknowledged that the 
[applicant] association could rely on the right to freedom of religion (Art. 15 of the 
Constitution, Art. 9 ECHR and Art. 18 UN Covenant II), in so far as it defended a 
global vision of the world, especially as regards its creation and the origin of the 
various religions. The City of Neuchâtel disputes this, noting that the aim of the 
[applicant] association as defined in Article 2 of its Constitution, is not religious in 
nature. According to a report on ‘sects’ produced in 1995 for the French National 
Assembly, the Raelian Movement is classified among the movements that present 
dangers for the individual, especially on account of the excessive financial demands 
made of its members and practices that cause bodily harm, and also dangers for the 
community, in particular through an antisocial discourse. Many of the movement’s 
publications contain passages described as offensive.
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There is no need to ascertain whether a religious movement may, on account of the 
dangers it represents, be precluded from relying on the right to freedom of religion, or 
whether the [applicant] association presents such dangers. Indeed, the parties agree 
that the [applicant] is entitled to rely on the right to freedom of opinion. As to the 
conditions in which such freedom may be restricted, as laid down in Article 36 of the 
Constitution, it makes little difference whether Article 15 or Article 16 of the 
Constitution is relied on (see also Article 9 § 2 and Article 10 § 2 ECHR). The 
[applicant] does not argue that the impugned measure impairs the very essence of its 
religious freedom, or that the restrictions on that freedom are, in the circumstances of 
the case, subject to stricter conditions. On the contrary, the [applicant] relies on the 
principles of proportionality and public interest, without distinction as to the 
constitutional right invoked.

...

5.2 According to case-law, citizens do not have an unconditional right to an 
extended use of public space, in particular when a means of advertising on the public 
highway involves activity of a certain scale and duration, and excludes any similar use 
by third parties (Federal Court judgment 128 I 295 point 3c/aa p. 300 and the 
judgments cited therein). When it wishes to grant authorisation for extended or private 
use of public space, or when it supervises the conditions under which a licence is 
used, the State must nevertheless take into account, in balancing the interests at stake, 
the substantive content of the right to freedom of expression (Federal Court 
judgment 100 Ia 392 point 5 p. 402).

5.3 In the present case, the grounds given by the Cantonal Court to confirm the 
refusal by the City of Neuchâtel relate to respect for morality and the Swiss legal 
order. The Administrative Court took the view that it was necessary to take into 
account not only the content of the poster but also the ideas conveyed by the Raelian 
Movement, together with the works and websites that could be accessed from the 
movement’s website. Three different criticisms are thus directed against the 
[applicant] association. Firstly, the [applicant] association’s website contains a link to 
that of Clonaid, via which this company offers specific cloning-related services to the 
general public and announced, in early 2003, the birth of cloned babies. Cloning is 
prohibited under Swiss law, pursuant to Art. 119 of the Constitution and to the 
Medically-Assisted Reproduction Act (RS 814.90). Secondly, the Administrative 
Court referred to a judgment of the District Court of La Sarine, which mentioned 
possible sexual abuse of children. Numerous members of the movement had, 
moreover, been investigated by the police because of their sexual practices. Thirdly, 
the promotion of ‘geniocracy’, a doctrine according to which power should be given 
to the most intelligent individuals, and the criticism consequently directed at 
contemporary democracies, was likely to undermine the maintaining of public order, 
safety and morality.

5.4 The [applicant] no longer contests, at this stage, the existence of a sufficient 
legal basis, namely, in this case, Article 19 of the Regulations. A municipal by-law 
offers the same guarantees, in terms of democratic legitimacy, as a Cantonal law, and 
thus constitutes a sufficient legal basis (judgment 1P.293/2004 of 31 May 2005, point 
4.3, Federal Court judgment 131 I xxx; Federal Court judgment 122 I  305, point 5a, 
p. 312; 120 Ia 265, point 2a, pp. 266-267 and the references cited therein). The 
[applicant] invokes, however, the principle of public interest and criticises the 
respondent authorities for going beyond the content of the poster and engaging in an 
assessment of the [applicant] association’s activities. It argues that if it had generally 
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engaged in conduct that was immoral or in breach of public order, it would have been 
dissolved by the courts pursuant to Article 78 of the Civil Code. If no decision had 
been taken to that effect, it would not be possible to prohibit it from publicising its 
philosophy and world vision.

5.5 The poster in itself does not contain anything, either in its text or in its 
illustrations, that was unlawful or likely to offend the general public. Above the 
central drawing representing extra-terrestrials appears the text ‘The Message from 
Extraterrestrials’, without any explanation. Below that, the [applicant] association’s 
website address and a telephone number are printed in bolder type. The phrase 
‘Science at last replaces religion’ is admittedly capable of offending the religious 
beliefs of certain persons, but it is merely the expression of the movement’s doctrine 
and cannot be described as particularly provocative.

The poster as a whole can thus clearly be seen as an invitation to visit the website of 
the [applicant] association or to contact it by telephone. Faced with such advertising, 
the authority must examine not only the acceptability of the advertisement’s message 
as such, but also that of its content. It is therefore legitimate to ascertain whether the 
website in question might contain information, data or links capable of offending 
people or of infringing the law.

Moreover, contrary to the [applicant]’s allegation, an association may be criticised 
for opinions or activities which, without constituting grounds for dissolution within 
the meaning of Article 78 of the Civil Code, nevertheless justify a restriction on 
advertising.

5.5.1 As regards cloning, it was not the opinions expressed by the [applicant] 
association in favour of such practices (particularly in the book Yes to Human 
Cloning, published in 2001 and available via the [applicant]’s website) that were 
penalised, but the link with the company Clonaid, set up by the association itself, 
which offers various practical services in this area for payment. The issue is thus not 
simply, contrary to what the [applicant] has argued, the expression of a favourable 
opinion of cloning, protected by Article 16 of the Constitution, but the practice of that 
activity, in breach of its prohibition under Article 119 § 2 (a) of the Constitution. That 
provision, accepted in 1992 by the majority of the population and of the Swiss 
Cantons (in the form of Article 24 novies (a) of the Constitution), falls in particular 
within a policy of protection of human dignity, according to the conception thereof 
that is generally shared in this country (FF 1996 III 278; see also the response of the 
Federal Council to a question from R. Gonseth of 9 June 1997). The [applicant] does 
not contest the unlawfulness of human cloning, especially if it is carried out for 
commercial gain (section 36 Medically Assisted Reproduction Act; Art. 119 § 2 (e) of 
the Constitution). Nor can it seriously contest the fact that the link to the Clonaid 
website contributes to the promotion of an unlawful activity, and goes further than the 
mere expression of an opinion. On that first point, which already justifies the decision 
under appeal, the [applicant] has not put forward any real relevant argument within 
the meaning of section 90 § 1 (b) of the Judicial Organisation Act.

5.5.2 On 15 October 2003 the Intercantonal Beliefs Information Centre provided 
information on the Raelian Movement. This information shows, among other things, 
that the movement apparently has a political mission. Virulently attacking 
democracies, which are referred to as ‘mediocracies’, it defends the notion of 
‘geniocracy’, a political model based on individuals’ level of intelligence. A world 
government would consist of geniuses, elected by individuals whose intelligence is 

Side 95



8 MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE v. SWITZERLAND JUDGMENT

10% higher than average. Admittedly, ‘geniocracy’ is presented as a utopia and not as 
a genuine political project; contrary to the finding of the Administrative Court, this 
doctrine does not appear likely to undermine public order or safety.

However, apart from the fact that the doctrine appears to be largely inspired by 
eugenics, it is manifestly capable of offending the democratic and anti-discriminatory 
convictions that underpin the rule of law (see, in particular, the wording of the 
preamble to the Federal Constitution of 18 April 1999, together with Article 8 of the 
Constitution concerning equality and the prohibition of discrimination).

5.5.3 Lastly, according to the judgment under appeal, it cannot be considered that 
the Raelian Movement advocates paedophilia. However, numerous members have 
apparently been investigated by the police on account of their sexual practices. 
According to a judgment delivered on 28 November 1997 by the District Court of La 
Sarine, concerning a right of reply requested by the Mouvement Raëlien Suisse, the 
remarks made by Raël in his works could lead certain adults to commit acts of sexual 
abuse against children. The judgment quotes extracts from works by Raël that can be 
downloaded from the website of the [applicant] association, according to which the 
sexual education of children should not only be theoretical but should consist of a 
sensual education aimed at showing them how to derive pleasure from it. That 
judgment further indicates that, notwithstanding the denial subsequently issued on this 
point, certain articles published in the quarterly newsletter Apocalypse described the 
child as a ‘privileged sexual object’. Lastly, it is stated that a friend and a member of 
the Raelian Movement were convicted by the Vaucluse Assize Court and sentenced to 
five years’ imprisonment for sexually assaulting a twelve-year-old girl. The judgment 
was confirmed on 13 February 1998 by the Fribourg Cantonal Court. An ordinary 
appeal and a public-law appeal by the Mouvement Raëlien were dismissed on 24 
August 1998 by the Federal Court, having regard in particular to the equivocal 
writings of the movement’s founder or members (judgments 5P.172/1998 and 
5C.104/1998).

The case-file, moreover, contains various documents concerning criminal 
proceedings brought against members of the [applicant association] for sexual assault. 
A judgment of 24 January 2002 of the Lyons Court of Appeal clearly shows that acts 
of sexual abuse were committed by leaders of the movement against minors. The 
movement’s leaders are thus said to have advocated ‘a broad sexual freedom strongly 
encouraging commission of the act’; they had thus corrupted young teenagers by 
supposedly philosophical discourse, by increasingly specific sexual fondling and by 
inciting them more and more forcefully, in order to satisfy ‘their sexual needs and 
fantasies with young girls who had just turned fifteen, and who were changing 
partners very quickly’.

The fact that the impugned articles date from the 1980s and that there has been no 
conviction in Switzerland does not negate the involvement of members of the 
[applicant] association in acts leading to criminal sanctions. The [applicant] does not 
dispute the fact that certain passages in the books available via its website could lead 
adults to abuse children. On that point also, the [applicant]’s arguments do not address 
the grounds set out in the decision under appeal. Since acts of abuse have indeed been 
recorded on the part of certain members of the Raelian Movement, the argument that 
paedophilia is strongly condemned by the movement’s official doctrine is not 
decisive.
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5.6 Having regard to the foregoing, the refusal issued to the [applicant] appears to be 
justified by sufficient public-interest grounds, because it is necessary to prevent the 
commission of acts constituting criminal offences under Swiss law (reproductive 
cloning and sexual acts with children). Moreover, certain passages in the works 
available via the [applicant]’s website (in particular about the ‘sensual awakening’ of 
children, and ‘geniocracy’) are likely to be seriously offensive to readers.

5.7 The [applicant] invokes the principle of proportionality. It points out that the 
poster itself contains nothing that is contrary to public order, and maintains that the 
measure is not appropriate to the aim pursued.

5.7.1 In accordance with Article 36 § 3 of the Constitution, any restriction on a 
fundamental right must be proportionate to the aim pursued. It must be appropriate to 
the fulfilment of that aim and any damage to private interests must be kept to a 
minimum (Federal Court judgment 125 I 474, point 3, p. 482, and the references cited 
therein).

5.7.2 In the present case, the public interest does not only consist in limiting the 
publicity given to the [applicant] association’s website, in view of the reservations 
expressed above about public order and morality; it is even more important to ensure 
that the State does not provide any support for such publicity by making public space 
available for it, which might suggest that it endorses or tolerates the opinions or 
conduct in question. From that perspective, the prohibition of the posters is 
appropriate to the aim pursued. Furthermore, the measure criticised by the [applicant] 
is confined to the display of posters in public spaces. The [applicant] association 
remains free to express its beliefs by many other means of communication at its 
disposal (see the Murphy judgment of 10 July 2003, ECHR 2003-IX, p. 33, § 74).

5.7.3 The [applicant] takes the view that the authority should have suggested that it 
make changes to the poster in order to make the content acceptable. However, even 
though it was aware of the objections raised against its poster campaign, the 
[applicant] itself never proposed a version of the poster that was likely to be 
authorised. The Administrative Court, for its part, found that the poster should be 
prohibited even without the reference to the website, but this seems questionable; 
there is no doubt, however, that the removal of the address in question would deprive 
the poster campaign of its object, which, as has been shown, is essentially to advertise 
the website itself. It is therefore difficult to see what comprehensible meaning the 
poster could have had without that reference to the website and to the telephone 
number.

5.7.4 The impugned measure therefore respects the principle of proportionality, in 
all its aspects. It constitutes, for the same reasons, a restriction that is necessary ‘in a 
democratic society’, in particular for the protection of morals, within the meaning of 
Article 9 § 2 and Article 10 § 2 of the ECHR.”

C.  The applicant association’s poster campaigns in other Swiss cities

22.  Posters of a similar design to that concerned by the present case – 
also containing the Raelian Movement’s website address and a telephone 
number but a different text, namely “The true face of God” – were 
authorised in December 1999 in a number of Swiss cities such as Zurich and 
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Lausanne. The applicant association was also able to conduct further 
campaigns with posters of other designs – some of which indicated the 
Raelian Movement’s website address – between 2004 and 2006 in various 
Swiss towns and cities other than Neuchâtel. However, in October 2004, the 
town council of Delémont refused to authorise a poster that the applicant 
association wished to display with the wording “God does not exist”.

II.  RELEVANT LAW AND PRACTICE

A.  Domestic law

1.  The Constitution
23.  Article 119 of the Federal Constitution of 18 April 1999 concerns 

reproductive medicine and gene technology involving human beings. That 
provision reads as follows:

“Human beings shall be protected against the misuse of reproductive medicine and 
gene technology.

The Confederation shall legislate on the use of human reproductive and genetic 
material. In doing so, it shall ensure the protection of human dignity, privacy and the 
family and shall adhere in particular to the following principles:

(a) All forms of cloning and interference with the genetic material of human 
reproductive cells and embryos are unlawful.

(b) Non-human reproductive and genetic material may neither be introduced into 
nor combined with human reproductive material.

(c) Methods of medically assisted reproduction may be used only if infertility or the 
risk of transmitting a serious illness cannot otherwise be overcome, but not in order to 
conceive a child with specific characteristics or for research purposes; the fertilisation 
of human egg cells outside a woman’s body is permitted only under the conditions 
laid down by the law; no more human egg cells may be developed into embryos 
outside a woman’s body than are capable of being immediately implanted.

(d) The donation of embryos and all forms of surrogate motherhood are unlawful.

(e) Trade in human reproductive material and in products obtained from embryos is 
prohibited.

(f) The genetic material of a person may be analysed, registered or made public only 
with the consent of the person concerned or if the law so provides.

(g) Everyone shall have access to data relating to their ancestry.”
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24.  In a response of 21 May 2003 to a Swiss National Council Member, 
who had asked whether measures should be taken against the Raelian 
Movement under paragraph (a) of that Article, the Federal Council stated:

“As, in Switzerland, the Raelian Movement is merely calling for the social 
recognition of cloning techniques – or for the lifting of the ban on cloning – its 
activity falls within the freedom of opinion ...”

2.  Neuchâtel Administrative Regulations
25.  In Neuchâtel, as in other Swiss municipalities, the management of 

posters in public areas is entrusted to a private company. The municipal 
council granted such company a concession for this purpose under the 
Administrative Regulations of 17 January 2000, of which the relevant 
provisions read as follows:

Article 18

“1.  The installation of billboards and advertising panels in public areas, and in 
private areas visible from public areas, shall be subject to authorisation.

2.  Such authorisation shall be granted only if the urban-planning and safety 
conditions are satisfied.”

Article 19

“1.  The Police may prohibit posters that are unlawful or immoral.

2.  Flyposting shall be prohibited.”

Article 20

“An exclusive right in respect of posters displayed within the area of the 
municipality may be granted by the municipal council.”

B.  International law

26.  The Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of 
the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, 
also known as the “Convention on Human Rights and Biomedicine”, 
opened for signature on 4 April 1997 in Oviedo (the “Oviedo Convention”), 
entered into force on 1 December 1999. It has applied to Switzerland since 
1 November 2008.

27.  The Additional Protocol to the Oviedo Convention, opened for 
signature on 12 January 1998 in Paris, entered into force on 1 May 2006 and 
has been applicable to Switzerland since 1 March 2010. It prohibits “any 
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intervention seeking to create a human being genetically identical to another 
human being, whether living or dead”.

THE LAW

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 10 OF THE CONVENTION

28.  The applicant association claimed that the measures taken by the 
Swiss authorities to prohibit the display of its posters had breached its right 
to freedom of expression as guaranteed by Article 10 of the Convention. 
That provision reads as follows:

 “1.  Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include 
freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without 
interference by public authority and regardless of frontiers. ...

2.  The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, 
may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of 
national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or 
crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or 
rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, 
or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”

A.  The Government’s preliminary objection

29.  In their written and oral observations before the Grand Chamber, the 
Government requested the Court to declare the application inadmissible as 
manifestly ill-founded. In the Government’s submission, the Court could 
declare manifestly ill-founded a complaint which had been examined in 
substance by the competent national bodies in proceedings that met all the 
conditions of fairness and were not arbitrary. The Government emphasised 
that, in such a case, the Court should not substitute its own assessment of 
the facts for that of the numerous national authorities which had given 
decisions during the proceedings in question.

30.  The Court reiterates that, in the context of Article 43 § 3 of the 
Convention, the “case” referred to the Grand Chamber covers all the aspects 
of the application that have been declared admissible by the Chamber (see, 
among other authorities, K. and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, § 141, 
ECHR 2001-VII). However, even after the decision of a Chamber to declare 
a complaint admissible, the Grand Chamber may also examine, where 
appropriate, issues relating to the admissibility of the application, for 
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example by virtue of Article 35 § 4 in fine of the Convention, which 
empowers the Court to “reject any application which it considers 
inadmissible ... at any stage of the proceedings”, or where such issues have 
been joined to the merits or where they are otherwise relevant at the merits 
stage (see K. and T. v. Finland, cited above, § 141, and Perna v. Italy [GC], 
no. 48898/99, §§ 23-24, ECHR 2003-V).

31.  In the present case, the Grand Chamber would point out that the 
Chamber took the view in its judgment that the application was not 
“manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 of the 
Convention” (see paragraph 22 of the Chamber judgment). It does not see 
any reason to depart from that conclusion, especially as the issues raised by 
the Government in this connection are more relevant to the examination of 
the merits.

32.  Accordingly, the Court dismisses the Government’s preliminary 
objection.

B.  Compliance with Article 10 of the Convention

1.  The Chamber judgment
33.  In its judgment of 13 January 2011 the Chamber first found that the 

prohibition of the posters in question constituted an interference with the 
applicant association’s freedom of expression. In the Chamber’s view, such 
interference was prescribed by law and pursued the legitimate aims of 
prevention of crime, protection of health and morals and protection of the 
rights of others. Turning then to the necessity of the interference, the 
Chamber, after noting that it found itself confronted for the first time with 
the question whether the domestic authorities should allow an association, 
by making public space available to it, to disseminate its ideas through a 
poster campaign, emphasised that whilst it was not in dispute that the poster 
in question contained nothing unlawful or shocking, either in its text or in 
its illustrations, it had displayed the applicant association’s website address. 
Taking into account the general context of the poster, and in particular the 
ideas imparted by the website and the links to other sites from that website, 
the Chamber pointed out that this modern means of conveying information 
and the fact that it was accessible to everyone, including minors, would 
have multiplied the impact of the poster campaign. Observing that the Swiss 
courts had carefully reasoned their decisions, and also taking into account 
the limited scope of the impugned ban, which did not extend to the 
association itself or to its website, the Chamber took the view that the 
competent authorities had not overstepped the wide margin of appreciation 
afforded to them as regards regulation of the extended use of public space. 
The Chamber thus held that there had been no violation of Article 10 of the 
Convention.
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2.  Submissions of the parties and the third-party intervener

(a)  The applicant association

34.  The applicant association emphasised at the outset that, in finding 
that Switzerland had such a wide margin of appreciation in regulating the 
extended use of public space, the Chamber had endorsed a discretionary 
policy on the part of the relevant authorities. It would thus suffice for a city 
or a State to say that it did not wish its name to be associated with certain 
non-majority but lawful ideas in order to justify a systematic refusal and 
oppose the expression of such ideas in public on a permanent basis. The 
applicant association referred, in this connection, to the position adopted by 
the Court in Women On Waves and Others v. Portugal (no. 31276/05, 3 
February 2009), where the Court had criticised a ban on disseminating ideas 
contrary to those of the majority. Similarly, in a judgment of 22 February 
2011 (no. 1 BvR 699/06), the German Constitutional Court had rejected the 
argument that a ban on the distribution in an airport of leaflets criticising 
deportation policy was justified by a concern to maintain a pleasant 
atmosphere. That court had further held that it could not accept prohibitions 
intended to prevent the expression of opinions not shared by the authorities.

35.  The applicant association asserted that it was a lawfully constituted 
association under Swiss law and that there had never been any criminal 
sanctions against it or any measures taken to have it banned. In its 
submission, since it was not disputed that the impugned poster did not in 
itself contain anything that was illegal or might offend the public, the basis 
of the poster ban stemmed from the fact that the poster referred to the 
Raelian Movement’s website and thus made a link with the ideas expressed 
on that site. The applicant association argued that it found itself in a 
situation where it was prevented from disseminating its ideas through 
posters on the ground that there were other means of communication it 
could use, in particular the Internet, but when it displayed the address of its 
website on a poster, it was prohibited from doing so on the pretext that this 
created a link with its ideas, which were allegedly dangerous for the public. 
In the applicant association’s submission, the approach taken by the Swiss 
authorities, and endorsed by the Chamber, was tantamount to complicating 
excessively, or even preventing, any publicity for or dissemination of its 
ideas.

36.  As regards those ideas, which the Swiss authorities and the Chamber 
had found to be capable of justifying the poster ban, the applicant 
association reiterated that there was nothing illegal in expressing favourable 
views about cloning or “geniocracy”. It pointed out that, whilst it had 
expressed opinions in favour of cloning, it had never taken part in any 
therapeutic or experimental acts related to human cloning. As regards the 
concept of “geniocracy”, it stated that the interference with its rights was all 
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the more serious as neither the impugned poster nor the Raelian 
Movement’s website referred to it. The applicant association explained that 
this concept came from a book advertised on the website that contained 
philosophical opinions and that everyone was free to agree or disagree with 
them.

37.  Turning to the allegations that the Raelian Movement’s ideas had 
given rise to sexual abuse, the applicant association claimed that no police 
or judicial authority had ever had to act on any case of paedophilia or sexual 
abuse connected in any way to the movement or one of its members. On the 
contrary, it claimed that it had always, without hesitation, expelled any 
member against whom there had been even the slightest suspicion of 
conduct contrary to the law on the protection of minors.

38.  The applicant association concluded that there was no pressing need 
to prohibit the poster just because it mentioned a website address. Pointing 
out that Article 10 of the Convention also protected the form in which ideas 
were conveyed (it cited Thoma v. Luxembourg, no. 38432/97, § 45, ECHR 
2001-III), and sharing the opinion of the dissenting judges Rozakis and 
Vajić, according to whom the authorities’ margin of appreciation was 
narrower when it came to negative obligations (Women On Waves and 
Others, cited above, § 40), the applicant association argued that there had, in 
the present case, been a violation of Article 10 of the Convention.

(b)  The Government

39.  The Government unreservedly agreed not only with the fundamental 
principles of freedom of expression reiterated by the Chamber but also with 
its application of those principles. In their submission, the Chamber had 
correctly balanced the interests at stake. They argued that the following 
points should be taken into account.

40.  As regards, first, the provision of public space, the Government 
argued that individuals did not have an unconditional right to the extended 
use of such space, in particular for the purpose of advertising involving 
activity of a certain scale and duration, and excluding any similar use of that 
space by third parties. Pointing out that the impugned poster was not of a 
political nature, the Government agreed with the findings of the domestic 
authorities, especially the view that it was necessary to examine not only the 
advertisement’s message as such, but also its content, thus including the 
website reference. In this connection the Government endorsed the 
Chamber’s reasoning that the impact of the posters in question would have 
been multiplied as a result of the reference to the Raelian Movement’s 
website address.

41.  As regards the extent of the margin of appreciation, the Government 
emphasised that the ideas disseminated in the various publications 
obtainable through the Raelian Movement’s website were capable of 
offending the religious beliefs of certain persons, and that the authorities 
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had a wide margin of appreciation in that sphere (they cited Murphy v. 
Ireland, no. 44179/98, § 67, ECHR 2003-IX). In that connection, the 
Government criticised the dissenting opinion annexed to the Chamber 
judgment, considering that it placed too much weight on the distinction 
between positive and negative obligations in determining the extent of the 
margin of appreciation. In the Government’s submission, the present case 
fell into the category of cases where the characterisation of the obligation as 
negative or positive depended on how the question was formulated: whether 
the authorities were criticised for having done something or for failing to do 
something. They admitted that it would be different if, unlike the situation 
in the present case, access to public space were not subjected to any 
restriction or authorisation.

42.  Turning to the examination of the legitimate aims pursued by the 
disputed restriction, the Government agreed with the analysis of the 
Chamber, which had approved the arguments of the four national authorities 
called upon to examine the refusal issued by the police to the applicant 
association. As regards the applicant association’s opinions about the 
“sensual awakening” of children, the Government referred to various 
proceedings brought against members of the Raelian Movement for acts of 
sexual abuse (Vaucluse Assize Court, Lyons and Colmar Courts of Appeal, 
investigating judge in Versailles). In their view, that list of decisions 
strongly suggested that certain passages of publications obtainable through 
the movement’s website could lead adults to commit acts of sexual abuse 
against children.

43.  As to the question of cloning, the Government drew attention to the 
relationship between the applicant association and the company Clonaid, set 
up by Raël, which they alleged offered various practical and fee-paying 
services in the area of cloning, a practice prohibited by the Federal 
Constitution and criminal legislation. The presence of a link to the Clonaid 
website contributed to the promotion of an unlawful activity, thus going 
further than the mere expression of an opinion.

44.  As regards “geniocracy”, the Government pointed out that, without 
as such specifically undermining public order or safety, this concept might 
offend the democratic and anti-discriminatory beliefs on which the principle 
of the rule of law was based. They agreed with the Federal Court that, even 
though “geniocracy” could be seen as a utopia and not as a real political 
project, it appeared to be inspired largely by eugenics and was at odds with 
democratic principles.

45.  The Government lastly observed that the scope of the prohibition 
was limited. Agreeing with the position of the Chamber in this connection, 
they took the view that the applicant association was not prevented from 
disseminating its doctrine by the numerous other means of communication 
available to it, including the Internet. The Government emphasised in this 
connection that there had never been any question of banning the Raelian 
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Movement’s website or the movement itself. They took the view, however, 
that a distinction should be drawn between the purpose of the association, 
which could be quite lawful, and the means used to achieve it, which could 
for their part be unlawful.

46.  For all these reasons, the Government requested the Grand Chamber 
to confirm the Chamber’s judgment and find that there had been no 
violation of Article 10.

(c)  The third party

47.  The organisation Article 19 requested the Court to make a careful 
examination of the margin of appreciation that was to be afforded to States 
for restrictions on freedom of expression in cases involving the 
dissemination of information on the Internet. In its view, the importance of 
freedom of expression on the Internet under international law meant that the 
State’s margin of appreciation in this area should be a narrow one. As 
regards, more specifically, the question of hyperlinks to other sites, the 
organisation Article 19 referred to comparative-law material concerning 
judicial decisions in the United Kingdom, Germany and the United States, 
in particular, showing that a measure requiring the removal of a link without 
first addressing the source of the allegedly illegal content would always be a 
disproportionate step.

3.  The Court’s assessment

(a)  General principles

48.  The fundamental principles concerning freedom of expression are 
well established in the Court’s case-law. The Chamber judgment, referring 
to the cases of Stoll v. Switzerland ([GC], no. 69698/01, § 101, ECHR 
2007-V) and Steel and Morris v. the United Kingdom (no. 68416/01, § 87, 
ECHR 2005-II), reproduced them as follows (§ 49):

“(i)  Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a 
democratic society and one of the basic conditions for its progress and for each 
individual’s self-fulfilment. Subject to paragraph 2 of Article 10, it is applicable not 
only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive 
or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb. Such are 
the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no 
‘democratic society’. As set forth in Article 10, this freedom is subject to exceptions, 
which ... must, however, be construed strictly, and the need for any restrictions must 
be established convincingly ...

(ii)  The adjective ‘necessary’, within the meaning of Article 10 § 2, implies the 
existence of a ‘pressing social need’. The Contracting States have a certain margin of 
appreciation in assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand with 
European supervision, embracing both the legislation and the decisions applying it, 
even those given by an independent court. The Court is therefore empowered to give 
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the final ruling on whether a ‘restriction’ is reconcilable with freedom of expression 
as protected by Article 10.

(iii)  The Court’s task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take the 
place of the competent national authorities but rather to review under Article 10 the 
decisions they delivered pursuant to their power of appreciation. This does not mean 
that the supervision is limited to ascertaining whether the respondent State exercised 
its discretion reasonably, carefully and in good faith; what the Court has to do is to 
look at the interference complained of in the light of the case as a whole and 
determine whether it was ‘proportionate to the legitimate aim pursued’ and whether 
the reasons adduced by the national authorities to justify it are ‘relevant and 
sufficient’.... In doing so, the Court has to satisfy itself that the national authorities 
applied standards which were in conformity with the principles embodied in 
Article 10 and, moreover, that they relied on an acceptable assessment of the relevant 
facts ....”

(b)  Application of the above principles to the present case

(i)  Whether there has been an interference

49.  It is not in dispute that the applicant association sustained a 
restriction of its right to freedom of expression on account of the banning of 
the poster campaign it wished to conduct. The parties argued before the 
Grand Chamber, however, about whether such a restriction could be 
regarded in terms of negative obligations or positive obligations.

50.  The Court would reiterate in this connection that in addition to the 
primarily negative undertaking by the State to abstain from any interference 
with the rights guaranteed by the Convention, there “may be positive 
obligations inherent” in such rights (see Marckx v. Belgium, 13 June 1979, 
§ 31, Series A no. 31). The boundaries between the State’s positive and 
negative obligations under the Convention do not lend themselves to precise 
definition (see Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland 
(no. 2) [GC], no. 32772/02, § 82, ECHR 2009); in both situations – whether 
the obligations are positive or negative – the State enjoys a certain margin 
of appreciation (see, for example, Keegan v. Ireland, 26 May 1994, §§ 51-
52, Series A no. 290).

51.  In the present case the Court takes the view that it is not necessary to 
examine further whether Article 10 imposed a positive obligation on the 
Swiss authorities. As the impugned ban constituted, in any event, an 
interference, it will not be acceptable unless it fulfils the requirements of 
paragraph 2 of that Article.

(ii) Justification for the interference

52.  Such an interference with the applicant association’s right to 
freedom of expression must be “prescribed by law”, have one or more 
legitimate aims in the light of paragraph 2 of Article 10, and be “necessary 
in a democratic society”.
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53.  The Court would first note that it is not in dispute between the 
parties that the restriction at issue was based on Article 19 of the 
Administrative Regulations of the City of Neuchâtel (see paragraph 25 
above).

54.  As to the legitimate aims pursued by the restriction, the Government 
indicated that it had sought to prevent crime, to protect health or morals and 
to protect the rights of others.

55.  The Grand Chamber observes, like the Chamber, that the applicant 
association has not denied that the measure in question was taken to fulfil 
those legitimate aims. The Grand Chamber thus accepts that the restriction 
at issue pursued the above-mentioned legitimate aims.

56.  It follows that the main question to be addressed in the present case 
is whether the impugned measure was necessary in a democratic society.

57.  As the Chamber noted, the present case is singular in the sense that it 
raises the question whether the national authorities were required to permit 
the applicant association to disseminate its ideas through a poster campaign 
by making certain public space available to it for that purpose. In this 
connection the Court notes that in two Turkish cases it found a breach in 
respect of a poster ban imposed on a political party. However the Court’s 
finding in those cases was based on the fact that the regulations permitting 
such a ban were “not subject to any strict or effective judicial 
supervision” (see Tüzel v. Turkey, no. 57225/00, § 15, 21 February 2006, 
and Tüzel v. Turkey (no. 2), no. 71459/01, § 16, 31 October 2006).

58.  The present case can also be distinguished from that of Appleby and 
Others v. the United Kingdom (no. 44306/98, ECHR 2003-VI), which 
concerned the use of space belonging to a private company, and from the 
Women On Waves case concerning the denial of authorisation for a ship to 
enter a State’s territorial waters – space that was “public and open by its 
very nature” (cited above, § 40). In the present case there has been no 
general ban on imparting certain ideas, only a ban on the use of regulated 
and supervised facilities in public space. As the Chamber noted, like the 
Swiss Federal Court before it, individuals do not have an unconditional or 
unlimited right to the extended use of public space, especially in relation to 
facilities intended for advertising or information campaigns (see paragraphs 
14 and 51 of the Chamber judgment).

(α)  Margin of appreciation

59.  The Court would draw attention to its established case-law to the 
effect that Contracting States enjoy, under Article 10, a certain margin of 
appreciation in assessing the need for and extent of an interference in the 
freedom of expression protected by that Article (see Tammer v. Estonia, 
no. 41205/98, § 60, ECHR 2001-I).

60.  However, this margin goes hand in hand with a European 
supervision, embracing both the legislation and the decisions applying it, 
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even those given by an independent court (see Karhuvaara and Iltalehti 
v. Finland, no. 53678/00, § 38, ECHR 2004-X, and Flinkkilä and Others v. 
Finland, no. 25576/04, § 70, 6 April 2010). In exercising its supervisory 
function, the Court’s task is not to take the place of the national courts, but 
rather to review, in the light of the case as a whole, whether the decisions 
they have taken pursuant to their power of appreciation are compatible with 
the provisions of the Convention relied upon (see Axel Springer AG v. 
Germany [GC], no. 39954/08, § 86, 7 February 2012).

61.  The breadth of such a margin of appreciation varies depending on a 
number of factors, among which the type of speech at issue is of particular 
importance. Whilst there is little scope under Article 10 § 2 of the 
Convention for restrictions on political speech (see Ceylan v. Turkey [GC], 
no. 23556/94, § 34, ECHR 1999-IV), a wider margin of appreciation is 
generally available to the Contracting States when regulating freedom of 
expression in relation to matters liable to offend intimate personal 
convictions within the sphere of morals or, especially, religion (see Murphy, 
cited above, § 67). Similarly, States have a broad margin of appreciation in 
the regulation of speech in commercial matters or advertising (see markt 
intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany, 20 November 1989, 
§ 33, Series A no. 165, and Casado Coca v. Spain, 24 February 1994, § 50, 
Series A no. 285-A).

62.  In the present case, the Court observes that it can be reasonably 
argued that the poster campaign in question sought mainly to draw the 
attention of the public to the ideas and activities of a group with a 
supposedly religious connotation that was conveying a message claimed to 
be transmitted by extraterrestrials, referring for this purpose to a website 
address. The applicant association’s website thus refers only incidentally to 
social or political ideas. The Court takes the view that the type of speech in 
question is not political because the main aim of the website in question is 
to draw people to the cause of the applicant association and not to address 
matters of political debate in Switzerland. Even if the applicant 
association’s speech falls outside the commercial advertising context – there 
is no inducement to buy a particular product – it is nevertheless closer to 
commercial speech than to political speech per se, as it has a certain 
proselytising function. The State’s margin of appreciation is therefore 
broader.

63.  In such cases, the national authorities are in principle, by reason of 
their direct and continuous contact with the vital forces of their countries, in 
a better position than the international judge to give an opinion on the 
“necessity” of a “restriction” or “penalty” intended to fulfil the legitimate 
aims pursued thereby (see Müller and Others v. Switzerland, 24 May 1988, 
§ 35, Series A no. 133).

64.  For this reason the management of public billboards in the context of 
poster campaigns that are not strictly political may vary from one State to 

Side 108

ALI�
Line

ALI�
Line



MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE v. SWITZERLAND JUDGMENT 21

another, or even from one region to another within the same State, 
especially a State that has opted for a federal type of political organisation. 
In this connection, the Court would point out that certain local authorities 
may have plausible reasons for choosing not to impose restrictions in such 
matters (see Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, § 54, 
Series A no. 24). The Court cannot interfere with the choices of the national 
and local authorities, which are closer to the realities of their country, for it 
would thereby lose sight of the subsidiary nature of the Convention system 
(see Case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in 
education in Belgium” (merits), 23 July 1968, p. 35, § 10, Series A no. 6).

65.  The examination by the local authorities of the question whether a 
poster satisfies certain statutory requirements – for the defence of interests 
as varied as, for example, the protection of morals, road traffic safety or the 
preservation of the landscape – thus falls within the margin of appreciation 
afforded to States, as the authorities have a certain discretion in granting 
authorisation in this area.

66.  Having regard to the foregoing considerations concerning the 
breadth of the margin of appreciation in the present case, the Court finds 
that only serious reasons could lead it to substitute its own assessment for 
that of the national authorities.

(β)  Reasons given by the domestic courts

67.  The Court must accordingly examine the reasons given by the 
authorities for banning the poster campaign at issue, together with the scope 
of that ban, in order to ascertain whether those reasons were “relevant” and 
“sufficient” and thus whether, having regard to the margin of appreciation 
afforded to the national authorities, the interference was proportionate to the 
legitimate aims pursued and whether it corresponded to a “pressing social 
need”. It would point out in this connection that, unlike the above-
mentioned cases where the Court found a breach in respect of decisions 
banning poster campaigns on account of the lack of any strict or effective 
judicial scrutiny (see Tüzel, cited above, § 15, and Tüzel (no. 2), cited 
above, § 16), no question arises in the present case as to the effectiveness of 
the judicial scrutiny exercised by the domestic courts.

68.  The parties have discussed whether it was appropriate for the 
purposes of examining the necessity of the disputed measure to take into 
consideration, as the domestic courts did, the content of the Raelian 
Movement’s website, whose address was indicated on the poster in 
question. Having regard to the principle that the Convention and its 
Protocols must be interpreted in the light of present-day conditions (see 
Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978, § 31, Series A no. 26, and Vo 
v. France [GC], no. 53924/00, § 82, ECHR 2004-VIII), the Chamber took 
the view that the website did have to be considered because, as it was 
accessible to everyone, including minors, the impact of the posters on the 
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general public would have been multiplied on account of the reference to 
the website address.

69.  The Court reiterates its general principle that the impugned 
interference has to be examined in the light of the case as a whole in order 
to determine whether it is “proportionate to the legitimate aim pursued” and 
whether the reasons given by the national authorities to justify it appear 
“relevant and sufficient” (see paragraph 48 above). It observes that the 
impugned poster clearly had the aim of attracting people’s attention to the 
website: the address of that site was given in bold type above the slogan 
“The Message from Extraterrestrials” (see paragraph 14 above). It would 
thus be illogical for the Court to look solely at the poster itself; it is 
necessary for it, like the domestic courts, to examine the content of the 
website in question.

70.  As regards the reasons as such, the Court would first note, like the 
Chamber, that the five national authorities which examined the case (the 
police administration, the municipal council, the Neuchâtel Land 
Management Directorate, the Administrative Court and the Federal Court) 
gave detailed reasons for their decisions, explaining why they considered it 
appropriate not to authorise the poster campaign. The Federal Court, which 
is the highest domestic court, referred in particular to Article 10 of the 
Convention and to the Court’s case-law in that area, and examined the 
proportionality of the impugned measure.

71.  In finding the refusal to authorise the campaign in question to be 
justified, the Federal Court successively examined each of the reasons relied 
on by the lower courts as justifying such refusal, namely the promotion of 
human cloning, the advocating of “geniocracy” and the possibility that the 
Raelian Movement’s literature and ideas might lead to sexual abuse of 
children by some of its members.

72.  Even though some of these reasons, taken separately, might not be 
capable of justifying the impugned refusal, the Court takes the view that the 
national authorities were reasonably entitled to consider, having regard to 
all the circumstances of the case, that it was indispensable to ban the 
campaign in question in order to protect health and morals, protect the rights 
of others and to prevent crime. The Chamber found, in particular, as follows 
(paragraphs 55-57 of the judgment):

“55.  ... First, the association’s website contained a link to that of Clonaid, via which 
that company was proposing specific cloning-related services to the general public, 
and on which it had announced, in early 2003, the birth of cloned babies. Secondly, 
the Administrative Court referred to a judgment of the District Court of La Sarine, 
which mentioned possible sexual abuse of minors. Thirdly, the propaganda in favour 
of ‘geniocracy’, namely the doctrine according to which power should be entrusted to 
people with the highest level of intelligence, and the resulting criticism directed at 
contemporary democracies, was capable of undermining public order, safety and 
morals.
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56.  The Court finds that the domestic authorities’ accusations against certain 
members of the applicant association, as regards their sexual activities with minors, 
are of particular concern. ... Admittedly, it is not within the Court’s remit, in principle, 
to review the facts established by the domestic bodies or the proper application of 
domestic law; therefore, it is not called upon to ascertain whether the authorities’ 
accusations are proven. However, the Court is of the opinion that, having regard to the 
circumstances of the present case, the authorities had sufficient reason to find it 
necessary to deny the authorisation requested by the applicant association.

57.  Similar considerations are called for as regards the question of cloning. The 
Court observes that the domestic authorities may in good faith have considered it 
indispensable, for the protection of health and morals and for the prevention of crime, 
to prohibit the poster advertising campaign, given that the applicant association 
displayed, on its website, a link to that of Clonaid, a company that it had itself set up 
... Moreover, as the association itself admitted, it had a favourable opinion of cloning, 
an activity that was clearly prohibited by Article 119 paragraph 2 (a) of the Federal 
Constitution ...”

The Grand Chamber does not see any reason to depart from the 
Chamber’s considerations in this connection. Accordingly, the Court finds 
that the concerns expressed by the national authorities were based on 
relevant and sufficient reasons.

73.  The Chamber lastly took the view that the impugned measure was 
ultimately limited in scope, as the applicant association remained free “to 
express its beliefs through the numerous other means of communication at 
its disposal”; the Chamber also pointed out that “there was never any 
question of banning the applicant association itself or its website” (see 
paragraph 58 of the Chamber judgment).

74.  The applicant association claimed that this position of the Chamber 
was contradictory and was tantamount to complicating excessively any 
dissemination of its ideas, since it was prohibited from imparting 
information using posters on the ground that it had a website, but when it 
displayed the address of its website on a poster it was barred from doing so 
on the pretext that this created a link with its ideas, which were allegedly 
dangerous for the public.

75.  In the Court’s view, however, such a contradiction is no more than 
apparent. Like the Government, it finds that a distinction must be drawn 
between the aim of the association and the means that it uses to achieve that 
aim. Accordingly, in the present case it might perhaps have been 
disproportionate to ban the association itself or its website on the basis of 
the above-mentioned factors (see, in this connection, Association Rhino and 
Others v. Switzerland, no. 48848/07, §§ 66-67, 11 October 2011). To limit 
the scope of the impugned restriction to the display of posters in public 
places was thus a way of ensuring the minimum impairment of the applicant 
association’s rights. The Court reiterates in this connection that the 
authorities are required, when they decide to restrict fundamental rights, to 
choose the means that cause the least possible prejudice to the rights in 
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question (see Women On Waves, cited above, § 41). In view of the fact that 
the applicant association is able to continue to disseminate its ideas through 
its website, and through other means at its disposal such as the distribution 
of leaflets in the street or in letter-boxes, the impugned measure cannot be 
said to be disproportionate.

(c) Conclusion

76.  The Court concludes that the national authorities did not overstep the 
broad margin of appreciation afforded to them in the present case, and the 
reasons given to justify their decisions were “relevant and sufficient” and 
met a “pressing social need”. The Court does not therefore see any serious 
reason to substitute its own assessment for that of the Federal Court, which 
examined the question at issue with care and in line with the principles laid 
down by the Court’s case-law.

77.  Accordingly, there has been no violation of Article 10 of the 
Convention.

II.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 9 OF THE CONVENTION

78.  The applicant association further relied on Article 9 of the 
Convention in support of its allegations, finding that the impugned 
prohibition had infringed its right to freedom of religion. 

79.  In its judgment, the Chamber took the view that it was not required 
to examine separately the complaint under Article 9 (see paragraph 61 of the 
Chamber judgment).

80.  The Court is of the view that there is no reason to depart from the 
Chamber’s approach on this point. Accordingly, it concludes that it is not 
required to examine whether Article 9 of the Convention applies to the 
impugned ban and, if so, whether there has been a violation of that 
provision.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1.  Dismisses, unanimously, the Government’s preliminary objection;

2.  Holds, by nine votes to eight, that there has been no violation of 
Article 10 of the Convention;

3.  Holds, unanimously, that it is not required to examine the complaint 
under Article 9 of the Convention.
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Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the 
Human Rights Building, Strasbourg, on 13 July 2012.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Deputy Registrar President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of 
the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this 
judgment:

(a)  concurring opinion of Judge Bratza;
(b)  joint dissenting opinion of Judges Tulkens, Sajó, Lazarova 

Trajkovska, Bianku, Power-Forde, Vučinić and Yudkivska;
(c)  joint dissenting opinion of Judges Sajó, Lazarova Trajkovska and 

Vučinić ;
(d)  dissenting opinion of Judge Pinto de Albuquerque.

N.B.
M.O’B.
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CONCURRING OPINION OF JUDGE BRATZA

1.  With some hesitation I have voted with the majority of the Court in 
finding that there was no violation of Article 10 of the Convention in the 
present case. My eventual view has essentially been based on four features 
of an unusual case.

a)  The nature of the interference

2.  The applicant association’s complaint relates to the refusal of 
authorisation to conduct a poster campaign in public areas of the city of 
Neuchâtel. The use of such public space was governed by the 
Administrative Regulation of 17 January 2000, which provided, inter alia, 
that the installation of billboards and advertising panels in public areas 
should be subject to authorisation, that the police administration might 
prohibit posters that were unlawful or immoral and that an exclusive right in 
respect of posters displayed within the area of the municipality might be 
granted by the municipal council. The refusal of authorisation was 
successively upheld on appeal by the municipal council of the city, by the 
Neuchâtel Land Management Directorate, by the Administrative Court for 
the Canton of Neuchâtel and by the Federal Court.

3.  The parties were in dispute as to whether the refusal of authorisation 
was to be seen as amounting to a direct interference with the applicant’s 
rights under Article 10, and thus as involving the negative obligations of the 
State under Article, or as giving rise to the positive obligations of the State 
to secure the association’s right to freedom of expression. The Grand 
Chamber, in common with the Chamber, has preferred to treat the case as 
one of a direct interference requiring justification under paragraph 2 of 
Article 10, while correctly observing that the boundaries between the 
negative and positive obligations under the Convention do not lend 
themselves to precise definition and that in both circumstances States enjoy 
a certain margin of appreciation.

4. I can accept this approach. Nevertheless, there are elements in the 
case which suggest that it was the positive obligations of the State which 
were primarily at stake. In this regard, I consider it to be of importance that 
the applicant’s complaint relates not to a general restriction imposed on the 
association’s activities or on its freedom to disseminate or impart 
information to the general public about its existence or its aims and beliefs. 
This, as is pointed out in the judgment, the association remained free to do 
by displaying its posters on private property or by distributing leaflets or by 
using other means of publicity, such as the print or broadcast media or 
through the medium of the association’s own internet website. The 
complaint is a much more specific one, namely the refusal of the municipal 
authorities to authorise, in the exercise of its regulatory powers, the use by 
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the association of public billboards in the city to display a particular poster 
for a specified period as part of an extensive poster campaign. In this respect 
the case has certain similarities to that of Appleby and Others v. the United 
Kingdom (no. 44306/98, ECHR 2003-VI), in which the restriction on the 
applicants’ ability to communicate their views was limited to the entrance 
areas and passageways of a shopping mall and in which the Court’s 
conclusion that the State was not in breach of its positive obligations under 
Article 10 was in part founded on the fact that the applicants had not been 
prevented from disseminating those views in other parts of the town or by 
other means. It is true that, in the Appleby case, the mall in question 
belonged to a private company, while the billboards in the present case were 
erected in public areas within the exclusive control of the municipality. 
Nevertheless, Article 10 cannot in my view be interpreted as imposing an 
obligation on national authorities to provide unconditional and unrestricted 
access to the use of public facilities to impart information or ideas. The case 
of Women on Waves and Others v. Portugal (no. 31276/05, 3 February 
2009), on which reliance is placed by the applicant association, is no 
authority to the contrary, involving as it did the extreme measure of a 
general prohibition on a ship entering the State’s territorial waters, a space 
which was, as the Court found in that case, “public and open by its very 
nature”.

5.  Even accepting that the refusal of authorisation is properly to be seen 
as an interference with the applicant’s freedom of expression, it was one of 
a limited nature. The applicant association relies on the fact that it was able 
to impart its ideas through its own website without restriction but not to 
display the address of the website on posters as indicating a contradictory 
stance on the part of the municipal authorities and as undermining the 
necessity of the measures taken by those authorities. I do not agree. I find 
nothing contradictory in a decision to refuse permission for public facilities 
to be used for the purposes of advertising a website, while at the same time 
taking no steps to close down or restrict access to the website. Like the 
majority of the Court, I consider that the limited nature of the measures in 
question served, if anything, to confirm the proportionality of the measures. 
I am similarly unpersuaded by the applicant’s argument that the lack of 
necessity of the measures is demonstrated by the fact that in other States, 
and even other regions of Switzerland, the poster campaign was accepted by 
the authorities - an argument which has, as noted in paragraph 64 of the 
judgment, been rejected by the Court in its previous case-law.
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b)  The nature of the speech

6.  As is pointed out in the judgment, the breadth of the margin of 
appreciation afforded to the national authorities varies depending on a 
number of factors, among which the type of speech is of particular 
importance. While there is little scope under Article 10 for restrictions on 
political speech, a broad margin of appreciation is in general afforded for 
the regulation of speech in commercial matters, including forms of 
advertising.

7.  I am unable to accept that the association’s poster can be equated to 
political speech or that it can be seen as designed to address matters of 
political or public debate in Switzerland. The poster, with its reference to 
the association’s website address, was exclusively intended to give publicity 
to its existence and to draw attention to its activities, a description of which 
was to be found on that website. In this respect, the poster was, in its 
essentials, a mode of advertising even if, in contrast to commercial 
advertising with which the Court’s case-law has previously been concerned, 
it was not intended to induce the public to buy a particular product or 
service and may not have had any directly financial purpose. The margin of 
appreciation afforded to the national authorities was in my view accordingly 
a broader one.

c)  The content of the posters

8.  Emphasis is placed by the association on the fact that there was 
nothing objectionable on the face of the poster itself. This was accepted by 
the Federal Court which noted that the poster did not contain anything in its 
text or in its illustrations that was unlawful or likely to offend the general 
public. However, the Federal Court went on to note that the poster as a 
whole could clearly be seen as an invitation to visit the website of the 
association or to contact it by telephone and that it was thus legitimate to 
ascertain whether the website might contain information, data or links 
capable of causing offence or of infringing the law. Like the Federal Court, 
I consider that it would be too narrow an approach to examine the poster in 
isolation and that, in assessing the justification for any interference, it is 
necessary and appropriate to examine the content of the website which the 
public was being invited in the poster to consult.

d)  The grounds for the refusal of authorisation

9.  In carrying out such an assessment, I attach considerable weight to 
the fact that four domestic authorities, including the Administrative Court 
and the Federal Court, examined the case and the justification for refusing 
authorisation to the poster campaign. The detailed judicial review of the 
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decision by the two courts is of special significance, affording as it did an 
effective safeguard against arbitrariness, discriminatory treatment and 
abusive power in the decision-making process leading to the refusal of 
authorisation.

10.  Three aspects of the association’s aims and activities, as appearing 
from its website, attracted particular attention – the promotion of human 
cloning through the link to Clonaid; the promotion of the concept of 
“geniocracy”; and the encouragement, through the literature and ideas of the 
association and its founder, of sexual abuse of children by some of its 
members.

11.  Although the doctrine of “geniocracy” was found to be largely 
inspired by eugenics and, as the Federal Court found, to be manifestly 
capable of offending democratic and anti-discriminatory convictions, the 
doctrine was not in that court’s view such as to undermine public order or 
safety or to justify on its own the refusal of authorisation of the poster 
campaign.

12.  The link of the association with Clonaid and the risk of encouraging 
sexual abuse of children were found to be of greater concern. As to the 
latter, the national courts found not only that numerous members of the 
movement had been investigated and prosecuted on account of their sexual 
practices but that, as a judgment of the Lyons Court of Appeal clearly 
showed, acts of sexual abuse had been committed by leaders of the 
movement against minors and that those leaders had advocated a broad 
sexual freedom strongly encouraging commission of such acts and had 
corrupted young teenagers. In addition, certain passages in the works of the 
founder of the association on the practice of “sensual meditation” which 
could be downloaded from the website could lead adults to commit acts of 
sexual abuse against children, a fact which the Federal Court found had not 
been disputed by the association itself. Since acts of abuse had indeed been 
recorded on the part of certain members of the movement, the argument that 
paedophilia was strongly condemned by the movement’s official doctrine 
was not, in view of the Federal Court, decisive.

13.  As to the first of the objections, it was not the opinions expressed by 
the association in favour of cloning practices and which appeared in the 
association’s website that were found to justify the refusal of authorisation 
but, rather, the express link on the website to the company Clonaid, which 
had been established by the association itself and which offered various 
practical services in this area for payment. The issue, as the Federal Court 
put it, was “not simply... the expression of a favourable opinion of cloning 
protected under Article 16 of the Constitution, but the practice of that 
activity, in breach of its prohibition under Article 119 § 2 (a) of the 
Constitution”. It could not, in the view of the Federal Court, be seriously 
contested that this link to the Clonaid website “contributed to the promotion 
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of an unlawful activity” and went further than the mere expression of an 
opinion.

14.  As the dissenting opinions demonstrate, views will undoubtedly 
differ as to the adequacy of the reasons given by the Federal Court for 
upholding the refusal of authorisation. In the particular circumstances of the 
present case and having regard to the margin of appreciation afforded to the 
national authorities, I find those reasons to have been both relevant and 
sufficient and accordingly conclude that Article 10 of the Convention was 
not violated.
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JOINT DISSENTING OPINION OF JUDGES TULKENS, 
SAJÓ, LAZAROVA TRAJKOVSKA, BIANKU, POWER-

FORDE, VUČINIĆ AND YUDKIVSKA

(Translation)

1.  We do not share the position of the majority, which found that there 
had been no violation of Article 10 of the Convention in the present case. 
We will set out the reasons for our dissent as regards the central question of 
the necessity, in a democratic society, of the ban imposed on the poster 
campaign that the applicant association wished to conduct in the Swiss city 
of Neuchâtel. The right to freedom of expression under Article 10 is an 
essential provision because it underpins the democracy that lies at the heart 
of the Convention. Any restriction of that freedom must be strictly justified 
by a pressing social need and narrowly circumscribed by relevant and 
sufficient reasons.

Reasons for the ban

2.  In the present case, it was not so much the poster itself that justified 
the ban, because it did not contain anything unlawful either in its text or in 
its illustrations. The ban was “indirect”, in so far as it was based on the 
association’s opinions and on the conduct attributed to some of its members. 
To establish the concrete “connection” between the poster and the said 
opinions and conduct, the Court noted that the poster indicated, in bold type, 
the Raelian Movement’s website and telephone number. With that in mind, 
in order to justify the interference with the applicant association’s right to 
freedom of expression, the reasons given related not only to the 
association’s positions on scientific atheism that are apparent from the 
posters but also to its opinions on human cloning and “geniocracy”, as well 
as to the possibility of sexual abuse on the part of its members. In fact there 
was a patchwork of reasons relating to “speech” of a hybrid nature, not 
being commercial or political, but concerning a subject of public interest.

3.  As regards scientific atheism, the national authorities accepted that the 
applicant association’s anti-religious messages – in particular the wording 
on the impugned poster about a message supposedly from extraterrestrials 
or claiming that science would replace religion – were not particularly 
provocative, even though they were capable of offending part of Swiss 
society. In this connection, it should be observed that the freedom of 
thought, conscience and religion guaranteed by the Convention also entail 
freedom to hold or not to hold religious beliefs and to practise or not to 
practise a religion (see Buscarini and Others v. San Marino [GC], 
no. 24645/94, § 34, ECHR 1999-I).
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4.  As regards cloning, the Swiss authorities’ review in this connection 
was doubly indirect. It concerned first a reference on the impugned poster to 
the applicant association’s website and, when the case came to be examined 
by the domestic courts, also a link from that site to the website of the 
company Clonaid, which is accessible throughout Switzerland. The 
applicant association acknowledged that it had expressed opinions in favour 
of human cloning, but claimed that it had never participated in therapeutic 
or experimental acts in that field. Even supposing that “the link to the 
Clonaid website contribute[d] to the promotion of an unlawful activity”, as 
the Federal Court found, the Swiss Government did not allege that such 
“promotion” constituted per se an unlawful act punishable under domestic 
law. Whilst the expression of an opinion in favour of human cloning might 
shock or offend the majority of people, it is “precisely in the case of ideas 
that offend, shock and challenge the established order that freedom of 
expression is the most precious” (see Women On Waves and Others 
v. Portugal, no. 31276/05, § 42, 3 February 2009).

5.  As regards “geniocracy”, the idea put forward by the applicant 
association undeniably runs counter to democratic principles. However, as 
the Government themselves have admitted, this idea is not presented by the 
applicant as a real political project but rather as a utopia. The situation is 
thus different from those where the Court has found restrictions on freedom 
of expression to be proportionate in respect of organisations defending 
political projects that were incompatible with the concept of a “democratic 
society” (see, for example, Refah Partisi (the Welfare Party) and Others 
v. Turkey [GC], nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98, § 132, 
ECHR 2003-II).

6.  Lastly, as regards certain passages from publications available 
through the Raelian Movement’s website and devoted to the notions of 
“sensual meditation” and the “sensual awakening” of children, potentially 
leading members of the movement to sexually abuse children, it is clear that 
any convictions for acts committed in the context of such an association’s 
activities could justify the banning not only of a poster campaign but also of 
the association itself and, if appropriate, of its website. In the present case – 
and this is essential in our view – the facts set out by the Federal Court were 
not regarded by the domestic authorities as capable of justifying the banning 
of the applicant association itself. In those circumstances, it may be 
questioned whether there was a “pressing social need” to ban a poster 
campaign without at the same time banning the applicant association, which 
had existed since 1977, especially where the prevention of particularly 
serious criminal offences, such as those against children, was at stake. The 
reasons put forward in this connection by the domestic courts, whilst 
probably being “relevant”, do not however appear “sufficient” to justify the 
impugned interference with the applicant association’s freedom of 
expression; the Federal Court indeed failed to explain how, why and to what 
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extent that ban was proportionate to and necessary for the legitimate aim of 
preventing crime. Moreover, neither in the reasons given by the domestic 
courts, nor in the Government’s observations before the Court, do we find 
any indication that there was a clear and imminent danger which justified 
the impugned interference (see Gül and Others v. Turkey, no. 4870/02, § 42, 
8 June 2010, and Kılıç and Eren v. Turkey, no. 43807/07, § 29, 
29 November 2011).

7.  In this connection, some further clarification is called for. It is true 
that in Switzerland the Cantons may have different laws and policies in 
certain areas, and this explains why the posters banned in Neuchâtel may be 
authorised elsewhere. In itself, we obviously do not find that this situation 
raises any issue. Our Court has acknowledged that sensitivities may 
legitimately differ within a single State, even if this should entail diversified 
policies in terms of restrictions on fundamental rights. In the Court’s view, 
“[w]here there are disparate cultural communities residing within the same 
State, it may well be that different requirement[s], both moral and social, 
will face the governing authorities”1. This idea of a “federal margin of 
appreciation”, as it could be called, was used for example in Handyside to 
explain and justify the variable nature of the proceedings brought against 
the publisher of the Little Red Schoolbook in different parts of the United 
Kingdom2. It can also be perceived as an underlying idea in Müller v. 
Switzerland3 and Otto-Preminger-Institut v. Austria4. However, this 
situation considerably weakens the legitimacy of the aim that justifies the 
interference, as well as the compelling social need, namely the prevention of 
crime, in this case sexual abuse of children, and the risk of danger. Danger, 
if it exists, does not disappear with borders, wherever they may be.

Scope of the ban

8.  The majority found that to limit the scope of the impugned restriction 
to the display of posters in public places was a way of ensuring the 
minimum impairment of the applicant association’s rights. They further 
pointed out that, as the applicant association was able to continue to 
disseminate its ideas through its website, and through other means at its 
disposal such as the distribution of leaflets in the street or in letter-boxes, 
the impugned measure could not be said to be disproportionate 
(paragraph 75 of the judgment).

9.  We are not convinced by this reasoning. To prohibit the applicant 
association from displaying posters mainly on account of the content of its 
website, whilst arguing that the scope of such a ban remains limited because 

1  Dudgeon v. the United Kingdom, 22 October 1981, § 56, Series A no. 45.
2  Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, § 54, Series A no. 24.
3  Müller and Others v. Switzerland, 24 May 1988, § 36, Series A no. 133.
4  Otto-Preminger-Institut v. Austria, 20 September 1994, § 50, Series A no. 295-A.
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the association remains free to communicate via that very same website is 
singular, if not paradoxical. Whilst in certain situations a limited ban may 
be justified on the ground that there are alternative means of 
communication, that is obviously not the case where the ban is based on the 
same criticisms as those levelled at the alternative means.

10.  Moreover, the Court has always observed in its case-law that it is not 
its role to cast judgment on the manner in which individuals choose to 
express themselves, because Article 10 of the Convention also protects the 
form in which ideas are conveyed (see Thoma v. Luxembourg, 
no. 38432/97, § 45, ECHR 2001-III). Applicants are free to use the means 
of expression of their choosing and it is not for the Court to scrutinise them 
or suggest other forms or arrangements. Ultimately that would be 
tantamount to imposing on applicants the burden of proving the necessity of 
the means of communication used and therefore of reversing the logic of 
Article 10.

11.  Lastly, the finding of the Grand Chamber that there has been no 
violation of Article 10 of the Convention enshrines a particular view of 
advertising in public space, suggesting that this facility benefits from special 
status (see paragraph 57 of the judgment). We believe, by contrast, that such 
status should require increased neutrality on the part of the public 
authorities, with equal access for all individuals and entities that are not 
expressly prohibited. It is certainly necessary to combat the dangers and 
excesses of sects and a State may have to ban associations that seriously 
contravene democratic values. However, it is difficult to accept that a lawful 
association, with a website that has not been prohibited, should be prevented 
from promoting its ideas through posters that are not unlawful in 
themselves. As to the argument whereby, in accepting a poster campaign in 
public space, the municipal authorities would be endorsing or tolerating the 
opinions at issue, we find this not only rather unrealistic in relation to the 
current role of such authorities, but also dangerous. That would be 
tantamount to arguing, a contrario, that freedom of expression in public 
space could be restricted solely for the reason that the authorities disagree 
with the ideas conveyed. Article 10 of the Convention would then risk 
becoming inoperative.
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JOINT DISSENTING OPINION OF JUDGES SAJÓ, 
LAZAROVA TRAJKOVSKA AND VUČINIĆ

I
For reasons explained in the joint dissenting opinion of Judges Tulkens, 

Sajó, Lazarova Trajkovska, Bianku, Power-Forde, Vučinić and Yudkivska, 
this case clearly falls under the test laid down in The Sunday Times v. the 
United Kingdom (no. 1) (26 April 1979, Series A no. 30) and in Handyside 
v. the United Kingdom (7 December 1976, Series A no. 24). The ban by the 
Neuchâtel police regarding the applicant association’s posters on public 
billboards does not satisfy the condition of showing a pressing social need, 
as required by the Handyside test. The opposite conclusion of the majority 
relies on the introduction of a new category of “lower-level” speech. 
Accordingly, a so-called “non-political”, “quasi-commercial” speech that 
“has a certain proselytising function”1 is deprived of the protection granted 
to speech in general.

This new standard runs counter to the Court’s well-established case-law 
and diminishes the protection of speech, without offering compelling 
reasons. In view of this development we find it necessary to add a few 
considerations to the above-mentioned joint dissenting opinion.

It is particularly regrettable to see the protection of freedom of 
expression being diminished in respect of the world view of a minority. 
Moreover, at least the original justification for the ban given by the local 
police reflects the fact that the poster contained ideas and opinions which 
were at odds with the prevailing opinions of the local authorities and, 
perhaps, the majority of citizens of Neuchâtel. The accommodation of such 
sentiments as a ground for the restriction of freedom of expression is 
incompatible with the goals of the Convention.

II
“In order to assess the necessity for restraining ... the prohibited 

declarations must be placed in their proper context and examined in the light 
of the particular circumstances of the case” (Barthold v. Germany, 
25 March 1985, § 56, Series A no. 90).

The nature of the expression. As understood by the Swiss Federal Court, 
the expression in the present case is composed of several elements: (a) a 
poster on a public billboard, taken together (b) with the information on a 
website operated by the applicant association that was advertised on the 
poster and (c) the content of a second website which was accessible via a 
hyperlink from the applicant’s website. While the ban concerned billboards 
alone, the whole communication process was taken into consideration. The 

1 On the Convention protection granted to proselytising, see Kokkinakis v. Greece, 25 May 
1993, Series A no. 260-A.
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Federal Court’s approach reflects a profound understanding of the 
communication process in the age of the Internet.

The poster is both an expression of specific content (consider, for 
example, the line on the poster: “Science at last replaces religion” or the 
reference to extraterrestrials) and a medium for additional information to be 
found on or via the website. In this context, to use the words of McLuhan, 
the medium is the message.

1. Is this an advertisement? According to the Court’s case-law it cannot 
be regarded as an advertisement in the sense of commercial expression. As 
the Court has previously found “... for the citizen, advertising is a means of 
discovering the characteristics of services and goods offered to him” (see 
Stambuk v. Germany, no. 37928/97, § 39, 17 October 2002)2. No services or 
goods are offered in the present case, nor does the Court argue that this is a 
commercial advertisement. The intended effect is to make people think 
about the applicant association’s ideas and perhaps change their world view 
(see Barthold, cited above, § 58).

It follows that the poster is not a commercial advertisement. The Court 
has already considered similar situations, in particular where a television 
commercial “indubitably fell outside the regular commercial context 
inciting the public to purchase a particular product. Rather, ... the 
commercial reflected controversial opinions pertaining to modern society in 
general and also lying at the heart of various political debates.” (see VgT 
Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland, no. 24699/94, § 57, ECHR 
2001-VI, where the Handyside test was found to be applicable).

Arguably, even in the case of the “most protected” speech, namely that 
of a political nature, a somewhat wider margin of appreciation than that 
normally accorded is applicable to advertisements (see TV Vest AS and 
Rogaland Pensjonistparti v. Norway, no. 21132/05, § 67, ECHR 2008). It 
should be noted, however, that this exception was found applicable in the 
context of an election campaign in television broadcasting, where the 
reason for the restriction was related to the powerful and pervasive impact 
of this type of medium (ibid., § 70.) That is not the case here and the 
Court’s case-law that has been developed in respect of other non-
commercial communication should apply. In any event, even restrictions on 
commercial advertising must “be closely scrutinised by the Court, which 
must weigh the requirements of [the] particular features [of such 
advertising] against the advertising in question” (see Casado Coca v. Spain, 
24 February 1994, § 51, Series A no. 285-A, and Stambuk, cited above, 
§ 39).
2 Compare with the definition quoted by the US Supreme Court: “ ‘Advertising displays 
[sic] signs’ include any sign that ‘directs attention to a product, service or activity, event, 
person, institution or business.’” (Metromedia, Inc. v. City of San Diego, 453 U.S. 490, 494 
(1981)).
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2.  The installation of billboards and advertising panels in public areas is 
subject to authorisation, although in Neuchâtel the management of posters 
in such areas has been entrusted to a private company. On 29 March 2001 
the police prohibited the poster in question for being unlawful and immoral. 
The Federal Court considered that the use of the billboards amounted to the 
(extended) use of public space.

2.1. The freedom of expression issue in the present case concerns the 
nature of the public space that is accessible to all for the display of posters. 
According to US, Canadian and (in some regards) German constitutional 
jurisprudence, government property opened to the public for expressive 
purposes, like a billboard, becomes a public forum open to all speakers3. All 
speakers have an equal right of use; the government must not exercise 
censorship and should apply otherwise permissible restrictions in a way that 
respects neutrality4. In democratic Europe, in the context of using publicly 
owned frequencies for the communication of ideas, it is expected (especially 
where the State controls broadcasting as a monopoly) that the management 
of the public service will be fair and impartial, allowing pluralism (i.e. 
respecting neutrality), precisely because general public access is not 
possible (see Informationsverein Lentia and Others v. Austria, 
24 November 1993, Series A no. 276, and Manole and Others v. Moldova, 
no. 13936/02, § 101, ECHR 2009).

These considerations are relevant in the present case, as they were in 
Appleby and Others v. the United Kingdom (no. 44306/98, ECHR 2003-VI). 
As is the case in the United States of America, outdoor signs play an 
important role in the communication of ideas in Europe too, and, as has 
been found in Canada, they are an effective and inexpensive means of 
communication for individuals and groups that do not have sufficient 
economic resources to use other media. These considerations are relevant 
even if there might be differences in the level of protection granted to 
speech between the various democracies. These principles do not, however, 
find application in the Swiss Federal Court’s judgment (see § 5.2, quoted in 
paragraph 21 of the present judgment), which did not consider billboard 
access rights unconditional and found such access to be “subject to 
substantive content analysis”.

3 Comparative jurisprudence indicates that billboards are public fora for compelling reasons 
related to freedom of expression. See the Appendix.
4  This issue was addressed in regard to access to private space in Appleby and Others v. the 
United Kingdom (no. 44306/98, ECHR 2003-VI), with reference to the positions of the US 
Supreme Court and the Supreme Court of Canada. Given that the present judgment does 
not reflect such comparative-law aspects, though the prevailing trend is of relevance, an 
overview is given in the Appendix. 
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The assumption that “acceptance of a poster advertising campaign could 
suggest that [the State is] endorsing, or at least tolerating, the opinions and 
conduct in question” as admitted by the Chamber (Mouvement Raëlien 
Suisse v. Switzerland, no. 16354/06, § 52, 13 January 2011), is contrary to 
the function and nature of the public forum. Such fora exist to allow all 
opinions to be imparted, while official notices have their own dedicated 
place for display. Access is denied purely because of identification with 
some ideas and denial of others. The idea that the State is endorsing 
expression when it is made in regulated public communication space open 
to all is based on a misunderstanding, at odds with the tolerance and 
broadmindedness that are fundamental to democracy. Such fear of 
endorsement was historically one of the sources of the belief that elevated 
censorship into a governmental duty.

Of course, there are grounds for restricting access to public fora. Such 
grounds will be in conformity with the Convention if they do not signal 
partisanship or bias. A lower-level demonstration of a pressing social need 
in this context has been recognised (see Murphy v. Ireland, no. 44179/98, 
ECHR 2003-IX). This exception has been applied in the case of an attack on 
religious sentiments related to the free exercise of religion, in particular 
circumstances, such as where the issue is politically or socially divisive to 
the extent that it may result in unrest, and where the effects of the media 
used are more immediate and invasive. In the absence of a violation of 
intimate personal convictions it is hard to see what would turn the alleged 
sensitivities of Neuchâtel into a proper ground for restriction under 
Article 10 § 2, “given ... the risks of excessive interferences with freedom of 
expression under the guise of action taken against allegedly offensive 
material” (ibid., § 68).

It is thus perhaps not surprising that the majority of the Grand Chamber, 
in their finding of no violation, do not rely on the above argument of 
sensitivity accepted by the Chamber.

2.2 In the present case, Swiss law has recognised the existence of public 
space for display purposes that is open to all. The administration of such 
public space is, of course, subject to time, place and manner restrictions. 
Contrary to the Swiss position, as endorsed by the majority, the authorities 
do not have a “certain discretion” in the administration of these fora, though 
they have the power to ensure that the request for use satisfies statutory 
requirements serving the legitimate purposes of Article 10 § 2 or 
necessitated by requirements of fairness (as scarcity of billboard space may 
require a fair and neutral system of allocation).

In the Swiss system applicable here, the administration of billboards was 
under private management and the display of the poster was subject to prior 
authorisation.
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As the Court has previously found, “the dangers inherent in prior 
restraints are such that they call for the most careful scrutiny on the part of 
the Court” (see Observer and Guardian v. the United Kingdom, 
26 November 1991, § 60, Series A no. 216). The Court held it to be 
“especially so as far as the press is concerned, for news is a perishable 
commodity” (ibid., emphasis added). However, timeliness is an issue even 
in the present case, as the posters were intended to be displayed as part of a 
planned, coordinated campaign. Moreover, the general rule of the Court 
refers primarily to “dangers inherent in prior restraints” which exist outside 
the area of journalism, and are related to the historical abuse of censorship 
and (in more practical terms) to the speculative nature of the restrictions 
applied in any prior restraint system; speculative, because the authorities 
have to evaluate future events and impacts. Reasonable foresight has its 
legitimate place in the handling of the affairs of the State, and hypotheticals 
about possible harm to children, democracy and moral sensitivity did in fact 
play a major role in the present case.

Of course, the State is expected to prevent crime and, in that context, 
speech-restrictive preventive measures may serve pressing social needs. 
However, the Swiss authorities did not demonstrate that the expression 
“privileged sexual object” had actually encouraged paedophilia, a crime that 
is expressly and actively condemned by the Movement. There had been a 
few convictions of members of the Movement, but there is no evidence that 
their number is statistically significantly higher than convictions of 
members of other denominations. Religious organisations are not banned in 
a democracy just because some of their members commit crimes. The 
reference to criminal convictions resembles guilt by association. Such 
assumptions cannot be found “convincing” for the purposes of showing the 
existence of a pressing social need with regard to the applicant organisation.

III
Among the reproachable elements of the website “propagated” on the 

poster, and turning the ban into one that would serve a pressing social need, 
the Swiss Federal Court found that the Raelian Movement’s website 
contained a link to the Clonaid website, therefore “contribut[ing] to the 
promotion of an unlawful activity, and go[ing] further than the mere 
expression of an opinion” (Federal Court judgment, § 5.5.1., quoted at 
paragraph 21 of the judgment).

Unfortunately, the case file does not contain a printout of the impugned 
website as of March 2001 and we do not know what text (if any) 
accompanied the hyperlink. Currently there is no hyperlink available on the 
homepage of the Raelian Movement’s website5 but the Federal Court 
affirmed that it had existed at an unspecified time and that it led to the 

5 http://national.rael.org/index.php?[fr] (Last visited 15 May 2012).
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website of an organisation that offered a service that was considered 
criminal in Switzerland.

We have no information concerning the offers of activity available on the 
Clonaid website in March 2001. In the absence of facts, their assessment 
cannot be convincing, irrespective of due deference to the superior local 
knowledge of local authorities.

It is at least curious that the police ban had been imposed on 29 March 
2001, while the first announcement that Clonaid had successfully performed 
the first human reproductive cloning dates from 27 December 2002. It is not 
clear how a link in 2001 could have promoted an illegal activity that was 
made possible only in 2002. The original police ban of 2001 did not contain 
reference to the hyperlink leading to Clonaid and the issue of the hyperlink 
is first mentioned in the 27 October 2003 decision of the Neuchâtel Land 
Management Directorate. Ex post findings and events do not contribute to a 
convincing establishment of the need for the ban.

Assuming, for the sake of argument, that Clonaid was praising (illegal) 
cloning research already at the material time, it is still hard to see how 
reading about such advocacy of illegal research would have turned the good 
people of Neuchâtel into criminal participants in unlawful scientific activity. 
Abstract advocacy of criminalised behaviour in the form of requesting 
legalisation is not an inducement to crime.

Furthermore, to what extent does information concerning a third party 
connected to the applicant association via a hyperlink constitute a relevant 
fact for the evaluation of a pressing social need?

A hyperlink points to a whole document or to a specific element within a 
document6. By clicking on the link the user moves to the other document. 
Its availability certainly facilitates access to information that will advocate 
and, to some extent, provide an opportunity to commit the prohibited act. 
However, there are a number of independent decisions to be taken by the 
user of the first website: the user has to click on the link, read the second 
site, find the relevant advocacy on the site, take a decision to contact 
Clonaid, and finally, after such contact, decide to participate in criminal 
activity. The relationship is simply too remote. A user facing a hyperlink 
already remains free to decide whether or not to move to the next website. 
To attribute responsibility to the applicant (as content-provider) for the 
choices of the user requires careful analysis. Without such analysis it is 
arbitrary and disproportionate to impose a ban on a poster that serves as a 
non-electronic “link” to a website (thereby indirectly sanctioning the 
content-provider).

A reference is not an endorsement or an identification, and even an 
endorsement would not create a clear danger of committing a crime. 

6 For a review of the emerging jurisprudence on hyperlinks, see Article 19’s third-party 
intervention.
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Otherwise the “referring” person would be obliged to distance himself all 
the time and that would impose a considerable burden on freedom of speech 
in the world of the Internet. A hyperlink certainly facilitates the 
dissemination of an idea (by making it more accessible) but not all 
dissemination gives rise to responsibility. As the Supreme Court of Canada 
held in a defamation case, hyperlinks are essentially different from 
publication and are by themselves content-neutral. Like references, they 
communicate the existence of something, but do not, by themselves, 
communicate its content (Crookes v. Newton, 2011 SCC 47). Where a 
specific website can most easily be found with the help of a search engine, it 
would be unrealistic to assume, without additional consideration, that the 
“referring” person shares responsibility for unlawful content referred to by 
means of a hyperlink. Moreover, the Clonaid website is accessible in 
Switzerland without the intermediary of the applicant’s website or poster.

As mentioned above, the case file does not contain information regarding 
the specific position of the first website as to the content that opens up with 
the help of the link. It is most likely that in the present case the applicant 
association did know of the content of the second website, but the 
relationship between the two website operators remains contested. This 
cannot be a convincing demonstration of the need for restriction by relevant 
facts, as is required by the Handyside test. In reality, while the Court may 
find that it has to follow the fact-finding and related assessment given by the 
national court as to the relationship in question, in the absence of such 
analysis there can be no talk of “assessment”. No facts, no assessment – 
therefore no acceptability.

The content of web pages is subject to constant change. A regulation of 
the Internet that respects freedom of expression should not disregard the 
changing content. Moreover, a website operator who inserts a link cannot 
foresee what the content will be on the linked site at any given point in time. 
To impose liability on someone providing hyperlink access in respect of 
future content on the second website, to which the link continues to lead, 
would undermine the “basic grammar” of the Internet, except where it can 
be clearly demonstrated that the first website operator has control over the 
second. In that case, however, its liability is not vicarious; for such liability 
to exist, the control would have to be convincingly established.

In view of the above doubts, it is all but evident that such an indirect 
relationship creates a pressing social need with regard to the applicant 
association’s website. These doubts, of course, are even stronger when it 
comes to the banned poster, which is a further step away. Moreover, neither 
the poster nor the hyperlink would have a compelling effect on the reader.

IV
The majority concluded that “some of these reasons [i.e. that the website 

stands for anti-democratic ideas, or promotes crime], taken separately, 
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might not be capable of justifying the impugned refusal” (paragraph 72). 
The majority do not specify which reasons would be capable of such 
justification, nor do they find this necessary, as they rely on a “mosaic 
theory”7 to show the indispensability of the ban, “having regard to all the 
circumstances of the case” (ibid.). This brings us to the new standard 
applicable to the use of public billboards in the context of poster campaigns 
that are not strictly political (see paragraph 64), a category of speech which 
can be described as “undefined”.

The fact that the advertisement is paid for does not change the nature of 
the ideas advertised and does not deprive it of the protection granted to 
expression in general; nor does it make it a commercial or quasi-commercial 
advertisement, as there is no interest in influencing consumer behaviour or 
promoting products8. It is not by accident that the Convention expressly 
includes within the right to freedom of expression the freedom to “receive 
and impart information and ideas without interference by public authority 
and regardless of frontiers”. Ideas are to be protected not in the sterility of 
their production but in the process of their communication. The Swiss 
authorities – and this Court too – considered the poster as existing in 
conjunction with, and as being interrelated with, the website as part of the 
same communication chain, and the applicant association’s ideas were 
evaluated with regard to the poster’s effect through the communication 

7 The “mosaic theory” is an approach that pieces together information that is in itself 
irrelevant for the finding, for example the piecing together of publicly available 
information to disclose classified information (see the Der Spiegel Case (20 BVerfGE 162 
(1966)) where the German Federal Constitutional Court held that a suspicion a newspaper 
was guilty of treason could not be based on a mosaic theory, as this was an unconstitutional 
violation of freedom of expression).
8 Compare this with the opposite approach in TV Vest AS and Rogaland Pensjonistparti 
(cited above, § 64), where the Court said that “[i]rrespective of the fact that it was 
presented as a paid advertisement … the content of the speech in question was indisputably 
of a political nature. Thus, …, the impugned advertisement obviously fell outside the 
commercial context of product marketing, an area in which States traditionally have 
enjoyed a wide margin of appreciation.”
The relationship between (commercial) advertising and business goals is considered 
crucial. According to the Audiovisual Media Services Directive (2010/13/EU): “... 
‘audiovisual commercial communication’ means images with or without sound which are 
designed to promote, directly or indirectly, the goods, services or image of a natural or 
legal entity pursuing an economic activity. Such images accompany or are included in a 
programme in return for payment or for similar consideration or for self-promotional 
purposes. Forms of audiovisual commercial communication include, inter alia, television 
advertising, sponsorship, teleshopping and product placement; ... ‘television advertising’ 
means any form of announcement broadcast whether in return for payment or for similar 
consideration or broadcast for self-promotional purposes by a public or private undertaking 
or natural person in connection with a trade, business, craft or profession in order to 
promote the supply of goods and services including immovable property, rights and 
obligations, in return for payment; ...”.
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process. The form of expression is protected not only because it can be 
essential to, or inseparable from, the content, but also because it is essential 
for imparting ideas.9

V
One cannot disagree with the Court’s case-law to the effect that “national 

authorities are in principle, by reason of their direct and continuous contact 
with the vital forces of their countries, in a better position than the 
international judge to give an opinion on the ‘necessity’ of a ‘restriction’” 
(see paragraph 63). Whatever these “vital forces” might be (and they do, in 
fact include forces which do not stand for human rights), the same direct 
contact (or vicinity) may have a distortive impact on their judgment. We 
have voiced our concern in that regard above (Section I). It is for that reason 
(among others) that the States Parties to the Convention found it necessary 
to institutionalise an international Court to supervise the myopia of 
localism. Accordingly, the Court’s function is to exercise a “supervisory 
function”, hand in hand (i.e. in proper dialogue) with, and with full respect 
for, domestic authorities. In supervising the presence of a restrictive 
pressing social need, “supervision” cannot mean passive acceptance of 
domestic speculation about the capacity of an idea to undermine public 
order, safety and morals. The undeniably better knowledge of local 
circumstances and sensitivities that militate in favour of the choices of 
national authorities must not become a fig-leaf for acquiescence in bigotry.

The doctrine of margin of appreciation is a valuable tool for the 
interaction between national authorities and the Convention enforcement 
mechanism; it was never intended to be a vehicle of unprincipled 
deferentialism. Even a broad margin of appreciation does not diminish the 
need for relevant and sufficient explanation, though it may well be that what 
has to be demonstrated will be different (e.g. a lower level of likelihood of a 
risk).

The natural respect for domestic fact-finding and correctness of the 
interpretation of domestic law cannot exempt the Court from requiring that 
accusations by authorities against applicants which dictate restrictions on 
freedom of expression must be proven. Furthermore, the Court has clearly 
stated that “applying a restriction in good faith” is insufficient; the fact that 
in the present case the authorities considered the restrictive measures 
indispensable is irrelevant, irrespective of the number of instances involved.

As Judge Malinverni observed:
“Be that as it may, one thing is certain: the doctrine of the margin of appreciation 

should not in any circumstances exempt the Court from the duty to exercise the 
9 Article 10 is applicable “not only to the content of information but also to the means of 
transmission or reception since any restriction imposed on the means necessarily interferes 
with the right to receive and impart information.” (Autronic AG v. Switzerland, 22 May 
1990, § 47, Series A no. 178).
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function conferred on it under Article 19 of the Convention, which is to ensure the 
observance of the engagements undertaken by the High Contracting Parties in the 
Convention and the Protocols thereto.” (dissenting opinion of Judge Malinverni, 
joined by Judge Kalaydjieva, § 1, in Lautsi and Others v. Italy [GC], no. 30814/06, 
ECHR 2011)

One should not forget the societal effects on minority positions of such a 
police ban. The applicant organisation is undeniably in a minority position 
precisely because of its unpopular views. While it has continued to have 
opportunities to express its views (though in the absence of the posters the 
likelihood of effective communication has been diminished) the ban and its 
reasons expressed an official legal position on the views of the applicant 
association, with obvious additional censorial effect. In the context of 
demonstrations, the Court has recognised that refusals to give authorisation 
could have had a chilling effect on the applicants (and others participating in 
the movement and sharing similar convictions). It could also have 
discouraged other persons from making themselves acquainted with those 
ideas on the grounds that they did not have official authorisation (see 
Bączkowski and Others v. Poland, no. 1543/06, § 67, 3 May 2007). It was 
the authorities’ fear of being seen to be associated with an unpopular, even 
offensive, view that resulted in the disregard of the governmental obligation 
of neutrality, a fundamental principle that must apply in matters of world 
views. Freedom of expression cannot be left to strive under the dictates of 
governmental fear of public sensitivities.

APPENDIX

Following the methodology adopted in the comparable Appleby case (cited above), it is 
useful to provide a summary of the approach taken in comparable situations in some 
jurisdictions. In Appleby it was stated that “The United States Supreme Court has accepted 
a general right of access to certain types of public places, such as streets and parks, known 
as ‘public fora’ for the exercise of free speech (Hague v. Committee for Industrial 
Organisation, 307 U.S. (United States: Supreme Court Reports) 496 (1939)).” Where the 
government opens property for expressive activity, it thereby creates a public forum.

According to Canadian and US law, billboards constitute “public fora”. In Metromedia, 
Inc. v. City of San Diego (453 U.S. 490, 494 (1981)) the Supreme Court of the United 
States quoted Justice Clark in agreement:
“ ‘The outdoor sign or symbol is a venerable medium for expressing political, social and 
commercial ideas. From the poster or “broadside” to the billboard, outdoor signs have 
played a prominent role throughout American history, rallying support for political and 
social causes.’ (26 Cal. 3d, at 888...).” (ibid. at 501).

Metromedia also stated (ibid. at 514-15) that “the city [i.e. government] does not have 
the same range of choice in the area of noncommercial speech to evaluate the strength of, 
or distinguish between, various communicative interests. See Carey v. Brown, 447 U.S., at 
462 ...; Police Dept. of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92, 96 ... (1972). With respect to 
noncommercial speech, the city may not choose the appropriate subjects for public 
discourse: ‘To allow a government the choice of permissible subjects for public debate 
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would be to allow that government control over the search for political truth.’ Consolidated 
Edison Co., 447 U.S., at 538 ..” The same judgment referred (at 516) to Virginia Pharmacy 
Board v. Virginia Citizens Consumer Council (425 U.S., at 77), concluding that outside the 
sphere of commercial speech “it cannot be assumed that ‘alternative channels’ [for 
communication of information] are available, for the parties stipulated to just the opposite: 
‘Many businesses and politicians and other persons rely upon outdoor advertising because 
other forms of advertising are insufficient, inappropriate and prohibitively expensive.’”

Once a public forum has been created the government cannot discriminate between 
different speakers or messages (see Police Dept. of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92 (1972); 
Carey v. Brown, 447 U.S. 455 (1980); Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981); and 
Niemotko v. Maryland, 340 U.S. 268 (1951). In Shuttlesworth v. City of Birmingham, 394 
U.S. 147, (1969), Justice Stewart for the Court stated that “holding that a law subjecting the 
exercise of First Amendment freedoms to the prior restraint of a license without narrow, 
objective, and definite standards to guide the licensing authority is unconstitutional.” (ibid. 
at 150-51).

Canadian jurisprudence shows similar concerns with regard to the posting of signs. R. v. 
Guignard (2002 SCC 14, [2002] 1 SCR (Canada Supreme Court Reports) 472) referred 
back to Ramsden v. Peterborough (City) ([1993] 2 SCR 1084), where the Canadian 
Supreme Court “stressed the importance of signs as an effective and inexpensive means of 
communication for individuals and groups that do not have sufficient economic resources. 
Signs, which have been used for centuries to communicate political, artistic or economic 
information, sometimes convey forceful messages. Signs, in various forms, are thus a 
public, accessible and effective form of expressive activity for anyone who cannot 
undertake media campaigns. (See Ramsden, at pp. 1096-97; see also Committee for the 
Commonwealth of Canada v. Canada, [1991] 1 SCR 139, at p. 198.).” A further authority 
is Greater Vancouver Transportation Authority v. Canadian Federation of Students — 
British Columbia Component, 2009 SCC 31, [2009] 2 SCR 295.

Likewise, the German Constitutional Court recognises the application of all the 
guarantees of freedom of opinion in public, communication-serving fora (Schutzbereich 
nach auf öffentliche, der Kommunikation dienende Foren). The same guarantees apply 
even beyond classical public fora, to other situations (places) that serve other public 
functions (see BVerfG, 1 BvR 699/06, 22.2.2011, Absatz-Nr. (1-128), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20110222_1bvr069906.html).
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DISSENTING OPINION 
OF JUDGE PINTO DE ALBUQUERQUE

The Mouvement raëlien suisse case is about the freedom of expression of 
a minority. This case concerns the banning of a poster campaign by the 
Swiss authorities to the detriment of the applicant association. The parties 
agreed that the ban on the display of the applicant association’s posters was 
“prescribed by law”, inasmuch as it was provided for in Article 19 of the 
Administrative Regulations of the City of Neuchâtel. The parties also 
agreed that it pursued the legitimate aims of the prevention of crime, the 
protection of health and morals, and the protection of the rights of others. 
The disputed question in the present case is that of the proportionality and 
necessity of the poster ban. Behind it lies the old question of State control of 
communication in the public arena, especially in view of what 
John F. Kennedy once called “alien philosophies”1.

I respectfully dissent from the findings of the majority. The reasons for 
my dissent will be presented in three parts. The first part deals with the 
justification for the Court’s supervision of the interference with the 
applicant’s freedom of expression and the value of the “public forum” 
doctrine in European human rights law. The second part establishes the 
criteria for the Court’s supervision. I will study the nature of the 
interference, using a two-pronged test to differentiate between negative and 
positive obligations; consider the form of the speech, with a view to 
establishing the ambit of freedom of expression on public billboards and the 
Internet, with its hyperlinks; and evaluate the nature of the speech in 
question, stressing the differences between commercial, religious and 
philosophical speech. After establishing the criteria of the supervision, I will 
proceed, in the third part, to the application in the instant case of the 
proportionality test, having in mind the reasons given by the domestic 
courts for the interference, i.e., scientific atheism, cloning, “geniocracy” and 
“sensual meditation”, together with the necessity test, assessing the scope of 
the ban.

The Court’s supervision of the interference

The present case provided the Court with an opportunity to rule on the 
State’s margin of appreciation in respect of the use of public space for the 
exercise of freedom of expression. The Court’s case-law is scarce but 
enlightening in this regard. In Appleby and Others v. the United Kingdom, 

1.  President John F. Kennedy: “We are not afraid to entrust the American people with 
unpleasant facts, foreign ideas, alien philosophies, and competitive values. For a nation that 
is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is 
afraid of its people.”
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where the applicants had been refused permission to collect signatures for a 
petition in a private shopping centre, the Court found that it could not be 
inferred from Article 10 of the European Convention on Human Rights that 
the State had a positive obligation to create rights of entry to private 
property or even to all publicly owned property, such as government offices 
and ministries, in order to assert the right to freedom of expression, if there 
were alternative and effective means for those concerned to convey their 
message. The Court did not exclude that such a positive obligation could 
arise, however, where the bar on access to property had the effect of 
preventing the effective exercise of freedom of expression or where it could 
be said that the essence of this right had been destroyed2. In Murphy 
v. Ireland the Court accepted that a provision which allowed the filtering by 
the State or any organ designated by it, on a case-by-case basis, of 
unacceptable or excessive religious advertising would be difficult to apply 
fairly, objectively and coherently. Thus, State action in this regard should be 
“impartial, neutral and balanced”3. In Women On Waves and Others 
v. Portugal, the Court dealt with an interference with the exercise of 
freedom of expression in the respondent State’s territorial waters, which 
were open by their very nature, with the consequence that any interference 
with freedom of expression within such space should be exceptional. 
Moreover, the Court reaffirmed that Article 10 protected not only the 
substance of the ideas and information expressed but also the form in which 
they were conveyed4.

This question has, however, been examined for some time by the United 
States Supreme Court, which has construed the public-forum doctrine under 
the First Amendment to the US Federal Constitution5. The public-forum 
doctrine has been refined over the years, culminating in Perry Education 
Association v. Perry Local Educators’ Association, where the Supreme 
Court established a three-tier categorisation of public fora. The first 
category is the traditional public forum, which includes places which by 
long tradition or by government fiat have been devoted to assembly and 
debate6. In a traditional public forum, the State may not restrict speech 

2.  Appleby and Others v. the United Kingdom, no. 44306/98, §§ 47-49, ECHR 2003-VI, 
referring to Marsh v. Alabama, 326 US [United States Supreme Court Reports] 501.
3.  Murphy v. Ireland, no. 44179/98, §§ 76-77, ECHR 2003-IX.
4.  Women On Waves and Others v. Portugal, no. 31276/05, §§ 39-40, 3 February 2009.
5.  See the reference in Appleby and Others, cited above, § 26.
6.  In the foundational case Hague v. CIO, 307 US 496 (1939), the US Supreme Court 
decided that a municipal ordinance requiring a permit for a public assembly in or upon the 
public streets, highways, public parks or public buildings of the city was void. The 
principle established by the Supreme Court was that “[w]herever the title of streets and 
parks may rest, they have immemorially been held in trust for the use of the public and, 
time out of mind, have been used for purposes of assembly, communicating thoughts 
between citizens, and discussing public questions”. Other cases of public fora concern the 
area outside the Supreme Court building (United States v. Grace, 461 US 171 (1983)), or 
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based on content, unless it can show that its regulation is necessary to serve 
a compelling State interest and is narrowly tailored to achieve that interest. 
The second category is the limited public forum, defined as public property 
which the State has opened for use by the public as a place for expressive 
activity. Although the State need not indefinitely keep a limited public 
forum open to the public, while the forum is open any State restriction of 
speech in that forum will be under the same rules as those applicable to a 
traditional public forum7. The third category is the non-public forum, which, 
by tradition or design, is not an appropriate platform for unrestrained 
communication. Here the State is granted much greater latitude in regulating 
freedom of expression. In addition to applying time, place and manner 
regulations, the State may reserve the forum for its intended purposes, as 
long as the regulation of speech is reasonable and not an effort to suppress 
expression merely because public officials oppose the speaker’s view8. 
Thus, “the existence of a right of access to public property and the standard 
by which limitations upon such a right must be evaluated differ depending 
on the character of the property at issue”9. In the particular case of 

sidewalks (Frisby v. Schultz, 487 US 474 (1988)). 
7.  Among designated or limited public fora are a municipally owned theatre open for 
private productions (Southeastern Promotions Ltd. v. Conrad, 420 US 546 (1975)), open 
school-board meetings (City of Madison v. Wisconsin Employment Relations Comm’n, 429 
US 167 (1976)), state fairgrounds opened to different community groups (Heffron 
v. International society for Krishna Consciousness, 452 US 640 (1981)) and university 
meeting facilities (Widmar v. Vincent, 454 US 263 (1981)).
8.  In Perry Education Association v. Perry Local Educators’ Association, 460 US 37 
(1983), a very thin majority considered that an interschool mail system and teacher mail 
folders were non-public fora. The court established a distinction between, on the one hand, 
content discrimination, i.e., discrimination against speech because of its subject matter –
which may be permissible if it preserves the limited forum’s purposes, and, on the other, 
viewpoint discrimination, i.e., discrimination because of the speaker’s specific motivating 
ideology, opinion, or perspective, which is presumed impermissible when directed against 
speech otherwise within the forum’s limitations. Other non-public fora are, according to the 
Supreme Court, jails (Adderlewy v. Florida, 385 US 39 (1966)), schools (Grayned v. City 
of Rockford, 408 US 104 (1972)), city buses (Lehman v. City of Shaker Heights, 418 US 
298 (1974)), military bases (Greer v. Spock, 424 US 828 (1976)), residential mailboxes 
(US Postal Service v. Council of Greenburgh Civil Associations, 453 US 114 (1981)), an 
annual charity drive created by the federal government to target federal employees 
(Cornelius v. NCAACP Legal Defense and Education Fund, 473 US 788 (1985)), postal 
premises, in particular a postal sidewalk near the entrance to a US post office (United 
States v. Kokinda, 497 US 720 (1990)), and airport terminals (International Society for 
Krishna Consciousness v. Lee, 505 US 672 (1992)). Public, designated or non-public fora 
may also include virtual fora, such as funding and solicitation schemes (Rosenberger 
v. Rector and Visitors of the University of Virginia, 515 US 819 (1995)), public access 
channels required by local cable franchise authorities (Denver Area Educ. Telecomm. 
Consortium, Inc. v. FCC, 518 US 727 (1996)) and a candidate debate on a State-owned 
television network (Arkansas Educational Television Commission v. Forbes, 523 US 666 
(1998)).
9.  This doctrine has been much criticised, inter alia, for failing to address the values 
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billboards, the Supreme Court decided that an ordinance which permitted 
on-site commercial advertising (a sign advertising goods or services 
available on the property where the sign was located), but forbade other 
commercial advertising and non-commercial advertising using fixed-
structure signs, unless permitted by specified exceptions, such as temporary 
political-campaign signs, breached the freedom of expression of companies 
that were engaged in the outdoor advertising business10.

The Canadian Supreme Court also takes the view that restrictions on 
freedom of expression in public places must be interpreted strictly. In the 
case Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada, the Supreme 
Court found that the provisions of airport concession regulations prohibiting 
the conducting of any business or undertaking, commercial or otherwise, 
and any advertising or soliciting in an airport, except as authorised in 
writing by the Minister, were inconsistent with the freedom of expression 
guaranteed in section 2(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms11.
 In the specific case of billboards and posters, the Supreme Court censured 
as unconstitutional the absolute prohibition of postering on public property12 
and affirmed the right to post political advertisements on the sides of buses 
belonging to the public transportation system13.

The public-forum doctrine was recently adopted by the German Federal 
Constitutional Court, which held that the administration of Frankfurt 
Airport was not entitled to prohibit, in the check-in area, the distribution of 
leaflets criticising the government’s deportation policy. Ruling on whether 
there had been a breach of freedom of expression, the court found, in 
accordance “with the model of the public forum” (nach dem Leitbild des 
öffentlichen Forums), that the wish to create a “pleasant atmosphere” 
(Wohlfühlatmosphäre) for travellers, free from political or social debate, 

involved in finding a proper balance between the competing individual and public interests 
or to provide a true judicial review in cases where the reasonableness standard is applicable 
(see, for example, Jakab, “Public Forum Analysis After Perry Education Association v. 
Perry Local Educators’ Association – A Conceptual Approach to Claims of First 
Amendment Access to Publicly Owned Property”, Fordham L. Rev., 54 (1986), 545; and 
Dienes, “The Trashing of the Public Forum: Problems in First Amendment Analysis”, Geo. 
Wash. L. Rev., 55 (1986), 109).  
10.  Metromedia, Inc. v. City of San Diego, 453 US 490 (1981).
11.  Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada, (1991) 1 SCR [Canada 
Supreme Court Reports] 139. In her opinion, Justice L’Heureux-Dubé stated as follows: “If 
the government had complete discretion to treat its property as would a private citizen, it 
could differentiate on the basis of content, or choose between particular viewpoints, and 
grant access to sidewalks, streets, parks, the courthouse lawn, and even Parliament Hill 
only to those whose message accorded with the government’s preferences. Such a standard 
would be antithetical to the spirit of the Charter, and would stultify the true import of 
freedom of expression.”
12.  Ramsden v. Peterborough (City), (1993) 2 SCR 1084.
13.  Greater Vancouver Transportation Authority v. Canadian Federation of Students – 
British Columbia Component, (2009) 2 SCR 295. 
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could not justify banning the leaflets in question in a public space such as an 
airport check-in area. Nor could content-based reasons, namely that the 
distribution of leaflets had been prohibited because the airport 
administration did not share the opinions expressed, disapproved of them or 
considered them capable of harming its activities, justify any restriction on 
freedom of expression. The German Federal Constitutional Court was 
nonetheless willing to admit restrictions on freedom of expression in some 
sensitive public places where there was “a concrete fear that serious 
incidents will occur” (ernsthafte Störungen konkret zu befürchten sind)14.

As the above-mentioned Supreme and Constitutional Courts have 
repeatedly expressed, the public-forum doctrine is of paramount importance 
for democratic regimes, because it is based on the principle of content-
neutrality of State regulation of expression in the public arena. According to 
this principle, the State is not assumed to support all the messages that are 
communicated in public facilities and spaces. When a certain message is 
circulated in public space there is no presupposition that the State endorses 
tacitly or expressly the content of that message. This principle derives 
directly from the principle of equality of all citizens before the law and the 
corresponding prohibition of discrimination of citizens by public authorities.15

The Court’s case-law, and especially Women On Waves and Others 
(cited above), already hints at this same principle. The freedom of 

14.  See judgment of the German Federal Constitutional Court, 22 February 2011, § 106. 
15.  The political philosophy underlying this case-law was formulated in Abrams v. United 
States, 250 US 616 (1919) by Justice Oliver Wendell Holmes with these words: “When 
men have realised that time has upset many fighting faiths, they may come to believe ... 
that the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas -- that the best test of 
truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and 
that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. That at any 
rate is the theory of our Constitution.” Imbedded in the Socratic method, the “marketplace 
of ideas” theory holds that truth arises out of the competition of widely various ideas in 
free, transparent public discourse. The concept is rooted in John Milton’s Areopagitica: 
A speech for the Liberty of Unlicensed Printing to the Parliament of England, 1644, and 
was later developed by John Stuart Mill’s On Liberty, 1859. Milton’s speech could be 
summarised in his much-quoted sentence: “Though all the winds of doctrine were let loose 
to play upon the earth, so Truth be in the field, we do injuriously, by licensing and 
prohibiting, to misdoubt her strength. Let her and Falsehood grapple; whoever knew Truth 
put to the worse in a free and open encounter?” In continental philosophy, the same theory 
was put forward first by Immanuel Kant’s article on political enlightenment entitled 
“Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung?”, published by the newspaper Berlinische 
Monatsschrift, in December 1784. Four years later, Mirabeau published De la liberté de la 
presse, imité de Milton, which adapted Milton’s work to the French political situation on 
the eve of the Estates-General. More recently, this fundamental idea was placed at the heart 
of the philosophical debate by the non-metaphysical approach of John Rawls’ redefined 
theory of a “well-ordered society” and the role of “public reason” therein and the post-
metaphysical approach of Jürgen Habermas’ theory of the “public sphere” and its 
“communicative rationality” (see respectively, Rawls’ Political Liberalism, New York, 
1993, and Habermas’s Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und 
des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt, 1992).
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expression that Women On Waves guaranteed in the open maritime space of 
a State should also be acknowledged in its public space on land. The instant 
case provided an occasion to affirm that principle explicitly. In fact, the 
Court has constantly recognised that Article 10 § 2 leaves to the Contracting 
States a margin of appreciation, which is afforded both to the domestic 
legislature and to the bodies, judicial amongst others, that are called upon to 
interpret and apply the laws in force. However, this margin goes hand in 
hand with a European supervision16. The Court has to satisfy itself that the 
interference in issue is “necessary in a democratic society”, that is to say, 
that it corresponds to a “pressing social need” and is “proportionate to the 
legitimate aim pursued”, the reasons given by the national authorities to 
justify the interference therefore being “relevant and sufficient” for the 
purposes of paragraph 2 of Article 10 of the Convention17. Thus, the 
interference with freedom of expression is justified if it complies with a 
two-tier test: the test of necessity and the test of proportionality. The test of 
necessity assesses whether the interference with the right or freedom 
adequately advances the “social need” (social interests and rights and 
freedoms of others) pursued and reaches no further than necessary to meet 
said “social need”18. The test of proportionality evaluates whether a fair 
balancing of the competing rights, freedoms and interests has been 
achieved, whilst ensuring that the essence (or minimum core) of the right or 
freedom is respected19. The formal characterisation of a place as a public 
forum in view of its principal function does not per se resolve the matter, 
but it is certainly a valuable element, among others, to ascertain the 
prevailing right, freedom or interest. In addition to this space element, the 
balancing also takes into consideration the nature, form and timing of the 
speech, the status of the speaker, the nature and degree of the interference 
and the nature of the social need to be met. Subject to the restrictions 
imposed by the social interests and “rights and freedoms of others” foreseen 
in Article 10 § 2 of the Convention, freedom of expression in a public forum 
is applicable not only to ideas that are favourably received or regarded as 

16.  See Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, § 48, Series A no. 24.
17.  See The Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1), 26 April 1979, § 59, Series A 
no. 30. This judgment clarified the initial formulation of the principle in § 49 of the 
Handyside judgment. 
18.  The “adequacy” test verifies whether there is a “rational connection” between the 
interference and the social need, by establishing a plausible instrumental relationship 
between them, as the Court first stated in Ashingdane v. the United Kingdom, 28 May 1985, 
§ 57, Series A no. 93. The test of the less intrusive measure envisages the minimal 
impairment of the right or freedom at stake, by asking if there is an equally effective but 
less restrictive means available to further the same social need.
19.  On the protection of the “essence” or the minimum core of the Article 10 freedom, see 
Appleby, cited above, § 47, which reiterates the principle established in Ashingdane, cited 
above, § 57. Thus, the test of proportionality (or “reasonableness” or “fair balance”) does 
not overlap entirely with the protection of the minimum core (or the “essence”) of the 
rights and freedoms at stake.
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inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, 
shock or disturb the majority. Such are the demands of pluralism, tolerance 
and broadmindedness without which there is no “democratic society”20. To 
use the words of George Orwell, “If liberty means anything at all, it means 
the right to tell people what they do not want to hear”21.

The Government claimed that the approval of the poster would mean that 
there was an implicit authorisation of the applicant’s ideas by the State22. 
This argument sits ill with a modern democratic society. In a pre-modern 
society, for ideas to be published in the public forum, a prior nihil obstat et 
imprimatur (literally, “there is no obstacle and you may print”) acceptance 
from the authorities was required, this authorisation being in certain cases 
express and in others tacit. The State had to approve the content of every 
single book, every single piece of creative work, every single speech 
communicated in the public space. Europe’s history bears witness to the 
long and hard fight against this form of State control, that fight having been 
accomplished with the grandiose acknowledgment that “the free 
communication of ideas and opinions is one of the most precious of the 
rights of man”, as Article 11 of the Declaration of the Rights of Man and of 
the Citizen foresaw23. Any sort of State nihil obstat in respect of the content 
of the message communicated in a public space would nowadays mean an 
inadmissible civilisational regression to pre-modern times. As Immanuel 
Kant wrote, a government seeking to impose such nihil obstat et imprimatur 
control on the public dissemination of controversial ideas should be 
reproached, since Caesar non est supra grammaticos24.

20.  See Handyside, cited above, § 49, and Women On Waves and Others, cited above, § 
42.
21.  Eric Arthur Blair wrote a preface to the first edition of his Animal Farm (1945), where 
this sentence was included. The preface was not published and was only discovered in the 
author’s original typescript some years later. It was published in The Times Literary 
Supplement, 15 September 1972.
22.  Like the Government, the domestic courts decided the matter based essentially on this 
same argument (see the decision of the Administrative Court of 22 April 2005, p. 11, and 
especially the Federal Court’s judgment of 20 September 2005, p. 11: “it is even more 
important to ensure that the State does not provide any support for such publicity by 
making public space available for it, which might suggest that it endorses or tolerates the 
opinions or conduct in question.”
23.  The most arduous of these fighters on the European continent was Voltaire, who wrote 
in his Dictionnaire Philosophique, 1764: “We have a natural right to make use of our pens 
as of our tongue, at our peril, risk and hazard.” But well before him, the publication in 
England of the illuminating Areopagitica of John Milton, itself a banned work, marked the 
beginning of the philosophical and political opposition to pre-publication censorship of the 
content of speech as a logical consequence of the freedom of expression.
24.  Referring to the powers of the State, Kant wrote that the monarch did not have the 
power to rule over ideas and therefore could not submit the public discussion of opinions to 
prior governmental content-control: “It indeed detracts from His Majesty if he interferes in 
these affairs by subjecting the writings in which his subjects attempt to clarify their ideas to 
governmental supervision, when he does so acting upon his own highest insight – in which 
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The nature of the interference

The boundaries between the State’s positive and negative obligations 
under the Convention do not lend themselves to precise definition25. The 
answer to this question does not simply depend on the way the latter is 
formulated, as the Government maintained in their memorial. This is not a 
mere linguistic question.

There is a double logic test for the purpose of ascertaining whether the 
Court is in the presence of positive or negative obligations. On the one 
hand, the Court should ask itself if the absence of any action by the national 
authorities would have resulted in a violation of the Convention. Had the 
Neuchâtel police and administrative authorities omitted to take any decision 
regarding the poster, there would be no case at all. Therefore, the issue at 
stake is the action of interference (i.e., the refusal of authorisation) by the 
respondent State with a Convention right, rather than failure by the State to 
take positive measures to protect a Convention right.

On the other hand, the Court should consider whether, in the event that 
there has been a violation of the Convention, a complementary action by the 
government would be required to restore the applicant to the situation in 
which he found himself prior to that violation. If a finding of a violation 
does not imply the need for any restorative action by the government, that 
indicates a negative obligation. If a finding of a violation does imply the 
need for additional restorative action by the government, that indicates a 
positive obligation. In the case at hand, the domestic authorities took the 
initiative to prohibit the impugned posters allowed by the company Société 
Générale d’Affichage in 2001 and reiterated the prohibition in July 2004. 
No restorative action would now be possible, and the State would simply 
have to stop prohibiting similar campaigns by the applicant association in 
the future. Thus, the State had an obligation to refrain from restricting the 
applicant association’s freedom of expression by refusing to permit the 
poster campaign.

To sum up, the present case is to be analysed in terms of the negative 
obligations arising from Article 10 of the Convention. That conclusion will 
affect the margin of appreciation afforded to the State in the present case, 
since the Court takes the view that this margin is narrower in the case of 
negative obligations arising from the Convention26.

case he exposes himself to the reproach: Caesar non est supra grammaticos …” (“Es tut 
selbst seiner Majestät Abbruch, wenn er sich hierin mischt, indem er die Schriften, 
wodurch seine Untertanen ihre Einsichten ins reine zu bringen suchen, seiner 
Regierungsaufsicht würdigt, sowohl wenn er dieses aus eigener höchsten Einsicht tut, wo 
er sich dem Vorwurfe aussetzt : Caesar non est supra grammaticos, …”); Immanuel Kant, 
“Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung?”, 1784.
25.  See, for example, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2) 
[GC], no. 32772/02, § 82, ECHR 2009.
26.  See Women On Waves and Others, cited above, § 40.
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The form of the speech

First and foremost, the domestic authorities censured the requested poster 
campaign that the applicant association wished to conduct in the streets and 
parks of Neuchâtel. By tradition and design, public billboards on the streets 
and parks are public fora. The same applies to public billboards 
administered by a private entrepreneur on behalf of municipal authorities. 
Thus, expression in this privileged public space is incompatible with 
content-based censorship and leaves a narrow margin of appreciation to the 
State.

It is noteworthy that the Swiss authorities examined not only the content 
of the applicant association’s website mentioned on the poster but also that 
of other sites – in particular of the Clonaid site and the apostasie.org site – 
that were accessible via hyperlinks on the applicant’s site, as well as books 
of the Movement and by its leader and the magazine Apocalypse. The Court 
could not establish the exact state of the websites visited by the domestic 
authorities at the material time and the Government did not present evidence 
in this connection. The parties discussed whether it was appropriate for the 
purposes of examining the proportionality and necessity of the disputed 
measure to take into consideration the content of the various websites 
referred to by the domestic authorities.

The Court exercises its supervision in the light of the case as a whole27. 
Accordingly, a global examination of the context of the case also requires 
looking at the content of the websites in question. Such an examination 
should consider, in particular, the fact that the Internet is the most open and 
dynamic network in history. If streets and parks of a city are the historical 
quintessential public fora, the Internet is today’s global marketplace of ideas28.

27.  See Handyside, cited above, § 50, and The Sunday Times (no. 1), cited above, § 60.
28.  The open and non-discriminatory access to and use of the Internet has been a major 
concern of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, which approved 
Resolution 1877 (2012) on the protection of freedom of expression and information on the 
Internet and online media, and Recommendation 1906 (2010) on rethinking creative rights 
for the Internet age, and the Committee of Ministers, which approved, among others, 
CM/Rec(2007)16 on measures to promote the public service value of the Internet, 
CM/Rec(2008)6 on measures to promote the respect for freedom of expression and 
information with regard to Internet filters, together with a Declaration on network 
neutrality, a Declaration on the management of the Internet protocol address resources in 
the public interest and a Declaration on the digital agenda for Europe, all of 29 September 
2010 and inspired by the Granada Ministerial Declaration on the European Digital Agenda, 
of 19 April 2010. The same concern has been felt on the other side of the Atlantic. In 
response to the Federal Government’s interest in regulating the content of speech on the 
Internet in order to promote its growth, the US Supreme Court stated in Reno v. American 
Civil Liberties Union, 521 US 844 (1997): “We find this argument singularly unpersuasive. 
The dramatic expansion of this new marketplace of ideas contradicts the factual basis of 
this contention. The record demonstrates that the growth of the Internet has been and 
continues to be phenomenal. As a matter of constitutional tradition, in the absence of 
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 Consequently, in the light of an effective, and not illusory, guarantee of the 
freedom of expression enshrined in Article 10, and bearing in mind the 
crucial public-service value of the Internet, users must have the greatest 
possible access to Internet-based content, applications and services of their 
choosing, whether or not they are offered free of charge, using suitable 
devices of their choosing29. This principle of Internet neutrality imposes on 
both public and private Internet stakeholders (access providers, content-
sharing platforms, search engines) an obligation not to refuse, provide or 
terminate in a discriminatory manner access to the Internet, with 
governments having the additional duty to ensure that all stakeholders are 
held accountable for violations of their users’ freedom of expression and 
information. Therefore, users must not be subjected to any licensing or other 
requirements having a similar effect, nor any general blocking or filtering 
measures by public authorities, or restrictions that go further than those 
applied to other means of content delivery. When exceptional circumstances 
justify the blocking of unlawful content, it is necessary to avoid targeting 
users who are not part of the group for whose protection a filter has been 
activated.

The Internet being a public forum par excellence, the State has a narrow 
margin of appreciation with regard to information disseminated through this 
medium. This is even more the case as regards hyperlinks to web pages that 
are not under the de facto or de iure control of the hyperlinker30. In this 

evidence to the contrary, we presume that governmental regulation of the content of speech 
is more likely to interfere with the free exchange of ideas than to encourage it. The interest 
in encouraging freedom of expression in a democratic society outweighs any theoretical but 
unproven benefit of censorship.” A narrow majority confirmed this laudable approach in 
Reno’s follow-up, Ashcroft v. American Civil Liberties Union, 542 US 656 (2004). One 
year before, the Supreme Court had made a step backwards, by refusing public-forum 
status to Internet access in public libraries (see United States v. American Library 
Association, 539 US 194 (2003)), based on an unconvincing parsimonious interpretation of 
the traditionality component of the public-forum doctrine and an unfortunate categorisation 
of the Internet as a technological extension of a book stack, thus overlooking the fact that if 
libraries had the right to curtail the public’s receipt of already available Internet 
information, that would equate to the right to prevent access to books already available on 
the stack, in other words, the right to censorship. As the far-sighted dissenting opinions of 
Justices Stevens and Souter note, the majority admit the risks of overblocking the access of 
adults to a substantial amount of non-obscene material harmful to children but lawful for 
adult examination, and a substantial quantity of text and pictures harmful to no one. 
29.  This so-called principle of “Internet neutrality”, recently affirmed by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe, shares the exact same ideological grounds as the 
public-forum doctrine. The Committee adds that traffic management and filtering of illegal 
content should not be seen as a departure from the principle of network neutrality, since 
exceptions to this principle should be considered with great circumspection and need to be 
justified by “overriding public interests”.
30.  An eloquent justification of this was given by Justice Abella of the Supreme Court of 
Canada in Wayne Crookes, et al. v. Jon Newton, (2011) 3 SCR 269, 2011 SCC 47: “The 
Internet cannot, in short, provide access to information without hyperlinks. Limiting their 
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case, the narrow margin of appreciation of the State is determined by the 
principle that no liability may be imputed to the “hyperlinker” based on the 
illegal content of the hyperlinked web pages, except when the hyperlinker 
has de iure or de facto control of the hyperlinked web page or has endorsed 
the illegal content of the hyperlinked web page. Linking by itself cannot be 
understood as a tacit expression of approval, additional elements being 
necessary to evidence the deliberate mens rea of the hyperlinker.

The nature of the speech

The Court has acknowledged that a wide margin of appreciation is 
afforded to the Contracting States when regulating expression in relation to 
matters of private interest, such as those within the sphere of religious31 and 
commercial matters32. However, there is little scope under Article 10 § 2 of 

usefulness by subjecting them to the traditional publication rule would have the effect of 
seriously restricting the flow of information and, as a result, freedom of expression. The 
potential ‘chill’ in how the Internet functions could be devastating, since primary article 
authors would unlikely want to risk liability for linking to another article over whose 
changeable content they have no control.”
31.  See Murphy, cited above, § 67. Nonetheless, the Court stated clearly that its assessment 
was restricted to the question whether a prohibition of a certain type (advertising) of 
expression (religious) through a particular means (the broadcast media) could be justified in 
the particular circumstances of the case. Anyway, the compatibility of this line of reasoning 
with the Court’s own interpretation of the freedom of religion and the neutral role of the 
State in religious matters is problematic, as will be demonstrated. 
32.  See markt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany, 20 November 1989, 
§ 33, Series A no. 165; Groppera Radio AG and Others v. Switzerland, § 72, 28 March 
1990, Series A no. 173; Casado Coca v. Spain, 24 February 1994, § 50, Series A 
no. 285-A; Demuth v. Switzerland, no. 38743/97, § 42-43, ECHR 2002-IX; and Krone 
Verlag GmbH & Co. KG v. Austria (no. 3), no. 39069/97, § 30, ECHR 2003-XII. The 
Court’s task has been confined in these cases to ascertaining whether the measures taken at 
the national level are “justifiable in principle and proportionate”, which in fact leaves room 
for full Convention supervision. Added to this quite broad criterion of supervision, the 
Court’s justification of the alleged wide margin of appreciation in regard to commercial 
speech is problematic. In fact, the “complex and fluctuating area” of trade, competition and 
advertisement should not be a cover for a lesser protection of consumer rights, especially in 
view of the growing international consensus on standards of fairness in business and 
advertisement. At this juncture, it is also relevant to stress that the Court itself has 
significantly diminished the impact of the markt intern jurisprudence, in so far as it has 
admitted that commercial statements, i.e., commercially motivated or otherwise 
commercial in their origin, may also be involved in a debate of general interest and thus the 
margin of appreciation should be concomitantly reduced (see Hertel v. Switzerland, 
25 August 1998, § 47, Reports of Judgments and Decisions 1998-VI, and VgT Verein 
gegen Tierfabriken v. Switzerland, no. 24699/94, §§ 69-71, ECHR 2001-VI). The 
distinction between “purely commercial speech” and commercial speech with political 
overtones shows the intrinsic weakness of the apparently generous standard of margin of 
appreciation established by a minimum majority of the Court in markt intern.
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the Convention for restrictions on political speech or any other matters of 
general interest33.

Taking into consideration not only the contested poster, but also the 
website to which the poster referred and those other websites to which the 
first site was hyperlinked and the literature referred to by the domestic 
authorities, it is difficult to define the type of speech in issue in the present 
case. One thing is clear: the speech of the Movement falls outside the 
commercial context, in which members of the public are induced to buy a 
particular product. Three reasons can be put forward to support this 
assessment. Firstly, profit was not a relevant purpose, let alone the main 
purpose, of the message of the Movement displayed on the poster or in its 
website. What was at stake in this communication was not the applicant 
association’s “purely commercial” interest34. In fact, the applicant 
association does not even have a statutory profit-making purpose, since it is 
a non-profit association (association à but non lucratif, according to 
Article 1 of its Constitution, statuts révisés de la religion raëlienne en 
Suisse). In addition, no sale was proposed on the poster and the products 
which were proposed for sale on the website, such as books, had an 
informational function, in accordance with the alleged pedagogical purpose 
(renseigner le grand public) of the Movement foreseen in Article 2 of the 
same Constitution. Secondly, the fact that the applicant association paid for 
the poster to be posted on the public billboards of the City of Neuchâtel is 
immaterial. Expression does not lose Convention protection to which it 
would otherwise be entitled simply because it appears in the form of a paid 
advertisement.35 Thirdly, the linking to the Clonaid website is also 
irrelevant, since the applicant association and Clonaid were at the material 
time – and still are – different legal entities. No evidence whatsoever was 
provided to the Court that the applicant association ever gained or even 
could have gained any profit from the cloning services made available by a 
third party.

The speech in issue seems to be close to philosophical debate, since the 
applicant association claims to be discussing the relationship between 

33.  See Lingens v. Austria, 8 July 1986, § 42, Series A no. 103; Castells v. Spain, 23 April 
1992, § 43, Series A no. 236; and Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, 25 June 1992, § 63, 
Series A no. 239.
34.  To use the exact words of VgT Verein gegen Tierfabriken and Demuth (both cited 
above), the applicant association’s speech was not “purely commercial”, or “primarily 
commercial”. This same conclusion was reached in the decision of the Land Management 
Directorate of 27 October 2003 (p. 8): “Indeed, the poster in issue does not advertise the 
sale of books, courses or other items. Some works may be obtained via the above-
mentioned website, but this is an item of information among others.”
35.  As Justice Brennan wrote in the landmark case of New York Times v. Sullivan, 
376 US 255 (1964), “that the Times was paid for the advertisement is immaterial in this 
connection as is the fact that newspapers and books are sold”. The same rationale applies to 
rented public billboards in the City of Neuchâtel.
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science and religion and to be disclosing a message purportedly transmitted 
by extraterrestrials in this connection. The applicant association not only 
purports to convey a message on the future of mankind, but also on the way 
today’s men and women should live, from which ethical implications 
derive. If in addition one takes into consideration, as did the domestic 
courts, the references on the applicant association’s website to geniocracy 
and the campaign for women’s rights, the speech in issue also takes on a 
clear political connotation, which is reinforced by a general criticism of the 
present-day model of social, political and economic structures of Western 
societies. Regardless of the intrinsic philosophical value of the speech, 
which is obviously not under the Court’s jurisdiction, it is undeniable that it 
portrays a “general perspective of the world”, a Weltanschauung36. 
Consequently, the encompassing and mixed nature of the applicant 
association’s speech, involving several issues of general interest, narrows 
the breadth of the margin of appreciation afforded to the State.

The proportionality test

Having clarified the applicable assessment criteria, the impugned 
interference now has to be examined in the light of the case as a whole in 
order to determine whether it is “proportionate to the legitimate aim 
pursued” and corresponds to a “pressing social need”, the specific reasons 
given by the national authorities therefore having to appear “relevant and 
sufficient” for those purposes. Thus, a thorough analysis of the reasons put 
forward by the domestic authorities in the light of the necessity and 
proportionality tests is required. Those reasons were related to the applicant 
association’s positions in matters of scientific atheism, defence of cloning 
and “geniocracy”, and to the possibilities of sexual abuse allegedly 
stemming from the content of the Raelian Movement’s website and 
literature.

36.  The domestic authorities admitted the existence of a “spiritual conception of life”. The 
decision of the Land Management Directorate of 27 October 2003 (p. 7) refers to a “global 
conception of the world”, which is based on “a new vision of the universe that gives us 
keys to awaken our potential and values to revolutionise society, ... to enable humanity to 
change war into peace, work into leisure, poverty into self-fulfilment and money into love”. 
The Directorate also noted the political connotation of the Movement’s speech, 
highlighting their campaign against female genital mutilation in African countries and in 
favour of the protection of women’s rights in Afghanistan and Africa. The same 
characterisation is found in the judgment of the Administrative Court of 22 April 2005 
(p. 8): “this vision corresponds to a global vision of the world.”
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Scientific atheism

The Federal Court admitted that the applicant association’s anti-clerical 
ideas and especially its wording on the poster about a message supposedly 
transmitted by extraterrestrials or its remark that science was replacing 
religion were not particularly provocative in nature, even if they might be 
offensive for part of Swiss society37. The freedom of thought, conscience 
and religion guaranteed by the Convention entails freedom to hold or not to 
hold religious beliefs and to practise or not to practise a religion38. The State 
may not unduly suppress or restrict free communication of all believers, 
agnostics, atheists and sceptics, under the guise of respecting the religious 
sentiment of the majority. Consequently, freedom of expression allows for 
criticism of religion, churches, religious institutions and the clergy, as long 
as it does not derail into defamation (i.e., deliberate insult of persons and 
institutions)39, or hate speech (i.e., promotion of hatred against a religious 
group)40 or blasphemous speech (i.e., wilful deprecation of a particular 
religion by denigrating its doctrine or its deities)41. The line between 
criticism in religious matters and blasphemy is a very thin one, as European 
history has shown. In drawing that line, the Court departs from a civil 
libertarian doctrine, according to which freedom of expression should 
always prevail over freedom of religion, as well as from an opposite State-
centred view, which would defer to public authorities unlimited power to 
regulate expression in public space according to the religious sentiment of 
the majority. Neither one nor the other extreme view is in accordance with 
the spirit of tolerance which is a feature of a democratic society. Only an 
approach that seeks to balance free speech and the freedom of others to hold 
religious beliefs is compatible with the Convention42. Indeed, the Court has 

37.  Federal Court judgment of 20 September 2005, p. 8.
38.  See the leading case Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, § 31, Series A no. 260-A, 
and the later case of Buscarini and Others v. San Marino [GC], no. 24645/94, § 34, ECHR 
1999-I.
39.  See Giniewski v. France, no. 64016/00, ECHR 2006-I.
40.  See Norwood v. the United Kingdom (dec.), no. 23131/03, ECHR 2004-XI.
41.  See Otto-Preminger-Institut v. Austria, 20 September 1994, Series A no. 295-A; 
Wingrove v. the United Kingdom, 25 November 1996, Reports 1996-V; and İ.A v. Turkey, 
no. 42571/98, ECHR 2005-VIII.
42.  Also pointing in this direction, see the Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe Resolution 1510 (2006) on freedom of expression and respect for religious beliefs, 
according to which freedom of expression should not be further restricted to meet 
increasing sensitivities of certain religious groups, but at the same time hate speech against 
any religious group is not compatible with the fundamental rights and freedoms; 
Recommendation 1804 (2007) on State, religion, secularity and human rights, which 
reiterated that freedom of expression could not be restricted out of deference to certain 
dogmas or the beliefs of a particular religious community; and Recommendation 1805 
(2007) on blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their 
religion, which underlined that religious groups must tolerate, as must other groups, critical 

Side 147



60 MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE v. SWITZERLAND JUDGMENT 
SEPARATE OPINIONS

frequently emphasised the State’s fundamental role as the neutral and 
impartial organiser of the exercise of various religions, faiths and beliefs, 
and has stated that this role is conducive to public order, religious harmony 
and tolerance in a democratic society. It also considers that the State’s duty 
of neutrality and impartiality is incompatible with any power on the State’s 
part to assess the legitimacy of religious beliefs or the ways in which those 
beliefs are expressed43. Thus, tolerance requires a content-neutral stance on 
the part of the State with regard to different forms of expression with a 
religious connotation.

In the present case, since the speech of the applicant association on the 
replacement of religions by an alleged “scientific atheism” and its criticism 
of established churches did not constitute, at the material time, a form of 
hate speech, nor a form of denigration of religion or religious institutions or 
the clergy44, it was not proportionate to prohibit the contested poster on such 
basis.

Cloning

The Federal Court concluded that the linking of the applicant 
association’s website to that of the company Clonaid “contribute[d] to the 
promotion of an illicit activity and went further than a simple statement of 
an opinion”45. In fact, human cloning is prohibited by the Additional 
Protocol to the Oviedo Convention of 12 January 1998, ratified by twenty-
one of the forty-seven member States of the Council of Europe, including 
Switzerland. At the material time, Switzerland had not yet ratified the 
Protocol, since it only took that step on 24 July 2008. Nevertheless, 

public statements and debate about their activities, teachings and beliefs, provided that such 
criticism did not amount to intentional and gratuitous insults or hate speech and did not 
constitute incitement to disturb the peace or to violence and discrimination against 
adherents of a particular religion. 
43.  See Manoussakis and Others v. Greece, 26 September 1996, § 47, Reports 1996-IV; 
Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, § 78, ECHR 2000-XI; Refah Partisi 
(the Welfare Party) and Others v. Turkey [GC], nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 
41344/98, § 91, ECHR 2003-II; and Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, § 107, 
ECHR 2005-XI. From this point of view, the suppression of all kinds of religious or anti-
religious speech in public space or in public means of communication is not a Convention 
compatible, non-discriminatory form of regulation of expression. As Justice Kennedy put 
it, it is “simply wrong” to say that debate is not skewed so long as multiple voices are 
silenced: the debate is skewed in multiple ways (see Rosenberger v. Rector and Visitors of 
the University of Virginia, 515 US 819). 
44.  In a judgment of the Federal Court of 16 September 2003, the Movement’s criticism of 
paedophile priests was found to be in conformity with Swiss law, with the argument: “It is 
indeed public knowledge that there are paedophile priests and that their hierarchy have not 
always taken the necessary steps to prevent those who have committed such acts from 
continuing.”
45.  Federal Court’s judgment of 20 September 2005, p. 9.
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Article 119, paragraph 2 (a), of the Federal Constitution, on the prohibition 
of human cloning, was already in force in March 2001.

The domestic authorities’ review in this connection was doubly indirect, 
because it concerned a reference on the impugned poster to the applicant’s 
website and, in turn, a hyperlink on that website to the website of Clonaid. 
The applicant association has not denied expressing opinions in favour of 
cloning, but claims that it has never participated in therapeutic or 
experimental acts in the field of human cloning. No evidence was presented 
before the Court or the domestic authorities of any such participation or of 
any de iure or de facto control by the applicant association over the Clonaid 
website. In addition, no evidence was produced as to the state of the 
websites of both the applicant and Clonaid at the material time. 
Nevertheless, in view of the explicit endorsement given to Clonaid by the 
applicant, the question whether the illegality of Clonaid’s cloning services 
could potentially taint the legality of the applicant association’s own 
website must be raised.

The promotion of cloning by the applicant association and its 
endorsement of Clonaid’s activity did not constitute per se an unlawful act 
punishable under domestic law. In fact, the Swiss Criminal Code provides 
for the offence of public incitement to commit a crime (Öffentliche 
Aufforderung zum Verbrechen – see Article 259 of the Criminal Code), but 
this provision requires as a constitutive element of the criminal conduct that 
the incitement must have taken place in an unequivocal way in relation to a 
crime, whose form and content are sufficiently precise to be recognised by 
common citizens and to influence them, the mere endorsement of an idea 
being irrelevant for the purposes of the provision46. The Swiss Federal 
Council itself acknowledged twice, in its response of 10 September 199747 
and in its response of 21 May 2003 (see paragraph 24 of the judgment) to 
questions from members of parliament, the lawfulness of the Movement’s 

46.  See to this effect the Federal Court judgment of 5 July 1985 (BGE 111 IV 152: von 
einer gewissen Eindringlichkeit, die nach Form und Inhalt geeignet ist, den Willen der 
Adressaten zu beeinflussen) and, among legal scholars, Stratenwerth and Wohlers, 
Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, Berne, 2007, p. 649; Stratenwerth and 
Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen 
Gemeininteressen, Berne, 2008, pp. 194-95; and Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Baseler 
Kommentar Strafgesetzbuch, II, Basle, 2007, annotations 10-13 to Article 259. Similar 
provisions are to be found, for instance, in the Austrian Criminal Code (§ 282), the German 
Criminal Code (§ 111), the French Law of 29 July 1881 (section 23), the Italian Criminal 
Code (Article 414) and the Portuguese Criminal Code (Article 297).   
47.  According to the Federal Council’s response of 10 September 1997, the activities of 
the Movement should not even be – and in fact were not – covered by police prevention 
(“In accordance with the directives of the [Federal Department of Justice and Police] – as 
approved by the Federal Council – dated 9 September 1992 on the implementation of State 
protection, it is not in principle for the Federal Police, in its capacity as police prevention 
authority, to deal with such organisations. Consequently, the Federal Police have no 
information concerning the area of activity of the Raelian sects”).
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activity of promotion of cloning. Since the applicant association was not 
engaged in any unlawful cloning activity, not even as a moral or material 
accomplice, it was not proportionate to prohibit the mere statement of an 
opinion favourable to cloning.

“Geniocracy”

The applicant association advocates “geniocracy”, which represents 
government by an intellectual elite. The Federal Court considered that this 
ideology was “capable of offending the democratic and anti-discriminatory 
convictions that underpin the rule of law”48. Geniocracy undeniably runs 
counter to democratic principles, since it breaches the principle of equality 
of all citizens. However, as the Federal Court also admitted, the idea of 
geniocracy is not presented by the applicant as a “real political project” but 
rather as a “utopia” which would be fulfilled voluntarily49. This situation is 
distinct from those cases where the Court has found restrictions on freedom 
of expression to be proportionate in respect of organisations defending 
political projects that were incompatible with the concept of a “democratic 
society”50. Hence, it was not proportionate to prohibit a mere utopian 
speech.

“Sensual meditation”

The Federal Court laid great emphasis on the fact that a number of 
criminal cases of sexual abuse of children involved members of the Raelian 
Movement. It pointed out that certain passages from the publications 
accessible via the Movement’s website concerning the notions of “sensual 
meditation” or “sensual awakening” of children could “seriously shock its 
readers” and “lead adults to commit acts of sexual abuse”51.

The Movement’s official position, as expressed on its website, is total 
condemnation of paedophilia. It even founded an organisation called 
“Nopedo”, which reports cases of paedophilia to the authorities52.

An objective assessment of this sensitive issue requires a distinction 
between two situations:

(a)  Final criminal convictions of members of the Raelian Movement for 
sexual abuse of children committed outside the context of the organisation’s 
activities could hardly be regarded as a relevant and sufficient reason for 
which to ban the poster campaign in question, in view of the tenuous and 

48.  See the judgment of the Federal Court of 20 September 2005, p. 9.
49.  Ibid.
50.  See, for example, Refah Partisi (the Welfare Party) and Others, cited above, § 132.
51.  See the judgment of the Federal Court of 20 September 2005, pp. 9-11.
52.  In its judgment of 16 September 2003, the Federal Court decided that Nopedo’s 
reporting action did not breach the law. 
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remote connection between any such convictions, related to conduct in the 
sphere of the private life of the persons concerned, and the content of the 
Raelian Movement’s website.

(b)  Final criminal convictions of members of the Raelian Movement for 
sexual abuse of children committed within the context of the organisation’s 
activities could potentially justify banning the Movement as such, and a 
fortiori the poster campaign in issue.

The Government were asked to inform the Grand Chamber of all final 
convictions of members of the Raelian Movement for sexual abuse of 
children within and outside the context of the organisation’s activities. In 
fact, the only final criminal convictions definitely proven to date are the 
following.

(i)  A judgment of the Colmar Court of Appeal, dated 5 April 2005, 
pronouncing a conviction and a six-year prison sentence for “sexual assault 
on a minor under 15 by a parent or person with authority” as a result of 
sexual contact between a member of the Movement and his children in the 
years 1995 to 1997. These facts occurred within the boundaries of the 
private life of this member and should not be imputed to the Movement 
itself or its website.

(ii)  A judgment of the Lyons Court of Appeal of 24 January 2002 
sentencing four members of the Movement to prison sentences of up to 
eighteen months (with and without suspension), for “corruption de 
mineures” (inciting female minors to engage in unlawful sexual activity). 
These crimes consisted in consensual sexual relationships with minors of 
15 or more years of age within the context of meetings organised by the 
Movement in 1996 and 1997.

Both these judgments were published after 2001, which means that at the 
material time of the poster ban there were no final criminal convictions on 
which the Neuchâtel police and the municipal council could base their 
decision against the applicant association. Even after the publication of the 
above-mentioned convictions, the Administrative Court concluded “it is true 
that the Movement cannot be found to advocate paedophilia”53. Meanwhile, 
fourteen years have passed since the facts described in the criminal 
judgments occurred and no other convictions have followed. The 
publications mentioned by the domestic courts were released more than 
thirty years ago and no proceedings have ever been opened to withdraw 
them from the market. In such a situation the question is whether the 
reasons given by the authorities to justify the ban on the poster campaign 
suffice.

No criminal actions were ever proven in Switzerland and those which 
were proven in France are not sufficient to show a pattern of behaviour of 
sexual abuse of minors within the applicant association. One criminal 

53.  Judgment of the Administrative Court of 22 April 2005, p. 12.
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conviction for illicit consensual sexual practices committed within the 
context of the organisation’s activities in over thirty years is certainly no 
evidence of a dangerous pattern of behaviour attributable to the Movement, 
especially if one considers that the allegedly “dangerous” publications have 
been available to the general public during that same period of time. 
Moreover, neither in the reasons given by the domestic courts, nor in the 
Government’s observations before the Court, is there any indication 
whatsoever that there was a clear and imminent danger which justified the 
impugned interference at the precise time it was undertaken. Yet, the Court 
has established that measures interfering with freedom of expression which 
purport to safeguard public order, prevent crime and defend the rights of 
others require evidence of a clear and imminent danger. This standard has 
been ignored by the domestic authorities54. In those conditions, one cannot 
but conclude that it was not proportionate to ban the contested poster 
campaign in Neuchâtel.

The necessity test

The Government argued that the poster ban was limited in its scope, as 
the applicant association remained free to “express its beliefs through the 
numerous other means of communication at its disposal” and “there was 
never any question of banning the applicant association itself or its website”55.
 There are two logical contradictions in this line of reasoning.

54.  This standard was established in Gül and Others v. Turkey, no. 4870/02, § 42, 8 June 
2010, and reiterated in Kılıç and Eren v. Turkey, no. 43807/07, § 29, 29 November 2011. 
A similar test was first used by the US Supreme Court when it upheld the convictions of 
anti-war socialists under the 1917 Espionage Act (Schenk v. United States, 249 US 47 
(1919)). Writing the opinion of the court, Justice Oliver Wendell Holmes reasoned that “the 
question in every case is whether the words used are used in such circumstances and are of 
such a nature as to create a clear and present danger that they will bring about the 
substantive evils that Congress has a right to prevent”. In his dissent in Abrams v. United 
States, 250 US 616 (1919), Holmes refined the standard by saying that the State may 
punish speech “that produces or is intended to produce a clear and imminent danger that 
will bring about forthwith certain substantive evils that the United States constitutionally 
may seek to prevent”. In Brandenburg v. Ohio, 395 US 444 (1969), the Supreme Court 
substituted the clear and present danger test for a direct incitement test, which coincides 
with the immediacy test of Holmes. This same standard was established by the United 
Nations Human Rights Committee in Coleman v. Australia, Communication 
No. 1157/2003, UN Doc CCPR/C/87/D/1157/2003 (10 August 2006), on criminal 
punishment for taking part in a public address in a pedestrian mall without a permit, on 
issues such as bills of rights, land rights and freedom of speech, without being threatening 
or unduly disruptive or otherwise likely to jeopardise public order in the mall. The test of a 
“concrete fear of serious damage” of the German Federal Constitutional Court, although 
not referring directly to the immediacy requisite, presupposes it, in view of the 
“concreteness” that the fear is required to have.  
55.  Judgment of the Federal Court of 20 September 2005, p. 11.
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Firstly, there is a contradiction between the prohibition of the poster, 
which referred to the website, and the official tolerance of the website itself. 
If the website is accepted by the Swiss authorities, it is because the ideas it 
imparts do not breach Swiss law. The website being lawful, the poster 
which simply refers to it is necessarily lawful. This is a simple question of 
logic56.

Secondly, there is a contradiction between the prohibition of the poster 
and the official tolerance of the applicant association itself. The statutory 
purposes of the applicant association include the advertising of a message 
supposedly communicated by extraterrestrials57. If the applicant’s statutory 
purposes are in accordance with Swiss law, as the domestic authorities and 
the respondent Government admit, a poster bearing a mere reference to the 
association and its website is also legal. In the absence of a legal decision of 
dissolution of the association, taken under Article 78 of the Swiss Civil 
Code, it is illegitimate to prohibit the dissemination of the applicant 
association’s website.

The Government claimed that the particular danger of the poster lay in 
the fact that it allowed the broader public to look at the site. This 
contradictory line of argument does not stand up. It cannot at the same time 
be said that the website remained a good alternative by which to impart 
ideas of the Movement and that the same website should be hidden from the 
broader public because of the ideas that it imparted. Furthermore, the mere 
evidence of facts suffices to show that the Internet has a much larger 
audience than any poster would have. Even assuming that the message of 
the website was the evil to avoid, there is no possible justification for 
prohibiting a lesser evil (a poster referring to the website) and permitting the 
greater evil (the website itself).

Lastly, the poster ban in Neuchâtel was all the less “necessary” in that a 
host of similar posters of the applicant association had been duly authorised 
in other Swiss municipalities, without any knowledge of public 
inconvenience or disorder being recorded. Thus the prohibition of the poster 
was not the least possible prejudice chosen by the domestic authorities. It 
was an ineffective and useless means of restricting in a particular city of 
Switzerland a lawful speech which had a nationwide and even worldwide 
audience. Given the uncontested presence of the Movement and its message 

56.  In logical terms, a simple argument maiore ad minus describes an obvious inference 
from a claim about a stronger entity, greater quantity, or general class to one about a 
weaker entity, smaller quantity, or specific member of that class. The reasoning from 
greater to smaller is imperative, as in the example “If a door is big enough for a person 
two metres high, then a shorter person may also come through”. If the applicant 
association’s website is in accordance with the Swiss law, the poster which merely refers to 
it is also lawful. 
57.  See Article 2 of the statuts révisés de la religion raëlienne en Suisse.
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throughout the country and the world, the poster ban was a futile measure, 
and futile measures cannot be necessary.

The Murphy case-law does not support the domestic authorities’ conduct 
either, contrary to what the Federal Court concluded. In fact, in Murphy the 
Court admitted the general prohibition of religious advertising on television 
owing to the circumstance that television advertising had a “more 
immediate, invasive and powerful impact” on the passive recipient58. But in 
the present case the respondent Government did not produce evidence that 
the City of Neuchâtel had a policy of prohibiting all religious advertising 
through poster campaigns and, even if they had done so, that evidence 
would not prove valid for an association with a broader message such as 
that of the Raelian Movement. In addition, even if the applicant 
association’s message was restricted to its religious aspects and its website 
was considered a mere religious advertisement, Murphy would still not be 
applicable to the current case, since a website is not analogous to 
broadcasting. It is self-evident that the website does not have the same 
“immediate, invasive and powerful impact” on the general public that 
television broadcasting has59.

Be that as it may, the existence of alternative means of communication 
available to the applicant association could not by itself justify the 
interference with its freedom of expression60. The limited scope of the 
interference does not free the State of the duty to provide a sufficient reason 
for it, which it did not do in the present case. The mere fact that public 
authorities choose to interfere with a limited means of communication does 
not excuse them from having to provide a convincing argument to support 
the pressing social need for the interference. Moreover, since the poster ban 
was based on the content of the website, the applicant association can 
legitimately fear that questions concerning the legality of the site itself will 
arise later on and that this alleged alternative will be suppressed in the near 
future. This places the applicant association in a situation of uncertainty that 
is hardly compatible with the spirit of Article 10 of the Convention. It 
would thus suffice for a city or a State to decide that it did not wish its name 
to be associated with certain non-majority but lawful ideas in order to 
justify a systematic denial and oppose the expression of such ideas in public 
on a permanent basis. In fact, that was exactly what happened in the instant 
case, as the subsequent sequence of events demonstrates.

The Government’s argument is definitely prejudiced by the fact that the 
Neuchâtel authorities refused not once, not twice, but three times to allow 
the applicant access to the public forum. In June 2004, another poster 

58.  See Murphy, cited above, § 74.
59.  See, along the same line, Reno v. American Civil Liberties Union, 521 US 844 (1997), 
stating that “communications over the Internet do not ‘invade’ an individual’s home or 
appear on one’s computer screen unbidden”.   
60.  See Women On Waves and Others, cited above, § 39. 
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campaign proposed by the applicant association was prohibited in 
Neuchâtel. Prior to these rejections of 2001 and 2004, a request to publish 
on a billboard in the public space of Neuchâtel had already been refused in 
1999. These facts show an inadmissible pattern of content-based 
discriminatory conduct of public authorities towards a minority. The 
systematic prohibition of any expression through billboards and posters in a 
public area casts strong doubt on the objectiveness and impartiality of the 
State conduct. And where there is no objective or impartial judgment, there 
is no proportionality assessment, but rather arbitrariness. Content-based 
expression control ends up as pure speaker-based discrimination. Such State 
conduct inevitably produces a chilling effect not only in regard to the 
applicant association, but also in regard to any person wishing to 
communicate ideas not shared by the majority61.

Individuals do not have an unconditional or unlimited right to the 
extended use of public space, especially in relation to State facilities 
intended for advertising or information campaigns. That being said, the 
State has a duty to respect freedom of expression when it is called upon to 
supervise the terms of use of a concession such as that in issue in the present 
case. Such limitations or restrictions must in particular respect the principle 
of equality of all citizens. In other words, the public authorities must above 
all refrain from reserving different treatment for groups or organisations 
with whose actions or opinions they do not agree.

Conclusion

The very purpose of Article 10 of the Convention is to preclude the State 
from assuming the role of watchman for truth and from prescribing what is 
orthodox in matters of opinion. The State must strictly adhere to the 
principle of content-neutrality when it decides how to make a public space 
available, refraining from banning a campaign on the pretext that 
authorisation could imply approval or tolerance of the opinions in question. 
Such prohibitions are not compatible with the pluralism inherent in 
democratic societies, where ideas are freely exchanged in a public space and 
truth and error emerge from an unrestricted confrontation of ideas. As John 
Stuart Mill put it, “The peculiar evil of silencing the expression of an 
opinion is, that it is robbing the human race; posterity as well as the existing 
generation; those who dissent from the opinion, still more than those who 
hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of 
exchanging error for truth: if wrong, they lose, what is almost as great a 
benefit, the clearer perception and livelier impression of truth, produced by 
its collision with error”62.

61.  See Women On Waves and Others, cited above, § 43, and Bączkowski and Others 
v. Poland, no. 1543/06, § 67, 3 May 2007.
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In the instant case, having regard to the State’s negative obligation to 
refrain from interfering with the applicant association’s freedom of 
expression, the mixed nature of the association’s speech, the legality of the 
speech, the association’s website and statutory purposes at the material time, 
the inexistence of any clear and imminent danger resulting from this speech 
and the contradictory and arbitrary scope of the poster ban, and after 
examining the decisions given by the competent authorities in the light of 
the narrow margin of appreciation applicable to the case, I cannot but 
conclude that the reasons on which the impugned ban was based were not 
sufficient and that the interference did not correspond to a pressing social 
need.

62.  John Stuart Mill, On Liberty, 1859.
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Information Note on the Court’s case-law No. 159

January 2013

Ashby Donald and Others v. France - 36769/08
Judgment 10.1.2013 [Section V]

Article 10

Article 10-1

Freedom of expression

Conviction of photographers for copyright infringement through publication on the 
Internet of photographs of fashion show: no violation

Facts – The applicants are fashion photographers. Accredited by the French 
designers’ federation Fédération française de la couture for different fashion 
publications, they were invited by various fashion houses to the women’s winter 
2003/2004 collection fashion shows in March 2003. They had not signed any 
exclusive agreements. Photographs they took at the fashion shows were sent to a 
company that published them on line, a few hours after the shows, on a 
specialised Web site offering photos and videos of fashion shows on a free or pay-
to-view basis and for sale. The designers’ federation and several fashion houses 
lodged a complaint with the Central Industrial and Artistic Copyright Infringement 
Brigade. The applicants were questioned in 2003. They were acquitted by the 
criminal court in June 2005. The complainants and the public prosecutor 
appealed. In a judgment of January 2007 the court of appeal set aside the first-
instance judgment and found the applicants guilty of copyright infringement. The 
Court of Cassation rejected their subsequent appeal in February 2008.

Law – Article 10: There had been interference with the applicants’ legally 
protected right to freedom of expression as they had been convicted of copyright 
infringement for disseminating or representing intellectual works in breach of the 
authors’ rights under the Intellectual Property Code as interpreted by the 
domestic courts. The interference pursued the legitimate aim of protecting the 
rights of others, namely the authors’ rights of the fashion houses whose creations 
were featured in the disputed photographs. The photos had been published on 
the Web site of a company run by the first two applicants, with the aim of selling 
them or charging a fee to view them. The applicants’ approach had essentially 
been a commercial one. Although there was no denying the public appeal of 
fashion in general and designer fashion in particular, it could not be said that the 
applicants had taken part in a debate on a topic of general interest by simply 
publishing photographs of fashion shows. The domestic authorities had a 
particularly wide margin of appreciation in this case considering the aim of the 
interference and the fact that, as Article 1 of Protocol No. 1 applied to intellectual 
property, the interference was also aimed at protecting rights safeguarded by the 
Convention or its Protocols.

The applicants considered that their conviction for copyright infringement was not 
“necessary” in so far as they had been invited to the fashion shows in question, in 
their capacity as photographers, to take photographs of the fashions presented 
with a view to their publication, and the publication of the photographs outside 
the framework of their accreditation had given rise to no additional risk of 
copyright infringement because the same pictures had been published at the 
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same time by accredited magazines, and the “press commitment” practice 
whereby photographers were required to sign exclusive agreements with the 
magazines that accredited them was no longer really followed. The court of 
appeal had nevertheless found that the applicants had knowingly disseminated 
the photographs in issue without the authorisation of the rights holders, that the 
argument that “press commitment” agreements were unsuitable or no longer 
standard practice did not absolve them of their liability and that they were 
accordingly guilty of copyright infringement. The domestic court had therefore not 
overstepped its margin of appreciation in privileging respect for the fashion 
designers’ property over the applicants’ right to freedom of expression. 

The applicants also contended that the sentences served on them had been 
disproportionately harsh. They had been sentenced not only to large criminal 
fines but also to pay substantial damages. They adduced no evidence, however, 
as to the consequences of these penalties on their financial situation. In any 
event, the domestic court had fixed these sums following adversarial proceedings 
the fairness of which was not in dispute, and had given adequate reasons for its 
decision, explaining the circumstances which it considered warranted such 
penalties. 

In these circumstances and regard being had to the particularly wide margin of 
appreciation open to the domestic authorities, the nature and gravity of the 
penalties imposed on the applicants were not such that the Court could find that 
the interference in issue was disproportionate to the aim pursued. 

Conclusion: no violation (unanimously).

© Council of Europe/European Court of Human Rights
This summary by the Registry does not bind the Court.

Click here for the Case-Law Information Notes
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FIFTH SECTION

DECISION

Application no. 40397/12
Fredrik NEIJ and Peter SUNDE KOLMISOPPI

against Sweden

The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting on 
19 February 2013 as a Chamber composed of:

Mark Villiger, President,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, judges,

and Claudia Westerdiek, Section Registrar,
Having regard to the above application lodged on 20 June 2012,
Having deliberated, decides as follows:

THE FACTS

The first applicant, Mr Fredrik Neij, is a Swedish national and the second 
applicant, Mr Peter Sunde Kolmisoppi, is a Finnish national. They were 
both born in 1978. The first applicant was represented before the Court by 
Mr J. Nilsson, a lawyer practising in Gothenburg, while the second 
applicant was represented by Mr P. Althin, a lawyer practising in 
Stockholm.
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2 NEIJ AND SUNDE KOLMISOPPI v. SWEDEN DECISION

A.  The circumstances of the case

The facts of the case, as submitted by the applicants, may be summarised 
as follows.

During 2005 and 2006 the applicants were involved in different aspects 
in one of the world’s largest file sharing services on the Internet, the website 
“The Pirate Bay” (TPB). The service used the so-called BitTorrent protocol. 
TPB made it possible for users to come into contact with each other through 
torrent files (which in practice function as Internet links). The users could 
then, outside TPB’s computers, exchange digital material through file-
sharing.

In January 2008, the applicants and two other persons were charged, 
inter alia, with complicity to commit crimes in violation of the Copyright 
Act (Upphovsrättslagen, 1960:729). According to the prosecutor, the 
defendants and another person had been responsible for the operation of 
TPB and, thus, had furthered other persons’ infringement of copyright 
concerning music, films and computer games. The prosecutor submitted that 
the defendants had provided others with the opportunity to upload torrent 
files to TPB. He further claimed that they had provided others with a 
database linked to a catalogue of torrent files, provided the opportunity for 
others to search for and download torrent files and also provided the means 
to allow individuals wishing to share files to contact each other through 
TPB’s tracker function.

Several companies in the entertainment business brought private claims 
within the criminal proceedings against the defendants and demanded 
compensation for illegal use of copyright-protected music, films and 
computer games. The claims amounted to several million Euros (EUR).

Before the District Court (tingsrätten) in Stockholm, the first applicant 
pleaded not guilty to the charges. He claimed that TPB had not been illegal. 
In his view, no criminal liability could be placed on him solely on the basis 
that TPB had received and provided information about torrent files. 
Moreover, there was no evidence that a crime had taken place, to which he 
might be an accomplice. TPB had only used information about torrent files 
received from Internet users. Neither TPB nor any of its representatives had 
handled any copyright-protected material or actively referred to such 
material. He further argued that the material in question had not passed 
through TPB’s computers. In any event, he had not acted intentionally since 
he had not known about the existence of the files referred to in the 
indictment. In his opinion, it was the users of TPB who were responsible for 
the files that they supplied and shared with others. The first applicant further 
referred to the fundamental idea of the Internet, namely to link to various 
documents, which included a right to provide information regarding torrent 
files. Lastly, he was of the opinion that TPB must be regarded as a service 
provider in accordance with the Act on Electronic Commerce and Other 
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Information Society Services (lagen om elektronisk handel och andra 
informationssamhällets tjänster, 2002:562; hereafter “the Electronic 
Commerce Act”), namely a person who provides one of the services of the 
information society. He stressed that such a service provider cannot, under 
the provisions of the Electronic Commerce Act, be held criminally liable for 
an offence which relates to the content of the information. According to 
him, the purpose of the Act was to hold the person providing the 
information responsible, not the person who merely provides a means by 
which the information can be transferred.

The second applicant made the same defence as the first applicant and 
added, inter alia, that he had not been responsible for the measures involved 
in the operation of TPB.

As to the plaintiffs’ claim for damages, both applicants referred to their 
defence and added, inter alia, that the plaintiffs had not suffered any 
damage since their sales had not fallen as a result of the alleged 
infringements of the Copyright Act. Moreover, there was no proximate 
cause between the alleged damages and the actions taken by the defendants. 
In any event, the applicants argued that they could only be held liable for 
damages for infringements committed in Sweden. Despite this, the plaintiffs 
had presented their claims for damages without specifying where the alleged 
actions had taken place. They further referred to the fact that the provisions 
of the Copyright Act prescribed liability to pay compensation for “the 
person” who unlawfully utilises a right, namely the perpetrator himself. 
Accordingly, accomplices to crimes committed in violation of the Copyright 
Act could not be held liable to pay damages. They further took the view that 
TPB had not initiated the transfer of the material in question, had not 
selected the recipient of the material or selected or altered the material. 
Thus, according to the provisions of the Electronic Commerce Act, they 
could not be held liable for damages. Any liability to pay compensation 
should, in any event, be adjusted with respect to the defendants’ financial 
circumstances and the plaintiffs’ need for compensation.

On 17 April 2009 the District Court convicted the applicants of 
complicity to commit crimes in violation of the Copyright Act and 
sentenced each of them to one year’s imprisonment. The applicants were 
also held jointly liable for damages of approximately EUR 3,3 million 
together with the other defendants, also convicted for their involvement in 
TPB. The District Court considered that the users of TPB had committed 
crimes in violation of the Copyright Act and that the crimes had been 
committed in Sweden, noting that TPB’s website and tracker had been in 
Sweden. Moreover, by making available its website with well-developed 
search functions, simple uploading and storing possibilities and through its 
tracker system, TPB had facilitated and furthered the crimes in violation of 
the Copyright Act and thereby, objectively been guilty of complicity to 
commit crimes in violation of the Act. The court further considered that the 
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defendants had been involved in TPB to such an extent that they were 
responsible for its organisation, administration, programming, financing and 
operation. Since the first applicant had been responsible for the technical 
and functional development of TPB and the second applicant had been 
TPB’s press officer and involved in advertisement and development, the 
defendants had, in the opinion of the District Court, knowingly furthered 
crimes in violation of the Copyright Act committed by the users.

It further rejected the defendants’ argument that in any event they should 
be acquitted with reference to the Electronic Commerce Act. In reaching 
this conclusion the court considered, inter alia, that TPB had provided the 
opportunity for others to share copyright-protected material. In the court’s 
view, it must have been obvious to the defendants that TPB contained 
torrent files which related to copyright-protected material. However, none 
of them had taken any action to remove the torrent files in question, despite 
being requested to do so. Moreover, even assuming that the defendants had 
not been aware of precisely those works covered by the indictment they had, 
according to the court, at least been indifferent to the fact that 
copyright-protected works had been the subject of file-sharing activities via 
TPB. For these reasons, and considering that it was a matter of intentional 
offences, the actions of the defendants did not enjoy freedom from 
prosecution under the Electronic Commerce Act.

The applicants appealed to Svea Court of Appeal (Svea hovrätt), 
maintaining their claims. Several plaintiffs also appealed, demanding full 
compensation in accordance with their claims.

On 26 November 2010 the Court of Appeal reduced the first applicant’s 
prison sentence to ten months and the second applicant’s sentence to eight 
months but increased their joint liability for damages to approximately 
EUR 5 million. The Court of Appeal agreed with the lower court’s 
conclusion that the prosecutor had proved that crimes in violation of the 
Copyright Act had been committed in Sweden and, thus, that Swedish law 
was applicable. It also agreed with the District Court’s conclusion that TPB 
had furthered illegal file-sharing in such a way that the persons responsible 
for it became criminally liable. However, the Court of Appeal rejected the 
lower court’s conclusion that the defendants should be held collectively 
responsible for the actions committed. Instead, the Court of Appeal 
considered it necessary to assess the criminal liability of each person 
charged individually. Thus, each defendant was held liable for his own 
actions only. The first applicant was found to have been engaged in the 
programming, systematisation and daily operations of TPB. The second 
applicant was found to have contributed to the financing of TPB by 
collecting debts from two advertisers and, moreover, to have contributed in 
closing an advertising agreement. He had further contributed to the 
development of TPB’s systematic tracker function and database. Lastly, he 
had configured a load balancing service for TPB.
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As regards the defendants’ argument that they should be granted freedom 
from criminal liability in accordance with the Electronic Commerce Act, the 
Court of Appeal noted that the defendants had committed the offences 
intentionally and that the provisions on freedom from criminal liability in 
the Act were not applicable under such circumstances. As for compensation 
for the plaintiffs, the court noted that TPB had created the possibility to 
upload and store torrent files, a database and a tracker-function. Thus, it had 
not merely offered transfer of data or caching, which was a precondition for 
freedom from indemnity liability under the Act. The Court of Appeal noted 
that the applicants had not taken any precautionary measures, and torrent 
files which referred to copyright-protected material had not been removed 
despite warnings and requests that they do so. According to the Court of 
Appeal, the defendants could not be granted freedom from criminal liability 
with reference to social adequacy.

Upon further appeal by the applicants, the Supreme Court (Högsta 
domstolen) refused leave to appeal on 1 February 2012.

B. Relevant domestic law

1. Constitutional guarantees
Freedom of expression and freedom of information are protected in the 

Swedish constitution, via the Instrument of Government (Regeringsformen).
Chapter 2, Section 1, provides in relevant parts:

“Every citizen shall be guaranteed the following rights and freedoms in his relations 
with the public institutions:

1. freedom of expression: that is, the freedom to communicate information and 
express thoughts, opinions and sentiments, whether orally, pictorially, in writing, or in 
any other way;

2. freedom of information: that is, the freedom to procure and receive information 
and otherwise acquaint oneself with the utterances of others.”

According to Chapter 2, section 20, the rights of freedom of expression 
and information may be limited in law. However, such limitations must 
meet the requirements laid down in Chapter 2, sections 21 and 23.

Section 21 provides that limitations may be imposed only to satisfy the 
purposes acceptable in a democratic society. The limitation must never go 
beyond what is necessary with regard to the purpose which occasioned it, 
nor may it be carried so far as to constitute a threat to the free formation of 
opinion as one of the fundaments of democracy. No limitation may be 
imposed solely on grounds of a political, religious, cultural or other such 
opinion.
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In accordance with the first paragraph of section 23, freedom of 
expression and freedom of information may be limited with regard to the 
security of the Realm, the national supply of goods, public order and public 
safety, the good repute of the individual, the sanctity of private life, and the 
prevention and prosecution of crime. Freedom of expression may also be 
limited in business activities. Freedom of expression and freedom of 
information may otherwise be limited only where particularly important 
grounds so warrant.

The second paragraph of section 23 stipulates that, in judging what 
limitations may be introduced by virtue of the first paragraph, particular 
regard must be had to the importance of the widest possible freedom of 
expression and freedom of information in political, religious, professional, 
scientific and cultural matters.

2. The Copyright Act
The protection of authors and right-holders is laid down in the Copyright 

Act, which, in relevant parts, reads as follows:
Chapter 1 Subject Matter and Scope

Section 1

Anyone who has created a literary or artistic work shall have copyright in that work, 
regardless of whether it is

1. a fictional or descriptive representation in writing or speech,

2. a computer programme,

3. a musical or dramatic work,

4. a cinematographic work,

5. a photographic work or another work of fine arts,

6. a work of architecture or applied art,

7. a work expressed in some other manner.

....

Section 2

Subject to the limitations prescribed hereinafter, copyright shall include the 
exclusive right to exploit the work by making copies of it and by making it available 
to the public, be it in the original or an altered manner, in translation or adaptation, in 
another literary or artistic form, or in another technical manner.
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As the making of copies shall be considered any direct or indirect, temporary or 
permanent preparation of copies of the work, regardless of the form or through which 
method this is carried out and regardless of whether it concerns the work in whole or 
in part.

The work is being made available to the public in the following cases

1. When the work is being communicated to the public. This is deemed to include 
any making available of the work to the public by wire or by wireless means that 
occurs from a place other than that where the public may enjoy the work. 
Communication to the public includes also acts of communication that occur in such a 
way that members of the public may access the work from a place and at a time 
individually chosen by them.

....

As acts of communication to the public and of public performance shall be deemed 
also acts of communication and performance that, in the framework of commercial 
activities, occur to or for a comparatively large closed group of persons.

Chapter 5 Certain Rights Neighbouring to Copyright

Section 46

Subject to the limitations prescribed in this Act, a producer of recordings of sounds 
or of moving images has an exclusive right to exploit his recording by

1. making copies of the recording, and

2. making the recording available to the public.

...

The provisions of Section 2, second - fourth paragraphs shall apply to recordings 
referred to in this Article.

Chapter 7 on Penal and Civil Liability

Section 53

Anyone who, in relation to a literary or artistic work, commits an act which 
infringes the copyright enjoyed in the work under the provisions of Chapters 1 and 2 
or which violates directions given under Section 41, second paragraph, or Section 50, 
shall, where the act is committed wilfully or with gross negligence, be punished by 
fines or imprisonment for not more than two years.

Anyone who for his private use copies a computer programme which is published or 
of which a copy has been transferred with the authorisation of the author shall not be 
subject to criminal liability, if the master copy for the copying is not used in 
commercial or public activities and he or she does not use the copies produced of the 
computer programme for any purposes other than his private use. Anyone who for his 
private use has made a copy in digital form of a compilation in digital form which has 
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been made public shall, under the same conditions, not be subject to criminal liability 
for the act.

The provisions of the first paragraph also apply if a person imports copies of a work 
into Sweden for distribution to the public, if such a copy has been produced abroad 
under such circumstances that a similar production here would have been punishable 
under that Paragraph.

...

Section 57

The provisions of Articles 53 - 56 shall apply also to rights protected by the 
provisions in Chapter 5.

3. The Penal Code
Chapter 23, section 4, of the Penal Code (Brottsbalken, 1962:700) 

stipulates that punishment provided for in the Penal Code for criminal acts 
shall be imposed not only on the person who committed the act but also on 
anyone who furthered it by advice or deed. The same shall apply to any 
other act punishable with imprisonment under another law or statutory 
instrument. Moreover, a person who is not regarded as the perpetrator shall, 
if he incited another to commit the act, be sentenced for instigation of the 
crime and otherwise for aiding the crime. Each accomplice shall be judged 
according to the intent or the negligence attributable to him or her.

C. Relevant Council of Europe source

In its recommendation CM/Rec(2007)16 to member States on measures 
to promote the public service value of the Internet, the Committee of 
Ministers noted that the Internet could, on the one hand, significantly 
enhance the exercise of certain human rights and fundamental freedoms 
while, on the other, it could adversely affect these and other such rights. The 
member States were recommended to elaborate a clear legal framework 
delineating the boundaries of the roles and responsibilities of all key 
stakeholders in the field of new information and communication 
technologies.

COMPLAINT

The applicants complained under Article 10 of the Convention that their 
right to receive and impart information had been violated when they were 
convicted for other persons’ use of TPB. According to the applicants, 
Article 10 of the Convention enshrines the right to offer an automatic 
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service of transferring unprotected material between users, according to 
basic principles of communication on Internet, and within the information 
society. In their view, Article 10 of the Convention protects the right to 
arrange a service on the Internet which can be used for both legal and illegal 
purposes, without the persons responsible for the service being convicted 
for acts committed by the people using the service. In this connection, they 
referred to international frameworks, expressing a far-reaching right to 
receive and provide information between Internet users.

THE LAW

The applicants complained that their convictions interfered with their 
right to freedom of expression under Article 10 of the Convention, which 
provides:

“1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include 
freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without 
interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not 
prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema 
enterprises.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, 
may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of 
national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or 
crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or 
rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, 
or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”

A. Whether there was an interference with the applicants’ freedom of 
expression

The Court notes from the outset that the applicants were convicted for 
their involvement in the running of a website which made it possible for 
users to share digital material such as movies, music and computer games, 
which were copyright-protected.

The Court has consistently emphasised that Article 10 guarantees the 
right to impart information and the right of the public to receive it (see, 
amongst other authorities, Observer and Guardian v. the United Kingdom, 
26 November 1991, § 59(b), Series A no. 216). In the light of its 
accessibility and its capacity to store and communicate vast amounts of 
information, the Internet plays an important role in enhancing the public’s 
access to news and facilitating the sharing and dissemination of information 
generally (Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (nos. 1 and 2), 
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10 NEIJ AND SUNDE KOLMISOPPI v. SWEDEN DECISION

nos. 3002/03 and 23676/03, § 27, ECHR 2009, and Ashby Donald and 
Others v. France, no. 36769/08, § 34, 10 January 2013 –not yet final).

Moreover, Article 10 applies not only to the content of the information 
but also to the means of transmission or reception since any restriction 
imposed on the means necessarily interferes with the right to receive and 
impart information (see, for example, Öztürk v. Turkey [GC], no. 22479/93, 
§ 49, ECHR 1999-VI).

Furthermore, Article 10 of the Convention guarantees freedom of 
expression to “everyone”. No distinction is made in it according to whether 
the aim pursued is profit-making or not (see, mutatis mutandis, Autronic AG 
v. Switzerland, judgment of 22 May 1990, Series A no. 178, p. 23, 47).

In the present case, the applicants put in place the means for others to 
impart and receive information within the meaning of Article 10 of the 
Convention. The Court considers that the actions taken by the applicants are 
afforded protection under Article 10 § 1 of the Convention and, 
consequently, the applicants’ convictions interfered with their right to 
freedom of expression. Such interference breaches Article 10 unless it was 
“prescribed by law”, pursued one or more of the legitimate aims referred to 
in Article 10 § 2 and was “necessary in a democratic society” to attain such 
aim or aims.

B. Whether the interference was prescribed by law

The applicants’ convictions were based on the Copyright Act and the 
Penal Code. The Court observes that the applicants were only convicted in 
respect of material shared through TPB which was protected by copyright in 
accordance with the Copyright Act. It follows that the interference was 
“prescribed by law”.

C. Whether there was a legitimate aim

The Court is further satisfied that the interference pursued the legitimate 
aim of protecting the plaintiffs’ copyright to the material in question. Thus, 
the convictions and damages awarded pursued the legitimate aim of 
“protection of the rights of others” and “prevention of crime” within the 
meaning of Article 10 § 2.

D. Whether the interference was necessary in a democratic society

The Court reiterates that the test of “necessity in a democratic society” 
requires it to determine whether the interference complained of 
corresponded to a “pressing social need” (Observer and Guardian, cited 
above, § 59).
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NEIJ AND SUNDE KOLMISOPPI v. SWEDEN DECISION 11

The test of whether an interference was necessary in a democratic society 
cannot be applied in absolute terms. On the contrary, the Court must take 
into account various factors, such as the nature of the competing interests 
involved and the degree to which those interests require protection in the 
circumstances of the case. In the present case, the Court is called upon to 
weigh, on the one hand, the interest of the applicants to facilitate the sharing 
of the information in question and, on the other, the interest in protecting the 
rights of the copyright-holders.

As to the weight afforded to the interest of protecting the 
copyright-holders, the Court would stress that intellectual property benefits 
from the protection afforded by Article 1 of Protocol No. 1 to the 
Convention (see, for example, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal [GC], no. 
73049/01, § 72, ECHR 2007-I). Moreover, it reiterates the principle that 
genuine, effective exercise of the rights protected by that provision does not 
depend merely on the State’s duty not to interfere, but may require positive 
measures of protection (see, for example, Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 
48939/99, § 134, ECHR 2004-XII). Thus, the respondent State had to 
balance two competing interests which were both protected by the 
Convention. In such a case, the State benefits from a wide margin of 
appreciation (Ashby Donald and Others, cited above, § 40; compare also to 
the Committee of Minister’s recommendation, referred to above).

In this connection, the Court would also underline that the width of the 
margin of appreciation afforded to States varies depending on a number of 
factors, among which the type of information at issue is of particular 
importance. In the present case, although protected by Article 10, the 
safeguards afforded to the distributed material in respect of which the 
applicants were convicted cannot reach the same level as that afforded to 
political expression and debate. It follows that the nature of the information 
at hand, and the balancing interest mentioned above, both are such as to 
afford the State a wide margin of appreciation which, when accumulated as 
in the present case, makes the margin of appreciation particularly wide 
(Ashby Donald and Others, cited above, § 41).

Since the Swedish authorities were under an obligation to protect the 
plaintiffs’ property rights in accordance with the Copyright Act and the 
Convention, the Court finds that there were weighty reasons for the 
restriction of the applicants’ freedom of expression. Moreover, the Swedish 
courts advanced relevant and sufficient reasons to consider that the 
applicants’ activities within the commercially run TPB amounted to 
criminal conduct requiring appropriate punishment. In this respect, the 
Court reiterates that the applicants were only convicted for materials which 
were copyright-protected.

Finally, the Court reiterates that the nature and severity of the penalties 
imposed are factors to be taken into account when assessing the 
proportionality of interference with the freedom of expression guaranteed 
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by Article 10 (see Cumpǎnǎ and Mazǎre v. Romania [GC], no. 33348/96, § 
111, ECHR 2004-XI, and Skałka v. Poland, no. 43425/98, § 41, 27 May 
2003). In the present case, the Court considers that the prison sentence and 
award of damages cannot be regarded as disproportionate. In reaching this 
conclusion, the Court has regard to the fact that the domestic courts found 
that the applicants had not taken any action to remove the torrent files in 
question, despite having been urged to do so. Instead they had been 
indifferent to the fact that copyright-protected works had been the subject of 
file-sharing activities via TPB.

In conclusion, having regard to all the circumstances of the present case, 
in particular the nature of the information contained in the shared material 
and the weighty reasons for the interference with the applicants’ freedom of 
expression, the Court finds that the interference was “necessary in a 
democratic society” within the meaning of Article 10 § 2 of the Convention.

It follows that the application must be rejected as manifestly ill-founded, 
in accordance with Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the Convention.

For these reasons, the Court unanimously

Declares the application inadmissible.

Claudia Westerdiek Mark Villiger
Registrar President
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automatic. In other cases, the public interest or social utility of the religious 
community is often taken into consideration.

THE LAW

I.  ADMISSIBILITY

65.  The Court observes that the Government did not raise any objection 
as to admissibility in their written or oral observations.

It notes that the application raises serious issues of fact and law under the 
Convention, the determination of which requires an examination of the 
merits. The Court therefore concludes that the application is not manifestly 
ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. No 
other ground for declaring it inadmissible has been established.

It must therefore be declared admissible.

II.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 9 OF THE CONVENTION

66.  The applicants contended that their right to manifest their religion 
had not been adequately protected in domestic law. They complained in that 
connection of the refusal of their requests seeking, among other matters, to 
obtain for the followers of the Alevi faith, to which they belong, the same 
religious public service hitherto provided exclusively to the majority of 
citizens, who adhere to the Sunni branch of Islam. They maintained that this 
refusal implied an assessment of their faith on the part of the national 
authorities, in breach of the State’s duty of neutrality and impartiality with 
regard to religious beliefs. They alleged a violation of Article 9 of the 
Convention, which provides:

“1.  Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 
includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in 
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in 
worship, teaching, practice and observance.

2.  Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such 
limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the 
interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the 
protection of the rights and freedoms of others.”

67.  The Government contested that argument.

A.  Preliminary remarks

68.  The Court reiterates that, as guaranteed by Article 9 of the 
Convention, the right to freedom of thought, conscience and religion 
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denotes only those views that attain a certain level of cogency, seriousness, 
cohesion and importance. However, provided this condition is satisfied, the 
State’s duty of neutrality and impartiality is incompatible with any power on 
the State’s part to assess the legitimacy of religious beliefs or the ways in 
which those beliefs are expressed (see S.A.S. v. France [GC], no. 43835/11, 
§ 55, ECHR 2014, and Eweida and Others v. the United Kingdom, 
nos. 48420/10 and 3 others, § 81, ECHR 2013, with further references).

In the present case the Court notes at the outset that neither of the parties 
disputed the existence in Turkey of a sizeable Alevi community (see 
paragraph 36 above), to which the applicants belong, and which is the 
country’s second-largest faith in terms of the number of followers. 
Furthermore, as acknowledged by the Administrative Court and the 
Government, the free exercise by Alevis of their right to freedom of religion 
is protected by Article 9 of the Convention. The Court observes in particular 
that in its judgment in Hasan and Eylem Zengin v. Turkey (no. 1448/04, 
§ 66, 9 October 2007), it held as follows:

“As to the Alevi faith, it is not disputed between the parties that it is a religious 
conviction which has deep roots in Turkish society and history and that it has features 
which are particular to it ... It is thus distinct from the Sunni understanding of Islam 
which is taught in schools. It is certainly neither a sect nor a ‘belief’ which does not 
attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance ... In 
consequence, the expression ‘religious convictions’, within the meaning of the second 
sentence of Article 2 of Protocol No. 1, is undoubtedly applicable to this faith.”

This approach has been repeatedly reaffirmed in the Court’s case-law 
(see Sinan Işık v. Turkey, no. 21924/05, § 46, ECHR 2010; Mansur Yalçın 
and Others v. Turkey, no. 21163/11, §§ 71 and 74, 16 September 2014; and 
Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı v. Turkey, no. 32093/10, § 44, 
2 December 2014). Article 9 is therefore applicable to the present case (see 
Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, § 110, ECHR 2011; see also, 
mutatis mutandis, Campbell and Cosans v. the United Kingdom, 
25 February 1982, § 36, Series A no. 48, and, conversely, Pretty v. the 
United Kingdom, no. 2346/02, § 82, ECHR 2002-III).

69.  The Court also observes that the case concerns a sensitive debate 
which is a source of controversy in the sphere of Muslim theology and on 
which it is not for the Court to express an opinion (see Mansur Yalçın and 
Others, cited above, § 70). Hence, in referring, for the purposes of its 
reasoning, to the Alevi faith and the community founded on that faith, the 
Court does not attach any particular significance to those terms beyond the 
finding that Article 9 is applicable to them.

70.  In that connection the Court notes that the parties submitted 
numerous documents concerning the Alevi faith and the place occupied by 
the Sufi movements in the Muslim religion. Mindful of the subsidiary 
nature of its role, it will base its assessment of the facts of the case on the 
judgments of the domestic courts (see paragraphs 14 and 16 above), but will 
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C.  The Court’s assessment

89.  The Court observes that, in the domestic courts, the applicants made 
the following requests: for the administrative authorities to provide religious 
services to Alevi citizens in the form of a public service; for the cemevis to 
be granted the status of “places of worship”, for Alevi religious leaders to be 
recognised as such and recruited as civil servants; and for the subsidies 
required for Alevi worship to be set aside in the general budget (see 
paragraphs 10 and 12 above). However, the applicants’ claims were rejected 
by the domestic courts.

In view of the various aspects to the applicants’ claims, the Court must 
first determine whether the case should be examined from the standpoint of 
the State’s negative or positive obligations.

1.  Whether the case should be examined from the standpoint of the 
State’s negative or positive obligations

90.  The applicants contended that the refusal of their claims had been in 
breach of the State’s negative and positive obligations flowing from 
Article 9 of the Convention. They submitted that their right to manifest their 
religion had not been adequately protected in domestic law and in particular 
that the assessment of their faith made by the domestic authorities – to the 
effect that the Alevi faith was a “Sufi order” – in order to justify refusing 
their claims had infringed their right to freedom of religion.

91.  While it is common ground between the parties that the Alevis 
continue to practise their religious faith in Turkey, the applicants take issue 
with the State’s attitude towards their faith. In their submission, by claiming 
that the Alevi faith is a religious movement within Islam, more akin to the 
“Sufi orders”, the domestic authorities have disregarded the specific 
characteristics of their creed, in breach of the State’s duty of neutrality with 
regard to religious beliefs. According to the applicants, this mistaken 
assessment allows the authorities to ignore the religious needs of the Alevi 
community.

92.  The Court observes that, given that no procedure exists in Turkey for 
the recognition of religious denominations, the applicants, in appealing to 
the Administrative Court against the rejection of their claims, made use of 
the only means by which they could assert their complaints under Articles 9 
and 14 of the Convention before the domestic authorities. The rejection of 
the applicants’ claims by the Turkish authorities amounts essentially to a 
lack of recognition of the religious nature of the Alevi faith, resulting from 
an assessment of that faith. According to the national authorities, the Alevi 
faith, which is to be likened to a “Sufi order”, is simply a Sufi interpretation 
and practice of Islam. In practice, as the applicants correctly observed, this 
assessment amounts in particular to denying that Alevi religious practices –
 namely the cem ceremony – constitute a form of religious worship and to 
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depriving Alevi meeting places (cemevis) and religious leaders (dedes) of 
legal protection (see paragraphs 29-34 and, especially, paragraph 53 above).

93.  It should be observed that religious communities traditionally exist 
in the form of organised structures. They abide by rules which are often 
seen by followers as being of divine origin. Religious ceremonies – 
including religious worship – have their meaning and sacred value for the 
believers if they have been conducted by ministers empowered for that 
purpose in compliance with these rules (see Hasan and Chaush v. Bulgaria 
[GC], no. 30985/96, § 62, ECHR 2000-XI). In that regard the right of a 
religious community to an autonomous existence is at the very heart of the 
guarantees in Article 9 of the Convention (see Religionsgemeinschaft der 
Zeugen Jehovas and Others v. Austria, no. 40825/98, § 79, 31 July 2008). 
That autonomous existence is also indispensable for pluralism in a 
democratic society. It directly concerns not only the organisation of these 
communities as such but also the effective enjoyment of the right to 
freedom of religion by all their active members. Where the organisation of 
the religious community is in issue, Article 9 of the Convention must be 
interpreted in the light of Article 11, which safeguards associations against 
unjustified State interference. Were the organisational life of the community 
not protected by Article 9, all other aspects of the individual’s freedom of 
religion would become weakened (see Hasan and Chaush, cited above, § 
62, and Sindicatul “Păstorul cel Bun” v. Romania [GC], no. 2330/09, § 
136, ECHR 2013, with further references).

94.  The Court further observes that it has previously examined under 
Article 9 of the Convention decisions refusing to recognise the applicant as 
a Church (see Metropolitan Church of Bessarabia and Others, cited above, 
§ 105) and to recognise a religious organisation as a legal entity (see 
Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, no. 72881/01, § 74, ECHR 
2006-XI). In arriving at the conclusion that there had been interference with 
the rights guaranteed by Article 9, the Court had regard to the repercussions 
of the decisions in question on the continued practice of the applicants’ 
religion (see Metropolitan Church of Bessarabia and Others, cited above, § 
105) and to the importance of the right of religious communities to an 
autonomous existence (see Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and 
Others, cited above, §§ 79-80). In its judgment in Kimlya and Others v. 
Russia (nos. 76836/01 and 32782/03, § 85, ECHR 2009), it observed that a 
religious group without legal personality was deprived of the associated 
rights. Similarly, in three cases against France, the Court also acknowledged 
that measures taken by the French authorities (the taxation of “gifts from 
hand to hand” (dons manuels)) in relation to the practices and places of 
worship of the religion in question amounted to interference with the 
exercise of the rights protected by 
Article 9 of the Convention (see Association Les Témoins de Jéhovah v. 
France, no. 8916/05, § 53, 30 June 2011; Association Cultuelle du Temple 
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Pyramide v. France, no. 50471/07, §§ 34-35, 31 January 2013; and 
Association des Chevaliers du Lotus d’Or v. France, no. 50615/07, 
§§ 33-34, 31 January 2013).

95.  In the present case the Court notes, in the light of its case-law 
outlined above, that, in practice, the assessment made by the domestic 
authorities of the Alevi faith equates in particular to a refusal to recognise 
the religious nature of that faith. This also has numerous consequences 
liable to adversely affect, among other matters, the organisation and 
continuation of the religious activities of the Alevi faith and their funding. 
Recognition of the religious nature of the practices linked to that faith and 
of the status of its religious leaders (dedes) and places of worship (cemevis) 
is regarded by the Alevi community as essential to its survival and its 
development as a religious faith. Accordingly, the Court considers that the 
refusal of the applicants’ claims, which amounts to denying the religious 
nature of the Alevi faith, constituted an interference with the applicants’ 
right to freedom of religion as guaranteed by Article 9 § 1 of the Convention 
(see, mutatis mutandis, Metropolitan Church of Bessarabia and Others, 
cited above, § 105).

96.  As to the extent to which the refusal of the applicants’ claims could 
be said to be in breach of the State’s positive obligations under the 
Convention, the Court reiterates that in addition to the primarily negative 
undertaking by the State to abstain from any interference with the rights 
guaranteed by the Convention, there “may be positive obligations inherent” 
in such rights (see Mouvement raëlien suisse v. Switzerland [GC], 
no. 16354/06, § 50, ECHR 2012). While the boundaries between the State’s 
positive and negative obligations under the Convention do not lend 
themselves to precise definition, the applicable principles are nonetheless 
similar (see Fernández Martínez, cited above, § 114).

97.  In the present case the Court considers that it is not necessary to 
examine further whether Article 9 also imposed positive obligations on the 
Turkish authorities (see, to the same effect, Mouvement raëlien suisse, cited 
above, § 51, and Fernández Martínez, cited above, § 115). The refusal in 
question amounted in any event to an interference, which can be justified 
only if the criteria laid down in paragraph 2 of Article 9 are satisfied.

2.  Whether the interference was justified
98.  In order to determine whether this interference entailed a violation of 

the Convention, the Court must ascertain whether it satisfied the 
requirements of Article 9 § 2, that is to say, whether it was “prescribed by 
law”, pursued a legitimate aim under that provision and was “necessary in a 
democratic society”.
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(a)  “Prescribed by law”

99.  The Court reiterates that the expression “prescribed by law” in the 
second paragraph of Article 9 not only requires that the impugned measure 
should have a legal basis in domestic law, but also refers to the quality of 
the law in question, which should be accessible to the person concerned and 
foreseeable as to its effects However, it is primarily for the national 
authorities, notably the courts, to interpret and apply domestic law (see, 
among many other authorities, Delfi AS v. Estonia [GC], no. 64569/09, 
§ 120, ECHR 2015).

100.  In its judgment of 4 July 2007 (see paragraph 14 above), which was 
upheld by the Supreme Administrative Court (see paragraph 16 above), the 
Administrative Court cited in particular Laws nos. 633 and 677 and certain 
provisions of the Constitution as grounds for rejecting the applicants’ 
claims. Under section 1 of Law no. 633, the RAD is responsible, among 
other tasks, for “deal[ing] with matters of Islamic beliefs, worship and 
moral tenets”. In addition, Law no. 677 ordered the closure of the Dervish 
monasteries and made it an offence to provide premises for the performance 
of the ceremonies of these religious orders. The same legislation also 
prohibits the use of certain titles connected with the religious groups in 
question, for instance, the title of dede, and the carrying-on of the associated 
activities (see paragraph 52 above).

101.  The Court notes that the applicants conceded that the legislation in 
question served as a legal basis for the refusal of their claims by the 
domestic authorities. As the Court sees no valid reason to question the 
interpretation of the relevant provisions by the domestic courts, it accepts 
that the interference complained of was “prescribed by law” (see also 
paragraph 126 below).

(b)  Legitimate aim

102.  The parties did not express a view as to whether the interference in 
question had pursued a legitimate aim. However, it is clear from the case 
file that the domestic courts referred to the protection of public order (see 
paragraph 14 above). Having regard to the position taken by the 
administrative courts, the Court is prepared to proceed on the assumption 
that the interference in question pursued a legitimate aim, namely the 
protection of public order.

(c)  “Necessary in a democratic society”

(i)  General principles

103.  As enshrined in Article 9, freedom of thought, conscience and 
religion is one of the foundations of a “democratic society” within the 
meaning of the Convention. This freedom is, in its religious dimension, one 
of the most vital elements that go to make up the identity of believers and 
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their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, 
sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a 
democratic society, which has been dearly won over the centuries, depends 
on it. That freedom entails, inter alia, freedom to hold or not to hold 
religious beliefs and to practise or not to practise a religion (see, among 
other authorities, Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, § 31, Series A 
no. 260-A; Buscarini and Others v. San Marino [GC], no. 24645/94, § 34, 
ECHR 1999-I; and S.A.S. v. France, cited above, § 124).

104.  While religious freedom is primarily a matter of individual 
conscience, it also implies freedom to manifest one’s religion, alone and in 
private, or in community with others, in public and within the circle of those 
whose faith one shares. Article 9 lists the various forms which the 
manifestation of one’s religion or beliefs may take, namely worship, 
teaching, practice and observance (see Metropolitan Church of Bessarabia 
and Others, cited above, § 114, and S.A.S. v. France, cited above, § 125).

Article 9 does not, however, protect every act motivated or inspired by a 
religion or belief and does not always guarantee the right to behave in the 
public sphere in a manner which is dictated by one’s religion or beliefs (see, 
for example, Arrowsmith v. the United Kingdom, no. 7050/75, 
Commission’s report of 12 October 1978, Decisions and Reports 19; Kalaç 
v. Turkey, 1 July 1997, § 27, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV; 
Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, §§ 105 and 121, ECHR 2005-XI; 
and S.A.S. v. France, cited above, § 125).

105.  Under the terms of Article 9 § 2 of the Convention, any 
interference with the right to freedom of religion must be “necessary in a 
democratic society”. An instance of interference will be considered 
“necessary in a democratic society” for a legitimate aim if it answers a 
“pressing social need” and in particular if it is proportionate to the 
legitimate aim pursued and if the reasons adduced by the national 
authorities to justify it are “relevant and sufficient” (see, among many other 
authorities, Bayatyan, cited above, § 123, and Fernández Martínez, cited 
above, § 124).

106.  In democratic societies, in which several religions coexist within 
one and the same population, it may be necessary to place restrictions on the 
freedom to manifest one’s religion or belief in order to reconcile the 
interests of the various groups and ensure that everyone’s beliefs are 
respected (see Kokkinakis, cited above, § 33). This follows both from 
paragraph 2 of Article 9 and from the State’s positive obligations under 
Article 1 of the Convention to secure to everyone within its jurisdiction the 
rights and freedoms defined therein (see Leyla Şahin, cited above, § 106, 
and S.A.S. v. France, cited above, § 126).

107.  The Court has frequently emphasised the State’s role as the neutral 
and impartial organiser of the exercise of various religions, faiths and 
beliefs, and has stated that this role is conducive to public order, religious 
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harmony and tolerance in a democratic society (see S.A.S. v. France, cited 
above, § 127). As indicated above (paragraph 68), where the views in 
question attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and 
importance (see, mutatis mutandis, Bayatyan, cited above, § 110), the 
State’s duty of neutrality and impartiality excludes any discretion on its part 
to determine whether religious beliefs or the means used to express such 
beliefs are legitimate (see Manoussakis and Others v. Greece, 26 September 
1996, § 47, Reports 1996-IV; Hasan and Chaush, cited above, § 78; and 
Fernández Martínez, cited above, § 129). Religious and philosophical 
beliefs concern individuals’ attitudes towards religion (see Sinan Işık, cited 
above, § 49), an area in which even subjective perceptions may be important 
in view of the fact that religions form a very broad dogmatic and moral 
entity which has or may have answers to every question of a philosophical, 
cosmological or moral nature (see Mansur Yalçın and Others, cited above, 
§ 70).

108.  In democratic societies the State does not need to take measures to 
ensure that religious communities remain or are brought under a unified 
leadership. In that connection, State action favouring one leader of a divided 
religious community or undertaken with the purpose of forcing the 
community to come together under a single leadership against its own 
wishes would likewise constitute an interference with freedom of religion. 
The role of the authorities in such a case is not to adopt measures favouring 
one interpretation of religion over another (see Sinan Işık, cited above, § 45) 
or to remove the cause of the tensions by eliminating pluralism, but to 
ensure that the competing groups tolerate each other (see Serif v. Greece, 
no. 38178/97, § 53, ECHR 1999-IX; Hasan and Chaush, cited above, § 78; 
and Metropolitan Church of Bessarabia and Others, cited above, § 117).

109.  Pluralism, tolerance and broadmindedness are hallmarks of a 
“democratic society”. Although individual interests must on occasion be 
subordinated to those of a group, democracy does not simply mean that the 
views of a majority must always prevail: a balance must be achieved which 
ensures the fair treatment of people from minorities and avoids any abuse of 
a dominant position (see, mutatis mutandis, Young, James and Webster v. 
the United Kingdom, 13 August 1981, § 63, Series A no. 44; Valsamis v. 
Greece, 18 December 1996, § 27, Reports 1996-VI; Folgerø and Others v. 
Norway [GC], no. 15472/02, § 84 (f)), ECHR 2007-III; and S.A.S. v. 
France, cited above, § 128). Pluralism is also built on genuine recognition 
of, and respect for, diversity and the dynamics of cultural traditions, ethnic 
and cultural identities, religious beliefs and artistic, literary and socio-
economic ideas and concepts. The harmonious interaction of persons and 
groups with varied identities is essential for achieving social cohesion (see 
Gorzelik and Others v. Poland [GC], no. 44158/98, § 92, ECHR 2004-I, and 
The Moscow Branch of the Salvation Army, cited above, § 61). Respect for 
religious diversity undoubtedly represents one of the most important 
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challenges to be faced today; for that reason, the authorities must perceive 
religious diversity not as a threat but as a source of enrichment (see, mutatis 
mutandis, Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 
43579/98, § 145, ECHR 2005-VII).

110.  As indicated above (paragraph 93), the right of a religious 
community to an autonomous existence is at the very heart of the guarantees 
in Article 9 of the Convention and, were the organisational life of the 
community not protected by Article 9, all other aspects of the individual’s 
freedom of religion would become weakened (see Hasan and Chaush, cited 
above, § 62; Sindicatul “Păstorul cel Bun”, cited above, § 136; and 
Fernández Martínez, cited above, § 127). In that connection, determining 
the religious affiliation of a religious community is a task for its highest 
spiritual authorities alone and not for the State (see Miroļubovs and Others 
v. Latvia, no. 798/05, § 90, 15 September 2009). Only the most serious and 
compelling reasons can possibly justify State intervention (ibid., § 86).

111.  In their activities, religious communities abide by rules which are 
often seen by followers as being of divine origin. Religious ceremonies 
have their meaning and sacred value for the believers if they have been 
conducted by ministers empowered for that purpose in compliance with 
these rules. The personality of the religious ministers and the status of their 
places of worship are undoubtedly of importance to every member of the 
community. Participation in the life of the community is thus a particular 
manifestation of their religion which is in itself protected by Article 9 of the 
Convention (see, mutatis mutandis, Hasan and Chaush, cited above, § 62; 
Perry v. Latvia, no. 30273/03, § 55, 8 November 2007; and Miroļubovs and 
Others, cited above, § 80 (g)).

112.  It is also important to emphasise the subsidiary role of the 
Convention mechanism. As the Court has held on many occasions, the 
national authorities are in principle better placed than an international court 
to evaluate local needs and conditions. In matters of general policy, on 
which opinions within a democratic society may reasonably differ widely, 
the role of the domestic policy-maker should be given special weight. This 
is true in particular where questions concerning the relationship between 
State and religions are at stake (see, among other authorities, S.A.S. v. 
France, cited above, § 129). This will be the case in particular where 
practice in European States is characterised by a wide variety of 
constitutional models governing relations between the State and religious 
groups (see Sindicatul “Păstorul cel Bun”, cited above, § 138, and 
Fernández Martínez, cited above, § 130). In sum, the Contracting States 
must be left a margin of appreciation in choosing the forms of cooperation 
with the various religious communities (see Magyar Keresztény Mennonita 
Egyház and Others v. Hungary, nos. 70945/11 and 8 others, § 108, ECHR 
2014).
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113.  This margin of appreciation, however, goes hand in hand with a 
European supervision embracing both the law and the decisions applying it. 
The Court’s task is to determine whether the measures taken at national 
level are justified in principle and proportionate (see, among other 
authorities, Manoussakis and Others, cited above, § 44; Leyla Şahin, cited 
above, § 110; and S.A.S. v. France, cited above, § 131). Furthermore, in 
exercising its supervision, the Court must consider the interference 
complained of in the light of the case as a whole (see Metropolitan Church 
of Bessarabia and Others, cited above, § 119).

114.  Lastly, the Court reiterates that the Convention is designed to 
guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are 
practical and effective (see, among other authorities, Folgerø and Others, 
cited above, § 100; see also Kimlya and Others, cited above, § 86). The 
right enshrined in Article 9 would be highly theoretical and illusory if the 
degree of discretion granted to States allowed them to interpret the notion of 
religious denomination so restrictively as to deprive a non-traditional and 
minority form of a religion of legal protection. Such limitative definitions 
have a direct impact on the exercise of the right to freedom of religion and 
are liable to curtail the exercise of that right by denying the religious nature 
of a faith (see, in particular and mutatis mutandis, Kimlya and Others, cited 
above, § 86). It should be pointed out in this connection that, according to 
the United Nations Human Rights Committee (see paragraph 58 above), 
these definitions may not be interpreted to the detriment of non-traditional 
forms of religion (see, mutatis mutandis, Magyar Keresztény Mennonita 
Egyház and Others, cited above, § 88).

(ii)  Application of the above-mentioned principles in the present case

115.  The Court observes that it has found that the refusal in issue, which 
amounts to denying the religious nature of the Alevi faith, is to be regarded 
as interference with the applicants’ right to freedom of religion (see 
paragraph 95 above). As justification for that interference the Government 
submitted, first of all, that they duly complied with their duty of neutrality 
with regard to religions. They further stressed that, despite the restrictions 
imposed by the law, Alevis were able to exercise their freedom of religion 
without any hindrance. They also drew the Court’s attention to the 
importance of the national authorities’ discretionary power, and submitted 
that the domestic courts had examined in detail the provisions governing the 
sub-branches (that is to say, the Sufi interpretations) of Islam, such as the 
Alevi faith. Lastly, the Government stated that there were numerous 
differences, in both theory and practice, with regard to the definition, 
resources, rituals, ceremonies and rules of Alevism in Turkey.

116.  The Court will examine in turn the reasons thus relied on by the 
Government and the domestic authorities as grounds for refusing the 
applicants’ requests for recognition, in order to ascertain whether they were 
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DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 

29. juli 2019 () 

»Prejudiciel forelaggelse - ophavsret og beslegtede rettigheder - direktiv 2001/29/EF 
informationssamfund harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslegtede rettigheder - artikel 
2, litra a) - retten til reproduktion artikel 3, stk. 1 - overforing til almenheden artikel 5, stk. 2 og 3 
- undtagelser og indskrenkninger rzkkevidde Den Europeiske Unions charter om grundleggende 

rettigheder« 

I sag C-469/17, 

ang~ende en anmodning om prejudiciel afgorelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af 
Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) ved afgorelse af I. juni 2017, indg~et til Domstolen 
den 4. august 2017, i sagen 

Funke Medien NRW GmbH 

mod 

Bundesrepublik Deutschland 

har 

DOMSTOLEN (Store Afdeling), 

sammensat af prresidenten, K. Lenaerts, afdelingsformrendene A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von 
Danwitz, C. Toader, F. Biltgen og C. Lycourgos samt dommerne E. Juh~sz, M. Ile5i¢ (refererende 
dommer), L. Bay Larsen og S. Rodin, 

generaladvokat: M. Szpunar, 

justitssekreteer: kontorchef M. Aleksejev, 

p grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmodet den 3. juli 2018, 

efter at der er afgivet indlreg af: 

Funke Medien NRW GmbH ved Rechtsanwalt T. von Plehwe, 

den tyske regering ved T. Henze, M. Hellmann, E. Lankenau og J. Techert, som 
befuldmegtigede, 

den franske regering ved E. Armo~t, D. Colas og D. Segoin, som befuldmregtigede, 

Det Forenede Kongeriges regering ved Z. Lavery og D. Robertson, som befuldmregtigede, 
bist~et af barrister N. Saunders, 

Europa-Kommissionen ved H. Kramer, T. Scharf og J. Samnadda, som befuldmeegtigede, 

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgorelse i retsmodet den 25. oktober 2018, 

afsagt folgende 

Dom 
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1 Anmodningen om prejudiciel afgorelse vedrorer fortolkningen af artikel 2, litra a), artikel 3, stk. I, og 

artikel 5, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og R~dets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslegtede rettigheder i informationssamfundet (EFT 
2001, L 167, s. 10). 

2 Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en tvist mellem Funke Medien NRW GmbH (herefter 
»Funke Medien«), der driver det tyske dagblad Westdeutsche Allgemeine Zeitungs internetportal, og 
Bundesrepublik Deutschland (Forbundsrepublikken Tyskland) vedrorende Funke Mediens 
offentliggorelse af visse dokumenter udarbejdet af den tyske regering, der er »klassificeret til 
tjenestebrug«. 

Retsforskrifter 

EU-retten 

3 Folgende fremg~raf 1., 3., 6., 7., 9., 31. 0g 32. betragtning til direktiv 2001/29: 

»(1) [EF-t]raktaten foreskriver oprettelse af et indre marked og indforelse af en ordning, der sikrer, 
at konkurrencen i det indre marked ikke fordrejes. En harmonisering af medlemsstatemes 
lovgivning om ophavsret og beslagtede rettigheder bidrager til at opn~ disse m~l. 

[ ... ] 

(3) Den foresl~ede harmonisering medvirker til gennemforelsen af de fire friheder p~ det indre 
marked og respekterer de grundlreggende retsprincipper, seerlig ejendomsretten - herunder den 
intellektuelle ejendomsret -ytringsfriheden og almenhedens interesse. 

[ ... ] 

(6) Hvis der ikke sker en harmonisering p~ feellesskabsniveau, vil de lovgivningsinitiativer, der 
allerede er taget i en rzkke medlemsstater som svar pa den teknologiske udvikling, kunne 
medfore betydelige forskelle i beskyttelsesniveauet og denned hindre den frie bevregelighed for 
varer og tjenester, der indeholder eller er baseret pa intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket vii 
fore til en ny opdeling af det indre marked og lovgivningsmessig inkonsekvens. Folgerne af en 
s~dan lovgivningsmeessig forskel og uvished vil f~ storre betydning i takt med videreudviklingen 
af informationssamfundet, der allerede har betydet en kraftig forogelse af den 
greenseoverskridende udnyttelse af intellektuel ejendomsret. [ ... ] 

(7) Feellesskabets retlige ramme for beskyttelse af ophavsret og beslagtede rettigheder bor derfor 
0gs~ tilpasses og suppleres i det omfang, det er nodvendigt for det indre markeds funktion. [...] 
[D]er [er] ikke [...] behov for at fjerne eller undg~ forskelle, der ikke p~virker det indre markeds 
funktion negativt. 

[ ... ] 

(9) Udgangspunktet for en harmonisering af ophavsret og beslegtede rettigheder bor vere et hojt 
beskyttelsesniveau, da s~danne rettigheder er af afgorende betydning for den intellektuelle 
skabelsesproces. En s~dan beskyttelse bidrager til at bevare og udvikle kreativiteten til gavn for 
ophavsmrend, kunstnere, producenter, forbrugere, kulturen, industrien og almenheden generelt. 
Intellektuel ejendomsret er derfor blevet anerkendt som en integrerende del af ejendomsretten. 

[ ... ] 

(31) Det er nodvendigt at bevare en rimelig balance med hensyn til rettigheder og interesser mellem 
de forskellige kategorier af rettighedshavere og mellem de forskellige kategorier af 
rettighedshavere og brugere af beskyttede frembringelser. De i medlemsstaterne geldende 
undtagelser og indskrenkninger til rettighederne m~ nyvurderes p~ baggrund af den nye 
elektroniske udvikling. [ ... ] For at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, bor 
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definitionen af s~danne undtagelser og indskrenkninger i en vis grad harmoniseres. 
Harmoniseringsgraden bor baseres p~ deres folger for det indre markeds funktion. 

(32) Direktivet indeholder en udtommende opregning af undtagelser og indskreenkninger til 
reproduktionsretten og retten til overforing til almenheden. [ ... ] [M]edlemsstateme anvender 
disse undtagelser og indskrankninger p~ ensartet vis [...]« 

4 Artikel 2 i direktiv 2001/29, der har overskriften »Retten til reproduktion«, er affattet som folger: 

»Medlemsstaterne indforer en eneret til at tillade eller forbyde direkte eller indirekte, midlertidig eller 
permanent reproduktion p~ en hvilken som helst m~de og i en hvilken som helst form, helt eller delvis: 

a) for ophavsmend for s~ vidt ang~r deres verker 

[ ... ]« 

5 Dette direktivs artikel 3, der har overskriften »Retten til overforing af veerker til almenheden og retten 
til tilr~dighedsstillelse for almenheden af andre frembringelser«, bestemmer folgende i stk. 1: 

»Medlemsstaterne tillegger ophavsmend eneret til at tillade eller forbyde tr~dbunden eller tr~dlos 
overforing til almenheden af deres verker, herunder tilr~dighedsstillelse af deres verker p~ en s~dan 
m~de, at almenheden f~r adgang til dem p~ et individuelt valgt sted og tidspunkt.« 

6 Neevnte direktivs artikel 5, der har overskriften »Undtagelser og indskreenkninger«, fastsetter folgende 
i stk. 3, litra c) og d), og i stk. 5: 

»3. Medlemsstaterne kan indfore undtagelser fra eller indskreenkninger i de rettigheder, der er nrevnt 
i artikel 2 og 3, i folgende tilfelde: 

[ ... ] 

c) hvis der er tale om gengivelse i pres sen, overforing til almenheden eller tilr~dighedsstillelse af 
udgivne artikler om aktuelle okonomiske, politiske eller religiose emner eller af verker eller 
andre frembringelser af samme karakter, der er udsendt over radio og tv, n~r en s~dan anvendelse 
ikke udtrykkeligt er beskyttet, og kilden, herunder ophavsmandens navn, anfores, eller hvis der er 
tale om anvendelse af verker eller andre frembringelser i forbindelse med redegorelse for 
dagsbegivenheder, og det sker i et omfang, som det informative form~l berettiger til, og s~fremt 
kilden med ophavsmandens navn angives, medmindre dette viser sig umuligt 

d) hvis der er tale om citater med henblik p~ form~l som kritik eller anmeldelser, forudsat at de 
vedrnrer et verk eller en anden frembringelse, som allerede er giort tilgeengelig for almenheden 
pa lovlig vis, kilden med ophavsmandens navn angives, medmindre dette viser sig umuligt, og 
citateme er i overensstemmelse med god skik og med hensyn til deres omfang ikke gar ud over, 
hvad det serlige form~l berettiger til 

[ ... ] 

5. Undtagelser og indskrenkninger efter stk. 1, 2, 3 og 4 ma kun anvendes i visse specielle tilfeelde, 
der ikke strider mod den normale udnyttelse af vrerket eller andre frembringelser og ikke indebrerer 
urimelig skade for rettighedshaverens legitime interesser.« 

Tysk ret 

7 Gesetz ~ber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte Urheberrechtsgesetz (lov om ophavsret og 
besleegtede rettigheder) af 9. september 1965 (BGBL 1965 I, s. 1273, herefter »UrhG«) bestemmer 
folgende i $ 50, der har overskriften »Redegorelse for dagsbegivenheder«: 

»Med henblik p~ redegorelse for dagsbegivenheder via radio eller lignende tekniske midler, i aviser, 
tidsskrifter og i andre trykte medier eller andre databrerere, der hovedsageligt vedrorer daglige 
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begivenheder, og i film, er det lovligt til almenheden at reproducere, distribuere og overfore verker, 
der kan ses og hores, n~r begivenhederne finder sted, i et omfang, form~let berettiger til.« 

8 UrhG's § 51, der har overskriften »Citater«, er affattet som folger: 

»Det er lovligt at reproducere, distribuere og overfore et allerede offentliggjort vrerk til almenheden til 
brug for citater, for s~ vidt som omfanget af anvendelsen er begrundet i det serlige form~l. Det er 
navnlig lovligt, n~r: 

1. enkelte verker efter offentliggorelsen integreres i et selvstendigt videnskabeligt verk for at 
forklare dets indhold 

2. passager fra et verk efter offentliggorelsen citeres i et selvstendigt litter@rt verk 

3. enkelte passager fra et offentliggiort musikverk citeres i et selvstrendigt musikalsk verk.« 

Tvisten i hovedsagen og de prejudicielle sporgsm~l 

9 Forbundsrepublikken Tyskland lader hver uge udarbejde en militrer situationsrapport om det tyske 
forsvars (forbundsvezrnet, Tyskland) indsatser i udlandet og om udviklingen i indsatsomr~derne. 
Rapporteme sendes, under betegnelsen »Unterrichtung des Parlaments« (underretning til parlamentet, 
herefter »UdP-rapporter«), til visse medlemmer af Bundestag (forbundsdagen, Tyskland), til afdelinger 
i Bundesministerium der Verteidigung (forbundsforsvarsministeriet, Tyskland) og andre 
forbundsministerier samt til visse tjenestegrene under forbundsforsvarsministeriet. UdP-rapporter 
betragtes som »klassificerede dokumenter - til tjenestebrug«, idet denne klassificering svarer til det 
laveste af de fire fortrolighedsniveauer, som er fastsat i tysk ret. Sidelobende udsender 
Forbundsrepublikken Tyskland forkortede versioner af UdP-rapporteme under betegnelsen 
»Unterrichtung der Offentlichkeit« (»underretning til offentligheden«), og disse er offentligt 
tilgeengelige uden begreensning. 

10 Funke Medien driver det tyske dagblad Westdeutsche Allgemeine Zeitungs internetportal. Den 27. 
september 2012 anmodede selskabet om aktindsigt i samtlige UdP-rapporter, der var udarbejdet fra den 
I. september 2001 til den 26. September 2012. Denne anmodning blev afsl~et af de kompetente 
myndigheder med den begrundelse, at udbredelsen af oplysningeme i disse UdP-rapporter kunne skade 
sikkerhedsfolsomme interesser. Myndighedeme henviste i denne forbindelse til de regelmressigt 
udsendte underretninger til offentligheden, som udgor en version af UdP-rapporterne, som ikke berorer 
neevnte interesser. Funke Medien fik dog ad ukendt vej adgang til en stor del af UdP-rapporteme, som 
selskabet for en dels vedkommende offentliggjorde under betegnelsen »Afghanistan Papiere« 
(Afghanistanpapireme), og som kunne findes pa selskabets intemetsted i form af indskannede 
enkeltsider ledsaget af en introduktion, supplerende links og en opfordring til at kommentere. 

11 Forbundsrepublikken Tyskland, som var af den opfattelse, at Funke Medien derved havde kreenket 
dens ophavsret til UdP-rapporteme, anlagde sag mod selskabet med p~stand om nedlreggelse af forbud 
og fik medhold ved Landgericht K~ln (den regionale ret i forste instans i K~ln, Tyskland). Funke 
Mediens appel blev forkastet af Oberlandesgericht K~ln ( den regionale appeldomstol i K~ln, 
Tyskland). Funke Medien har i sin revisionsappel ved den forelaggende ret fastholdt sin p~stand om 
frifindelse i forhold til forbudsp~standen. 

12 Den forelreggende ret har anfort, at den af Oberlandesgericht K~ln ( den regionale appeldomstol i 
K~ln) angivne begrundelse hviler p~ den antagelse, at UdP-rapporterne kan beskyttes ophavsretligt 
som »litterere veerker«, og at de ikke udgor officielle tekster, som er undtaget fra den ophavsretlige 
beskyttelse. Retten har dog understreget, at appeldomstolen ikke har udtalt sig om de konkrete 
karakteristika, som gor det muligt at fastsl~, at UdP-rapporterne har kreative kendetegn. 

13 Efter den forelreggende rets opfattelse er det imidlertid udelukket at ophreve den dom, som 
Oberlandesgericht K~ln (den regionale appeldomstol i K~ln) har afsagt, og hjemvise sagen til denne 
for at give den mulighed for at udtale sig herom a posteriori, hvis et indgreb i ophavsretten til UdP- 
rapporterne som skal lregges til grund med henblik pa den retlige kontrol, som foretages i forbindelse 
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med en revisionsappel under alle omstendigheder er omfattet af undtagelsesbestemmelseme 
vedrorende redegorelser for dagsbegivenheder eller citater i henholdsvis $$ 50 0g 51 i UrhG, eller hvis 
et s~dant indgreb er begrundet i informationsfriheden eller pressefriheden, som er fastsat i henholdsvis 
forste og andet punktum af § 5, stk. 1, i Grundgesetz f~r die Bundesrepublik Deutschland 
(Forbundsrepublikken Tysklands forfatning) af 23. maj 1949 (BGBl 1949 I, s. 1, herefter »GG«) 0g i 
artikel 11 i Den Europreiske Unions charter om grundlreggende rettigheder (herefter »chartret«). Ifolge 
den foreleeggende ret vil sagen i givet fald vere moden til p~kendelse, og den vil skulle zndre den 
dom, der er afsagt af Landgericht K~ln (den regionale ret i forste instans i K~ln), og frifinde Funke 
Medien i forhold til den forbudsp~stand, som Forbundsrepublikken Tyskland nedlagde ved Landgericht 
K6ln. 

14 Den forelreggende ret er i denne forbindelse af den opfattelse, at fortolkningen af artikel 2, litra a), 
artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i direktiv 2001/29, sammenholdt med de 
grundleeggende rettigheder, herunder navnlig informationsfriheden og pressefriheden, ikke er benbar. 
Den onsker bl.a. oplyst, om disse bestemmelser giver et spillerum ved deres gennemforelse i national 
ret. Den foreleeggende ret har i denne forbindelse anfort, at ifolge retspraksis fra 
Bundesverfassungsgericht (forbundsdomstol i forfatningsretlige sager, Tyskland) skal bestemmelser i 
national ret, som gennemforer et EU-direktiv, i princippet ikke vurderes i forhold tilde grundlreggende 
rettigheder i GG, men kun i forhold tilde grundlreggende rettigheder, der er sikret ved EU-retten, n~r 
det p~geldende direktiv ikke overlader medlemsstaterne nogen skonsmargen ved dets gennemforelse. 

15 Under disse omstendigheder har Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) besluttet at udseette 
sagen og forelegge Domstolen folgende prejudicielle sporgsm~l: 

»1) Giver de EU-retlige bestemmelser om ophavsmendenes eneret til reproduktion [artikel 2, litra 
a), i direktiv 2001/29[ ... ]] og til overforing af deres verker til almenheden inklusive 
tilr~dighedsstillelse for almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29[ ... ]) og undtagelseme 
eller [indskrenkningerne] af disse rettigheder (artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29[ ... ]) et 
spillerum ved gennemforelsen i national ret? 

2) P~ hvilken m~de skal der ved fastsettelsen af rekkevidden af de i artikel 5, stk. 2 0g 3, i direktiv 
2001/29[ ... ] fastsatte undtagelser eller [indskrrenkninger] af ophavsmrendenes eneret til 
reproduktion [artikel 2, litra a), i direktiv 2001/29[ ... ]] og til overforing af deres vrerker til 
almenheden inklusive tilr~dighedsstillelse for almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 
2001/29[ ... ]) tages hensyn til de grundleeggende rettigheder i [chartret]? 

3) Kan de grundlreggende rettigheder informationsfrihed ( artikel 11, stk. 1, andet punktum, i 
[ chartret]) ell er pressefriheden ( artikel 11, stk. 2, i [ chartret]) begrunde undtagelser ell er 
[indskrrenkninger] af ophavsmndenes eneret til reproduktion [artikel 2, litra a), i direktiv 
2001/29[...]] og til overforing af deres verker til almenheden inklusive tilr~dighedsstillelse for 
almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29[ ... ]) uden for de i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 
2001/29[ ... ] fastsatte undtagelser eller [indskreenkninger]?« 

De prejudicielle sporgsm~l 

Indledende bemarkninger 

16 Den foreleggende ret har anfort, at Oberlandesgericht K~ln (den regionale appeldomstol i K~ln), da 
den forkastede Funke Mediens appel, antog, at UdP-rapporteme kan beskyttes ophavsretligt som 
»litter@re veerker«, uden dog at fremkomme med specifikke udtalelser herom baseret p~ de konkrete 
karakteristika, som gor det muligt at fastsl~, at de har kreative kendetegn. 

17 I denne henseende finder Domstolen det hensigtsmressigt at preecisere folgende: 

18 Artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 bestemmer, at medlemsstateme tildeler 
ophavsmendene henholdsvis en eneret til at tillade eller forbyde direkte eller indirekte reproduktion af 
deres »verker« p~ en hvilken som helst m~de og i en hvilken som helst form og en eneret til at tillade 
eller forbyde overforing til almenheden af disse »verker«. En genstand kan s~ledes alene beskyttes 
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ophavsretligt i henhold til direktiv 2001/29, s~fremt den kan betegnes som et »verk« som omhandlet i 
disse bestemmelser (jf. i denne retning dom af 13.11.2018, Levola Hengelo, C-310/17, 
EU:C:2018:899, preemis 34). 

19 Som det fremg~r af fast retspraksis, skal to kumulative betingelser vere opfyldt, for at en genstand kan 
betegnes som et »verk«. For det forste skal den p~geldende genstand vere original i den forstand, at 
den udgor ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. For at en intellektuel frembringelse kan 
betragtes som ophavsmandens egen, skal den afspejle hans personlighed, hvilket er tilfzeldet, hvis 
ophavsmanden har kunnet udtrykke sine kreative evner ved frembringelsen af verket p~ grundlag af 
frie og kreative valg (jf. i denne retning dom af 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, prremis 
87-89). 

20 For det andet er kvalificeringen som »vrerk« som omhandlet i direktiv 2001/29 forbeholdt de 
elementer, der er udtryk for en s~dan intellektuel frembringelse ( dom af 13.11.2018, Levo la Henge lo, 
C-310/17, EU:C:2018:899, preemis 37 og den deri nevnte retspraksis). 

21 I den foreliggende sag har Funke Medien gjort geldende, at UdP-rapporterne ikke kan vere 
ophavsretligt beskyttede, fordi der er tale om rapporter, der er opbygget efter en ensartet model af 
forskellige forfattere, og fordi rapporterne er af rent faktuel karakter. Den tyske regering har 
fremhzevet, at selve skabelsen af en s~dan ensartet model kan beskyttes ophavsretligt. 

22 Det tilkommer den nationale ret at afgore, om militere situationsrapporter som de i hovedsagen 
omhandlede eller visse dele af disse kan kvalificeres som »vrerker« som omhandlet i artikel 2, litra a), 
og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 og dermed kan beskyttes ophavsretligt (jf. i denne retning dom af 
16.7.2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, prremis 48). 

23 Med henblik p~ at afgore, om dette faktisk er tilfzldet, p~hviler det den nationale ret at undersoge, om 
ophavsmanden i forbindelse med udarbejdelsen af disse rapporter har kunnet foretage frie og kreative 
valg, som er egnede til at meddele lreseren den originalitet, der ligger i de omhandlede frembringelser, 
idet en s~dan originalitet udspringer af valget, placeringen og kombinationen af de ord, hvormed 
ophavsmanden har udtrykt sin kreative ~nd p~ en original m~de og skabt et resultat, der har karakter af 
en intellektuel frembringelse (jf. i denne retning dom af 16.7.2009, Infopaq International, C-5/08, 
EU:C:2009:465, prremis 45-47), idet den blotte intellektuelle bestrrebelse og kunnen, der er lagt i 
skabelsen af disse rapporter, i denne forbindelse er irrelevant (jf. analogt dom af 1.3.2012, Football 
Dataco m.fl., C-604/10, EU:C:2012:115, praemis 33). 

24 S~fremt militere situationsrapporter som de i hovedsagen omhandlede udgor rent informative 
dokumenter, hvis indhold i det vesentlige er bestemt af de informationer, de indeholder, s~ledes at 
disse informationer og udtrykket heraf i rapporterne er sammenfaldende, og rapporterne s~ledes er 
karakteriseret ved deres rent tekniske funktion, hvilket udelukker enhver originalitet, m~ det - s~ledes 
som generaladvokaten har anfort i punkt 19 i sit forslag til afgorelse - fastsl~s, at ophavsmanden ved 
udarbejdelsen af sdanne rapporter ikke har kunnet udtrykke sin kreative ~nd p~ en original m~de og 
skabe et resultat, der udgor hans egen intellektuelle frembringelse (jf. i denne retning dom af 
22.12.2010, Bezpe~nostni softwarov~ asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, pre@mis 48-50, og af 
2.5.2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, prmis 67 og den deri nrevnte retspraksis). Det 
p~hviler i givet fald den nationale ret at fastsl~, at s~danne rapporter ikke udgor »verker« som 
omhandlet i artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 og dermed ikke kan vrere omfattet 
af den beskyttelse, som disse bestemmelser giver. 

25 Det m~ som folge heraf fastsl~s, at militzre situationsrapporter som de i hovedsagen omhandlede 
alene kan beskyttes ophavsretligt, hvis de er ophavsmandens intellektuelle frembringelse, som afspejler 
hans personlighed og er udtryk for hans frie og kreative valg ved udarbejdelsen af rapporterne, hvilket 
skal efterproves af den nationale ret i hvert enkelt tilfzelde. 

26 Det er med forbehold af disse betragtninger, at de forelagte sporgsm~l skal besvares. 

Det forste sporgsmal 
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27 Indledningsvis bemerkes, at som det fremg~r af nerverende doms preemis 13 og 14, vedrorer det 

forste sporgsml den foreleggende rets anvendelse med henblik p~ afgorelsen af tvisten i hovedsagen 
af regleme om redegorelser for dagsbegivenheder og om citater i henholdsvis $$ 50 og 51 i UrhG, 

som gennemforer artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i direktiv 2001/29. 

28 Selv om den foreleeggende ret ikke specifikt sporger Domstolen om fortolkningen af denne 
bestemmelse i direktiv 2001/29, idet den konkret har anfort, at Funke Mediens offentliggorelse af UdP- 
rapporterne p~ selskabets internetsted ifolge Oberlandesgericht K~ln (den regionale appeldomstol i 
K~ln) ikke opfyldte betingelseme i UrhG' $$ 50 og 51, er den imidlertid i tvivl om, hvorvidt denne 
EU-retlige bestemmelse og nevnte direktivs artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, overlader 
medlemsstateme en skonsmargen ved gennemforelsen, eftersom bestemmelser i national ret, som 
gennemforer et EU-direktiv, ifolge retspraksis fra Bundesverfassungsgericht (forbundsdomstol i 
forfatningsretlige sager) i princippet ikke skal vurderes i forhold til de grundleeggende rettigheder i 
GG, men kun i forhold til de grundlaggende rettigheder, der er sikret ved EU-retten, n~r det 
p~geldende direktiv ikke overlader medlemsstaterne nogen skonsmargen ved dets gennemforelse. 

29 Det er p~ denne baggrund, at den foreleggende ret med sit forste sporgsm~l nzrmere bestemt onsker 
oplyst, om dels artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29, dels dette direktivs artikel 5, 
stk. 3, litra c), andet alternativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), skal fortolkes s~ledes, at de udgor 
foranstaltninger til en fuldstzendig harmonisering. 

30 I denne henseende bemrerkes, at i medfor af princippet om EU-rettens forrang, som er et veesentligt 
kendetegn ved Unionens retsorden, kan den omstendighed, at en medlemsstat p~ber~ber sig 
bestemmelser i national ret, selv hvis der er tale om forfatningsbestemmelser, ikke endre EU-rettens 
virkning p~ denne stats omr~de (dom af 26.2.2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, pr@mis 59). 

31 Det skal hertil bemerkes, at n~r medlemsstaternes gennemforelse af et direktiv under alle 
omsteendigheder er omfattet af den situation, som er omhandlet i chartrets artikel 51, og hvor 
medlemsstaterne gennemforer EU-retten, skal det niveau for beskyttelse af de grundleeggende 
rettigheder, som er fastsat i chartret, n~s ved en s~dan gennemforelse, uanset den skonsmargen, som 
medlemsstateme har ved denne gennemforelse. 

32 N~r en national bestemmelse eller foranstaltning -i en situation, hvor medlemsstatemes virke ikke 
fuldt ud er reguleret af EU-retten gennemforer EU-retten som omhandlet i chartrets artikel 51, stk. 1, 
er det dog fortsat muligt for nationale myndigheder og retter at anvende nationale normer til 
beskyttelse af de grundleggende rettigheder, forudsat at denne anvendelse ikke gor indgreb i det 
beskyttelsesniveau, som er fastsat i chartret, s~ledes som dette fortolkes af Domstolen, eller i EU- 
rettens forrang, enhed og effektive virkning (dom af 26.2.2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, 
preemis 60, og af 26.2.2013, Akerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013: 105, prremis 29). 

33 Det er s~ledes i overensstemmelse med EU-retten, at de nationale retter og myndigheder lader denne 
anvendelse vere afhengig af den af den foreleggende ret anforte omstendighed, at bestemmelserne i 
et direktiv »giver et spillerum ved gennemforelsen i national ret«, for s~ vidt som denne omstendighed 
forst~s s~ledes, at den vedrorer den grad af harmonisering, der foretages ved disse bestemmelser, idet 
en s~dan anvendelse alene kan komme p~ tale, s~fremt disse bestemmelser ikke foretager en 
fuldstendig harmonisering. 

34 I den foreliggende sag skal det bemarkes, at direktiv 2001/29 kun har til form~l at harmonisere visse 
aspekter af ophavsretten og besleegtede rettigheder, idet flere af direktivets bestemmelser i ovrigt viser 
EU-lovgivers hensigt om at give medlemsstateme en skonsmargen ved dets gennemforelse (jf. i denne 
retning dom af 5.3.2015, Copydan B~ndkopi, C-463/12, EU:C:2015:144, pr&mis 57). 

35 For det forste er det med hensyn til rettighedshavemes enerettigheder i henhold til artikel 2, litra a), og 
artikel 3, stk. I, i direktiv 2001/29 blevet p~peget i nerverende doms premis 18, at disse bestemmelser 
fastsetter, at medlemsstaterne indforer henholdsvis en eneret for ophavsmrend til at tillade eller 
forbyde direkte eller indirekte reproduktion af deres verker p~ en hvilken som helst m~de og i en 
hvilken som heist form og en eneret til at tillade eller forbyde overforing til almenheden af disse 
veerker. 
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36 Disse bestemmelser definerer sledes p~ utvetydig vis de enerettigheder til reproduktion og til 

overforing til almenheden, som tilkommer ophavsmrend i EU. De er i ovrigt ikke undergivet 
betingelser og ej heller, i henseende til gennemforelse ell er virkninger, gj ort afhengige af udstedelse af 
nogen retsakt. 

37 Domstolen har i ovrigt allerede i denne henseende fastsl~et, at disse bestemmelser sikrer en 
harmoniseret retlige ramme, der sikrer en hoj og ensartet beskyttelse af retten til reproduktion og retten 
til overforing til almenheden (udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til offentliggjorte veerker) 
af 14.2.2017, EU:C:2017:114, preemis 119 og den deri nrevnte retspraksis; jf. ligeledes med hensyn til 
retten til overforing til almenheden dom af 13.2.2014, Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, 
prremis 41, og af 1.3.2017, ITV Broadcasting m.fl., C-275/15, EU:C:2017:144, prremis 22 og den deri 
neevnte retspraksis). 

38 Det folger heraf, at artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 udgor foranstaltninger til en 
fuldstrendig harmonisering af det materielle indhold af de deri omhandlede rettigheder (jf. analogt 
vedrorende den eneret, som tilkommer indehaveren af et EU-varemerke, dom af 20.11.2001, Zino 
Davidoff og Levi Strauss, C-414/99 C-416/99, EU:C:2001:617, prremis 39, og af 12.11.2002, 
Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, preemis 43). 

39 For det andet bemrerkes, at som det folger af 32. betragtning til direktiv 2001/29, indeholder dets 
artikel 5, stk. 2 og 3, en opregning af undtagelser og indskrenkninger til eneretten til reproduktion og 
overforing til almenheden. 

40 I denne henseende folger det af Domstolens praksis, at rzkkevidden af den skonsmargen, som 
medlemsstaterne r~der over ved gennemforelsen i national ret af en serlig undtagelse eller 
indskreenkning som omhandlet i artikel 5, stk. 2 eller 3, i direktiv 2001/29, skal bedommes fra sag til 
sag i forhold til navnlig den omhandlede bestemmelses ordlyd (jf. i denne retning dom af 21.10.2010, 
Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, preemis 36, af 3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, 
EU:C:2014:2132, prmis 16, og af 22.9.2016, Microsoft Mobile Sales International m.fl., C-110/15, 
EU:C:2016:717, preemis 27, samt udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til offentliggjorte 
veerker) af 14.2.2017, EU:C:2017:114, premis 116), idet harmoniseringsgraden hvad ang~r de af EU- 
lovgiver fastsatte undtagelser og indskrenkninger nemlig bor baseres p~ deres folger for det indre 
markeds funktion, s~ledes som det anfores i 31. betragtning til direktiv 2001/29. 

41 Ifolge ordlyden af artikel 5, stk. 3, litra c), andet altemativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 
2001/29 vedrorer de undtagelser ell er indskreenkninger, der er omhandlet heri, henholdsvis 
»anvendelse af vzrker eller andre frembringelser i forbindelse med redegorelse for dagsbegivenheder, 
[der] sker i et omfang, som det informative form~l berettiger til, og s~fremt kilden med ophavsmandens 
navn angives, medmindre dette viser sig umuligt«, og »citater med henblik p~ form~l som kritik eller 
anmeldelser, forudsat at de vedrorer et vrerk ell er en anden frembringelse, som allerede er gj ort 
tilgaengelig for almenheden pa lovlig vis, kilden med ophavsmandens navn angives, medmindre dette 
viser sig umuligt, og citateme er i overensstemmelse med god skik og med hensyn til deres omfang 
ikke g~r ud over, hvad det serlige form~l berettiger til«. 

42 Som det fremg~r af denne bestemmelses indhold, foretager den ikke en fuldstrendig harmonisering af 
rrekkevidden af de undtagelser og indskrenkninger, som den tillader. 

43 Det folger s~ledes for det forste af anvendelsen i artikel 5, stk. 3, litra c), andet alternativ, og artikel 5, 
stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 af henholdsvis udtrykkene »i et omfang, som det informative formal 
berettiger til«, og »i overensstemmelse med god skik og med hensyn til deres omfang ikke [ ... ] ud 
over, hvad det serlige form~l berettiger til«, at medlemsstaterne ved gennemforelsen af denne 
bestemmelse og ved anvendelsen af de bestemmelser i national ret, hvorved den gennemfores, r~der 
over en betydelig skonsmargen, der gor det muligt for dem at foretage en afvejning af de involverede 
interesser. For det andet opregner dette direktivs artikel 5, stk. 3, litra d), hvad ang~r de tilfrelde, hvor 
der m~ citeres, kun eksempler p~ s~danne tilfzelde, hvilket brugen af formuleringen »med henblik p~ 
form~l som kritik eller anmeldelser« viser. 

44 Denne skonsmargen bekrzeftes af det lovgivningsarbejde, der gik forud for vedtagelsen af direktiv 
2001/29. Det folger s~ledes af begrundelsen til forslaget til Europa-Parlamentets og R~dets direktiv om 
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harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslregtede rettigheder i informationssamfundet af 10. 
december 1997 (COM(97) 628 final) vedrorende de indskrrenkninger, der nu i det veesentlige er fastsat 
i artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i direktiv 2001/29, at disse indskrrenkninger i betragtning af deres 
begreensede okonomiske betydning ikke skulle behandles nermere i dette forslag, idet der kun blev 
fastsat minimumsbetingelser for deres anvendelse, og at den nrermere fastlreggelse af betingelseme for 
anvendelsen af disse undtagelser eller indskrrenkninger skulle ligge hos medlemsstateme inden for de 
greenser, der blev fastsat i denne bestemmelse. 

45 Uanset ovenst~ende betragtninger er medlemsstaternes skonsmargen ved gennemforelsen af artikel 5, 
stk. 3, litra c ), andet altemativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 begreenset i flere 
henseender. 

46 For det forste har Domstolen gentagne gange fastsl~et, at den skonsmargen, som medlemsstaterne 
r~der over ved gennemforelsen af undtagelserne og indskreenkningerne i artikel 5, stk. 2 0g 3, i direktiv 
2001/29, skal udoves inden for de greenser, som EU-retten fastsetter, hvilket indeberer, at 
medlemsstateme ikke i alle tilfelde frit og pa ikke-harmoniseret vis kan bestemme alle parametrene for 
disse undtagelser og indskrrenkninger (jf. i denne retning dom af 6.2.2003, SENA, C-245/00, 
EU:C:2003:68, preemis 34, af 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, prremis 104, og af 
3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, prmis 16, samt udtalelse 3/15 
(Marrakeshtraktaten om adgang til offentliggjorte verker) af 14.2.2017, EU:C:2017:114, praemis 122). 

4 7 Domstolen har s~ledes understreget, at medlemsstatemes mulighed for at gennemfore en undtagelse til 
eller en indskrenkning i de harmoniserede regler i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29 er snevert 
afgreenset af kravene i EU-retten (jf. i denne retning udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til 
offentliggjorte veerker) af 14.2.2017, EU:C:2017:114, pr@mis 126). 

48 N avnlig kan medlemsstaterne i deres lovgivning alene fastsette en undtagelse eller en indskrrenkning 
som omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29, s~fremt de overholder alle betingelserne i 
denne bestemmelse (jf. analogt udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til offentliggjorte 
vrerker) af 14.2.2017, EU:C:2017:114, premis 123 og den deri nrevnte retspraksis). 

49 Medlemsstateme er ligeledes i denne forbindelse forpligtede til at iagttage de almindelige principper i 
EU-retten, herunder proportionalitetsprincippet, hvoraf folger, at de vedtagne foranstaltninger skal 
vere egnede til at sikre virkeliggorelsen af det onskede m~l og ikke m~ g~ ud over, hvad der er 
nodvendigt for at opfylde dette (dom af 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, premis 105 og 
106). 

50 For det andet har Domstolen fastsl~et, af medlemsstaternes skonsmargen med henblik p at 
gennemfore de undtagelser og indskrrenkninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 
2001/29, ikke kan anvendes p~ en m~de, der bringer dette direktivs form~l i fare, s~ledes som dette 
fremg~r af forste og niende betragtning dertil, og som vedrorer indforelse af et hojt beskyttelsesniveau 
for ophavsmend og sikring af det indre markeds funktion (j f. i denne retning dom af 1.12.2011, Painer, 
C-145/10, EU:C:2011:798, prremis 107, og af 10.4.2014, ACI Adam m.fl., C-435/12, EU:C:2014:254, 
preemis 34, samt udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til offentliggjorte verker) af 14.2.2017, 
EU:C:2017:114, praemis 124 og den deri nzvnte retspraksis). 

51 N~r dette er sagt, p~hviler det ligeledes medlemsstaterne i forbindelse med denne gennemforelse at 
sikre de s~ledes fastlagte undtagelsers og indskrenkningers effektive virkning og at overholde deres 
formal (jf. i denne retning dom af 4.10.2011, Football Association Premier League m.fl., C-403/08 og 
C-429/08, EU:C:2011:631, prremis 163, og af 3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, 
EU:C:2014:2132, prremis 23) med henblik pa at bevare en rimelig balance med hensyn til rettigheder 
og interesser mellem de forskellige kategorier af rettighedshavere og mellem de forskellige kategorier 
af rettighedshavere og brugere af beskyttede frembringelser, som anfort i 31. betragtning til nevnte 
direktiv. 

52 For det tredje er medlemsstaternes skonsmargen med henblik p~ at gennemfore de undtagelser og 
indskreenkninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29, ligeledes begreenset af 
dette direktivs artikel 5, stk. 5, som underlegger s~danne undtagelser eller indskrenkninger tre 
betingelser, nemlig at disse undtagelser eller indskrenkninger kun anvendes i visse specielle tilfrelde, 
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at de ikke m~ stride mod den normale udnyttelse af verket, og at de ikke m~ indebare urimelig skade 
for rettighedshaverens legitime interesser (udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til 
offentliggjorte verker) af 14.2.2017, EU:C:2017: 114, preemis 125 og den deri nvnte retspraksis). 

53 Endelig finder for det fjerde de principper, der er fastsat i chartret, som anfort i nrervrerende doms 
preemis 31 anvendelse p~ medlemsstaterne, n~r de gennemforer EU-retten. Under gennemforelsen af de 
undtagelser og indskrankninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2 0g 3, i direktiv 2001/29, p~hviler 
det derfor medlemsstaterne at p~se, at de laegger en fortolkning af disse til grund, som gor det muligt at 
sikre den rette afvejning af de forskellige grundleggende rettigheder, der er beskyttet af Unionens 
retsorden (dom af 27.3.2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, preemis 46, og af 
18.10.2018, Bastei L~bbe, C-149/17, EU:C:2018:841, prremis 45 og den deri nrevnte retspraksis; jf. 
ligeledes analogt dom af 26.9.2013, IBV & Cie, C-195/12, EU:C:2013:598, prremis 48 og 49 og den 
deri nzvnte retspraksis). 

54 Henset til ovenst~ende betragtninger skal det forste sporgsm~l besvares med, at artikel 2, litra a), og 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at de udgor foranstaltninger til en fuldstendig 
harmonisering af det materielle indhold af de deri omhandlede rettigheder. Dette direktivs artikel 5, 
stk. 3, litra c), andet alternativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), skal fortolkes s~ledes, at de ikke udgor 
foranstaltninger til en fuldstrendig harmonisering af rrekkevidden af de undtagelser og 
indskrrenkninger, som de tillader. 

Det tredje sporgsmal 

55 Med det tredje sporgsml, der skal undersoges som det andet punkt, onsker den foreleggende ret 
nrermere bestemt oplyst, om informationsfriheden og pressefriheden, der er sikret i chartrets artikel 11, 
kan begrunde en undtagelse fra ophavsmandens eneret til reproduktion og overforing til almenheden 
som omhandlet i henholdsvis artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 ud over de 
undtagelser og indskrrenkninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i nevnte direktiv. 

56 Indledningsvis bemerkes, at det fremg~r af b~de begrundelsen til forslag COM(97) 628 final og 32. 
betragtning til direktiv 2001/29, at opregningen af undtagelser og indskreenkninger i dette direktivs 
artikel 5 er udtommende, hvilket Domstolen ligeledes har fremhevet ved flere lejligheder ( dom af 
16.11.2016, Soulier og Doke, C-301/15, EU:C:2016:878, prremis 34, og af 7.8.2018, Renckhoff, C- 
161/17, EU:C:2018:634, preemis 16). 

57 Som det fremg~r af 3. og 31. betragtning til direktiv 2001/29, har den med direktivet gennemforte 
harmonisering til form~l navnlig inden for det elektroniske miljo at bevare en rimelig balance mellem 
pa den ene side indehaveme af ophavsrettigheder og beslregtede rettigheders interesse i beskyttelsen af 
deres intellektuelle ejendomsret, der er garanteret ved chartrets artikel 17, stk. 2, og pa den anden siden 
beskyttelsen af brugeme af beskyttede frembringelsers interesser og grundlaeggende rettigheder, 
navnlig deres ytrings- og informationsfrihed, som er sikret ved chartrets artikel 11, og af almenhedens 
interesse (jf. i denne retning dom af 7.8.2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, preemis 41). 

58 De mekanismer, som gor det muligt at finde den rette afveining af de forskellige rettigheder og 
interesser, indeholdes imidlertid i selve direktiv 2001/29, idet dette bl.a. dels i artikel 2-4 fastsetter 
rettighedshavemes enerettigheder, dels i artikel 5 fastsetter de undtagelser og indskreenkninger til 
disse rettigheder, som medlemsstaterne kan eller skal gennemfore, dog s~ledes at disse mekanismer 
skal konkretiseres ved nationale gennemforelsesforanstaltninger til dette direktiv samt ved de nationale 
myndigheders anvendelse heraf (jf. i denne retning dom af 29.1.2008, Promusicae, C-275/06, 
EU:C:2008:54, preemis 66 og den deri nrevnte retspraksis). 

59 Domstolen har gentagne gange fastsl~et, at de grundleeggende rettigheder, som i dag fremg~r af 
chartret, og som Domstolen skal beskytte, er inspireret af de frelles forfatningsmressige traditioner i 
medlemsstateme samt de anvisninger i form af intemationale traktater om beskyttelse af 
menneskerettighedeme, som medlemsstateme har veret med til at udarbej de, eller som de senere har 
tiltr~dt (jf. i denne retning dom af 27.6.2006, Parlamentet mod R~det, C-540/03, EU:C:2006:429, 
preemis 35 og den deri nevnte retspraksis). 
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60 For s~ vidt ang~r de undtagelser og indskrenkninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c), andet 

alternativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29, som den foreleeggende ret har rejst sporgsm~l 
om, skal det fremheves, at de specifikt tager sigte pa at tilleegge ytringsfriheden for brugeme af 
beskyttede verker og pressefriheden -som er af serlig betydning, n~r den beskyttes i medfor af de 
grundleggende rettigheder serlig vegt i forhold til ophavsmandens interesse i at kunne gore 
indsigelse mod brug af dennes vrerk, samtidig med at ophavsmandens ret til at fa sit navn anfort sikres 
(jf. i denne retning dom af 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, praemis 135). 

61 Til den i nerveerende doms prremis 51 og 57 nrevnte rimelige balance bidrager ligeledes direktivets 
artikel 5, stk. 5, der som fremhrevet i prremis 52 krrever, at undtagelser og indskrrenkninger efter 
direktivets artikel 5, stk. 1-4, kun anvendes i visse specielle tilfelde, der ikke strider mod den normale 
udnyttelse af veerket eller andre frembringelser og ikke indebrerer urimelig skade for 
rettighedshaverens legitime interesser. 

62 S~fremt den enkelte medlemsstat i denne sammenheng uanset EU-lovgivers udtrykkelige vilje som 
beskrevet i nerverende doms prremis 56 - kunne indfore undtagelser fra ophavsmandens 
enerettigheder i henhold til artikel 2-4 i direktiv 2001/29, ud over de undtagelser og indskrrenkninger, 
som er udtommende opregnet i direktivets artikel 5, ville det vere til skade for effektiviteten af den 
harmonisering af ophavsretten og beslregtede rettigheder, som er foretaget ved nevnte direktiv, og for 
det retssikkerhedshensyn, som det forfolger (dom af 13.2.2014, Svensson m.fl., C-466/12, 
EU:C:2014:76, prremis 34 og 35). Det folger nemlig udtrykkeligt af 31. betragtning til samme direktiv, 
at eksisterende forskelle hvad ang~r undtagelser og indskrrenkninger med hensyn til visse handlinger, 
der er underlagt restriktioner, havde direkte negative folger for det indre marked for ophavsret og 
besleegtede rettigheder, og opregningen af undtagelser og indskrrenkninger i artikel 5 i direktiv 2001/29 
tilsigter s~ledes at sikre det indre markeds funktion. 

63 Som det desuden fremg~r af 32. betragtning til samme direktiv, skal medlemsstateme anvende disse 
undtagelser og indskreenkninger p~ ensartet vis. Kravet om en ensartet gennemforelse af disse 
undtagelser og indskrrenkninger ville imidlertid ikke kunne garanteres, hvis medlemsstateme frit kunne 
indfore s~danne undtagelser og indskrenkninger ud over dem, som udtrykkeligt er fastsat i direktiv 
2001/29 (jf. i denne retning dom af 12.11.2015, Hewlett-Packard Belgium, C-572/13, EU:C:2015:750, 
preemis 38 og 39), og Domstolen har i ovrigt allerede fremhrevet, at ingen bestemmelse i direktiv 
2001/29 giver mulighed for, at medlemsstateme udvider anvendelsesomr~det for disse undtagelser eller 
indskreenkninger (jf. i denne retning dom af 10.4.2014, ACI Adam m.fl., C-435/12, EU:C:2014:254, 
preemis 27). 

64 Henset til ovenst~ende betragtninger skal det tredje sporgsml besvares med, at informationsfriheden 
og pressefriheden, der er sikret i chartrets artikel 11, ikke kan begrunde en undtagelse fra 
ophavsmandens eneret til reproduktion og overforing til almenheden som omhandlet i henholdsvis 
artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 ud over de undtagelser og indskrenkninger, der 
er omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2 og 3. 

Det andet sporgsm~l 

65 Med det andet sporgsm~l onsker den foreleggende ret nzrmere bestemt oplyst, om den nationale ret 
ved den afvejning, som det p~hviler den at foretage af ophavsmandens enerettigheder i henhold til 
artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 pa den ene side og rettighedeme for brugeme af 
beskyttede frembringelser som omhandlet i undtagelsesbestemmelseme i dette direktivs artikel 5, 
stk. 3, litra c ), andet altemativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), pa den anden side, kan fravige en restriktiv 
fortolkning af sidstnvnte bestemmelser til fordel for en fortolkning heraf, som fuldt ud tager hensyn 
til behovet for at respektere ytrings- og informationsfriheden, som er sikret ved chartrets artikel 11. 

66 Den forelreggende ret nrerer i denne forbindelse tvivl med hensyn til muligheden for i det foreliggende 
tilfzelde at anvende artikel 5, stk. 3, litra c), andet altemativ, i direktiv 2001/29 pa Funke Mediens brug 
af UdP-rapporteme, idet selskabet ikke lod offentliggorelsen af disse UdP-rapporter ledsage af noget 
seerskilt dokument med en redegorelse. 

67 Som anfort i nerverende doms pr@mis 53, p~hviler det under gennemforelsen af de undtagelser og 
indskrenkninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29, medlemsstateme at p~se, 
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at de leegger en fortolkning af disse til grund, som gor det muligt at sikre den rette afvejning af de 
forskellige grundleeggende rettigheder, der er beskyttet af Unionens retsorden. 

68 Under iverksettelsen af foranstaltningerne til gennemforelse af dette direktiv p~hviler det herefter 
ikke blot myndighederne og domstolene i medlemsstaterne at fortolke deres nationale ret p~ en m~de, 
der er forenelig med samme direktiv, men ogs at sikre, at de ikke leegger en fortolkning heraf til 
grund, som kommer i konflikt med disse grundleggende rettigheder eller med andre almindelige EU- 
retlige principper, s~ledes som det gentagne gange er blevet fastsl~et af Domstolen (jf. i denne retning 
dom af 29.1.2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, prremis 70, af 27.3.2014, UPC Telekabel 
Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, preemis 46, og af 16.7.2015, Coty Germany, C-580/13, 
EU:C:2015:485, preemis 34). 

69 Som anfort af den forelaeggende ret skal en undtagelse fra en almindelig regel i princippet ganske vist 
fortolkes strengt. 

70 Selv om artikel 5 i direktiv 2001/29 formelt har overskriften »Undtagelser og indskreenkninger«, 
bemerkes imidlertid, at s~danne undtagelser og indskrenkninger i sig selv medforer rettigheder for 
brugeme af beskyttede vrerker eller andre frembringelser (jf. i denne retning dom af 11.9.2014, Eugen 
Ulmer, C-117/13, EU:C:2014:2196, prremis 43). Desuden har denne artikel som anfort i nrervrerende 
doms premis 51 specifikt til form~l at sikre en rimelig balance mellem p~ den ene side 
rettighedshavemes rettigheder og interesser, der i sig selv skal undergives en vid fortolkning (jf. i 
denne retning dom af 16.11.2016, Soulier og Doke, C-301/15, EU:C:2016:878, prremis 30 og 31 og 
den deri nrevnte retspraksis ), og pa den anden side de rettigheder og interesser, som brugeme af 
beskyttede vrerker eller andre frembringelser har. 

71 Det folger heraf, at fortolkningen af de undtagelser og indskrenkninger, som er omhandlet i artikel 5 i 
direktiv 2001/29, s~ledes som det er blevet anfort i nerverende doms premis 51, skal gore det muligt 
at sikre deres effektive virkning og at overholde deres form~l, idet et s~dant krav er af serlig 
betydning, n~r disse undtagelser og indskrenkninger -som de i artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i direktiv 
2001/29 fastsatte har til form~l at sikre overholdelsen af grundleeggende frihedsrettigheder. 

72 I denne henseende skal det for det forste tilfojes, at den intellektuelle ejendomsret ganske vist 
beskyttes ved chartrets artikel 17, stk. 2. Det folger imidlertid p~ ingen m~de hverken af denne 
bestemmelse ell er af Domstolens praksis, at denne ret skulle vere urorlig, og at dens beskyttelse derfor 
skulle vere absolut (dom af 24.11.2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, premis 43, af 
16.2.2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, prremis 41, og af 27.3.2014, UPC Telekabel Wien, C- 
314/12, EU:C:2014:192, premis 61). 

73 For det andet er det i nerverende doms pr@mis 60 blevet p~peget, at artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i 
direktiv 2001/29 tager sigte pa at tillagge ytringsfriheden for brugeme af beskyttede verker og 
pressefriheden, der er sikret ved chartrets artikel 11, serlig vegt. I denne henseende skal det bemerkes, 
at for s~ vidt som chartret fastsretter rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundleeggende frihedsrettigheder, undertegnet i 
Rom den 4. november 1950 (herefter »EMRK«), tilsigter chartrets artikel 52, stk. 3, at sikre den 
nodvendige sammenheeng mellem de i chartret indeholdte rettigheder og de tilsvarende i EMRK 
sikrede rettigheder, dog uden at dette berorer EU-rettens og Den Europreiske Unions Domstols 
autonomi (jf. analogt dom af 15.2.2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, prremis 47, og af 
26.9.2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (opsrettende virkning af appelsager), C-180/17, 
EU:C:2018:775, prremis 31 og den deri nevnte retspraksis). Chartrets artikel 11 indeholder rettigheder 
svarende til dem, der er sikret ved EMRK's artikel 10, stk. 1 (f. i denne retning dom af 14.2.2019, 
Buivids, C-345/17, EU:C:2019:122, prremis 65 og den deri nevnte retspraksis). 

74 Som det imidlertid fremg~r af praksis fra Den Europeiske Menneskerettighedsdomstol, har denne 
domstol med henblik pa afvejningen af ophavsretten mod ytringsfriheden bl.a. fremhrevet behovet for 
at tage hensyn til den omstendighed, at typen af den omhandlede »samtale« eller information er af 
seerlig betydning, bl.a. i forbindelse med den politiske debat eller debat om et emne af almen interesse 
(if. i denne retning Menneskerettighedsdomstolens dom af 10.1.2013, Ashby Donald m.fl. mod 
Frankrig (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39)). 
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7 5 I den foreliggende sag fremg~r det af sagsakteme for Domstolen, at Funke Medi en ikke alene 

offentliggjorde UdP-rapporterne p~ sit internetsted, men ogs~ presenterede dem p~ en systematiseret 
made og ledsaget af en introduktion, supplerende links og en opfordring til at kommentere. Under disse 
omsteendigheder og s~fremt UdP-rapporterne skal kvalificeret som »verker« som omhandlet i artikel 
2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 - m~ det fastsl~s, at offentliggorelsen af disse 
dokumenter kan udgore en »anvendelse af verker [...] i forbindelse med redegorelse for 
dagsbegivenheder« som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c), andet altemativ, i direktiv 2001/29. 
Offentliggorelsen kan derfor vere omfattet af denne bestemmelse, forudsat at de ovrige betingelser, der 
er fastsat heri, er opfyldt, hvilket det tilkommer den foreleggende ret at undersoge. 

76 Henset til ovenst~ende betragtninger skal det andet sporgsm~l besvares med, at den nationale ret ved 
den afvejning, som det p~hviler den at foretage, p grundlag af samtlige omstendigheder i den 
omhandlede sag, af ophavsmandens enerettigheder i henhold til artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i 
direktiv 2001/29 pa den ene side og rettighedeme for brugeme af beskyttede frembringelser som 
omhandlet i undtagelsesbestemmelseme i dette direktivs artikel 5, stk. 3, litra c ), andet altemativ, og 
artikel 5, stk. 3, litra d), pa den anden side, skal leegge en fortolkning af disse bestemmelser til grund, 
som samtidig med, at den respekterer deres ordlyd og bevarer deres effektive virkning, er i fuld 
overensstemmelse med de grundleeggende rettigheder, som er sikret ved chartret. 

Sagsomkostninger 

77 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgor et led i den sag, der verserer for den 
foreleeggende ret, tilkommer det denne at traffe afgorelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nevnte 
parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indleeg for Domstolen, 
ikke erstattes. 

P~ grundlag af disse premisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret: 

1) Artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og R~dets direktiv 2001/29/EF 
af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslegtede rettigheder 
i informationssamfundet skal fortolkes s~ledes, at de udgor foranstaltninger til en 
fuldstrendig harmonisering af det materielle indhold af de deri omhandlede rettigheder. 
Bestemmelserne i dette direktivs artikel 5, stk. 3, litra c), andet alternativ, og artikel 5, 
stk. 3, litra d), skal fortolkes s~ledes, at de ikke udgor foranstaltninger til en fuldstendig 
harmonisering af rzkkevidden af de undtagelser og indskrznkninger, som de tillader. 

2) Informationsfriheden og pressefriheden, der er sikret i artikel 11 i Den Europziske Unions 
charter om grundlzggende rettigheder, kan ikke begrunde en undtagelse fra 
ophavsmandens eneret til reproduktion og overforing til almenheden som omhandlet i 
henholdsvis artikel 2, litra a), 0g artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 ud over de undtagelser 
og indskrznkninger, der er omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2 og 3. 

3) Den nationale ret skal ved den afvejning, som det p~hviler den at foretage, p~ grundlag af 
samtlige omstzndigheder i den omhandlede sag, af ophavsmandens enerettigheder i 
henhold til artikel 2, litra a), 0g artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 pa den ene side og 
rettighederne for brugerne af beskyttede frembringelser som omhandlet i 
undtagelsesbestemmelserne i dette direktivs artikel 5, stk. 3, litra c), and et alternativ, og 
artikel 5, stk. 3, litra d), p~ den anden side, legge en fortolkning af disse bestemmelser til 
grund, som samtidig med, at den respekterer deres ordlyd og bevarer deres eff ektive 
virkning, er i fuld overensstemmelse med de grundlreggende rettigheder, som er sikret ved 
Den Europziske Unions charter om grundlreggende rettigheder. 

Underskrifter 

AMLA�
Line


AMLA�
Line

AMLA�
Line



Side 195
* Processprog: tysk. 
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DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 

29. juli 2019 () 

»Prejudiciel forelaggelse - ophavsret og beslegtede rettigheder - direktiv 2001/29/EF 
informationssamfund harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslegtede rettigheder - artikel 
5, stk. 3 - undtagelser og indskreenkninger rekkevidde artikel 5, stk. 3, litra c) og d) redegorelser 
for dagsbegivenheder citater - anvendelse af links tilgengeliggorelse for almenheden p~ lovlig vis 

- Den Europeiske Unions charter om grundleeggende rettigheder - artikel 11-ytrings- og 
informationsfrihed« 

I sag C-516/17, 

ang~ende en anmodning om prejudiciel afgorelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af 
Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) ved afgorelse af 27. juli 2017, indg~et til Domstolen 
den 25. august 201 7, i sagen 

Spiegel Online GmbH 

mod 

Volker Beck, 

har 

DOMSTOLEN (Store Afdeling), 

sammensat af presidenten, K. Lenaerts, afdelingsformrendene A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von 
Danwitz, C. Toader, F. Biltgen og C. Lycourgos samt dommerne E. Juhasz, M. Ile5i (refererende 
dommer), L. Bay Larsen og S. Rodin, 

generaladvokat: M. Szpunar, 

justitssekreter: kontorchef M. Aleksej ev, 

p~ grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmodet den 3. juli 2018, 

efter at der er afgivet indlag af: 

Spiegel Online GmbH ved Rechtsanwalt T. Feldmann, 

Volker Beck ved Rechtsanwalt G. Toussaint, 

den tyske regering ved M. Hellmann og J. Techert, som befuldmeegtigede 

den franske regering ved E. de Moustier og D. Segoin, som befuldmregtigede, 

den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, M. Figueiredo og T. Rendas, som 
befuldmegtigede, 

Det Forenede Kongeriges regering ved Z. Lavery og D. Robertson, som befuldmeegtigede, 
bist~et af barrister N. Saunders, 

Europa-Kommissionen ved H. Kr~mer, T. Scharf og J. Samnadda, som befuldmegtigede, 

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgorelse i retsmodet den 10. januar 2019, 
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afsagt folgende 

Dom 

1 Anmodningen om prejudiciel afgorelse vedrorer fortolkningen af artikel 5, stk. 3, i Europa- 
Parlamentets og R~dets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslaegtede rettigheder i informationssamfundet (EFT 2001, L 167, s. 10). 

2 Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en tvist mellem Spiegel Online, der driver 
nyhedsportalen pa intemettet af samme navn, og Volker Beck, der var medlem af Bundestag 
(Forbundsdagen, Tyskland) p~ det tidspunkt, hvor den foreleeggende ret traf afgorelse om at forelegge 
Domstolen prejudicielle sporgsm~l, vedrorende Spiegel Onlines offentliggorelse p~ sin internetside af 
et manuskript afVolker Beck og af en artikel offentliggjort afham i en tekstsamling. 

Retsforskrifter 

EU-retten 

3 Folgende fremg~raf 1., 3., 6., 7., 9., 31. 0g 32. betragtning til direktiv 2001/29: 

»(1) [EF-t]raktaten foreskriver oprettelse af et indre marked og indforelse af en ordning, der sikrer, 
at konkurrencen i det indre marked ikke fordrejes. En harmonisering af medlemsstatemes 
lovgivning om ophavsret og beslaegtede rettigheder bidrager til at opn~ disse ml. 

[ ... ] 

(3) Den foresl~ede harmonisering medvirker til gennemforelsen af de fire friheder p~ det indre 
marked og respekterer de grundlreggende retsprincipper, srerlig ejendomsretten - herunder den 
intellektuelle ejendomsret -ytringsfriheden og almenhedens interesse. 

[ ... ] 

(6) Hvis der ikke sker en harmonisering p~ feellesskabsniveau, vil de lovgivningsinitiativer, der 
allerede er taget i en rrekke medlemsstater som svar pa den teknologiske udvikling, kunne 
medfore betydelige forskelle i beskyttelsesniveauet og denned hindre den frie beveegelighed for 
varer og tjenester, der indeholder eller er baseret pa intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket vil 
fore til en ny opdeling af det indre marked og lovgivningsmessig inkonsekvens. Folgerne af en 
s~dan lovgivningsmeessig forskel og uvished vil f~ storre betydning i takt med videreudviklingen 
af informationssamfundet, der allerede har betydet en kraftig forogelse af den 
grenseoverskridende udnyttelse af intellektuel ejendomsret. [ ... ] 

(7) Feellesskabets retlige ramme for beskyttelse af ophavsret og beslegtede rettigheder bor derfor 
ogs~ tilpasses og suppleres i det omfang, det er nodvendigt for det indre markeds funktion. [...] 
[D]er [er] ikke [...] behov for at fjerne eller undg~ forskelle, der ikke p~virker det indre markeds 
funktion negativt. 

[ ... ] 

(9) Udgangspunktet for en harmonisering af ophavsret og beslegtede rettigheder bor vere et hojt 
beskyttelsesniveau, da s~danne rettigheder er af afgorende betydning for den intellektuelle 
skabelsesproces. En s~dan beskyttelse bidrager til at bevare og udvikle kreativiteten til gavn for 
ophavsmend, kunstnere, producenter, forbrugere, kulturen, industrien og almenheden generelt. 
Intellektuel ejendomsret er derfor blevet anerkendt som en integrerende del af ejendomsretten. 

[ ... ] 
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(31) Det er nodvendigt at bevare en rimelig balance med hensyn til rettigheder og interesser mellem 

de forskellige kategorier af rettighedshavere og mellem de forskellige kategorier af 
rettighedshavere og brugere af beskyttede frembringelser. De i medlemsstaterne geldende 
undtagelser og indskreenkninger til rettighederne m~ nyvurderes p~ baggrund af den nye 
elektroniske udvikling. [ ... ] For at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, bor 
definitionen af s~danne undtagelser og indskrenkninger i en vis grad harmoniseres. 
Harmoniseringsgraden bor baseres p~ deres folger for det indre markeds funktion. 

(32) Direktivet indeholder en udtommende opregning af undtagelser og indskrrenkninger til 
reproduktionsretten og retten til overforing til almenheden. [ ... ] [M]edlemsstateme anvender 
disse undtagelser og indskrenkninger p~ ensartet vis [...] 

4 Det fremg~r af ordlyden af artikel I, stk. 1, i direktiv 2001/29, at »[d]ette direktiv vedrarer retlig 
beskyttelse af ophavsret og dermed beslregtede rettigheder inden for rammeme af det indre marked 
med serligt henblik p~ informationssamfundet.« 

5 Dette direktivs artikel 2, der har overskriften »Retten til reproduktion«, er affattet som folger: 

»Medlemsstaterne indforer en eneret til at tillade eller forbyde direkte eller indirekte, midlertidig eller 
permanent reproduktion p~ en hvilken som helst m~de og i en hvilken som helst form, helt eller delvis: 

a) for ophavsmend for s~ vidt ang~r deres verker 

[ ...]« 

6 Nrevnte direktivs artikel 3, der har overskriften »Retten til overforing af verker til almenheden og 
retten til tilr~dighedsstillelse for almenheden af andre frembringelser«, bestemmer folgende i stk. 1: 

»Medlemsstaterne tillegger ophavsmend eneret til at tillade eller forbyde tr~dbunden eller tr~dlos 
overforing til almenheden af deres verker, herunder tilr~dighedsstillelse af deres verker p~ en s~dan 
m~de, at almenheden f~r adgang til dem p~ et individuelt valgt sted og tidspunkt.« 

7 Samme direktivs artikel 5, der har overskriften »Undtagelser og indskrenkninger«, fastsetter folgende 
i stk. 3, litra c) og d), og i stk. 5: 

»3. Medlemsstaterne kan indfore undtagelser fra eller indskrnkninger i de rettigheder, der er nrevnt 
i artikel 2 og 3, i folgende tilfeelde: 

[ ... ] 

c) hvis der er tale om gengivelse i pressen, overforing til almenheden eller tilr~dighedsstillelse af 
udgivne artikler om aktuelle okonomiske, politiske eller religiose emner eller af verker eller 
andre frembringelser af samme karakter, der er udsendt over radio og tv, n~r en s~dan anvendelse 
ikke udtrykkeligt er beskyttet, og kilden, herunder ophavsmandens navn, anfores, eller hvis der er 
tale om anvendelse af verker eller andre frembringelser i forbindelse med redegorelse for 
dagsbegivenheder, og det sker i et omfang, som det informative form~l berettiger til, og s~fremt 
kilden med ophavsmandens navn angives, medmindre dette viser sig umuligt 

d) hvis der er tale om citater med henblik p~ form~l som kritik eller anmeldelser, forudsat at de 
vedrnrer et vrerk eller en anden frembringelse, som allerede er gijort tilgengelig for almenheden 
pa lovlig vis, kilden med ophavsmandens navn angives, medmindre dette viser sig umuligt, og 
citateme er i overensstemmelse med god skik og med hensyn til deres omfang ikke gar ud over, 
hvad det seerlige form~l berettiger til 

[ ... ] 

5. Undtagelser og indskreenkninger efter stk. 1, 2, 3 og 4 ma kun anvendes i visse specie Ile tilfrelde, 
der ikke strider mod den normale udnyttelse af verket eller andre frembringelser og ikke indeberer 
urimelig skade for rettighedshaverens legitime interesser.« 
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Tysk ret 

8 Gesetz ~ber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte Urheberrechtsgesetz (lov om ophavsret og 
beslregtede rettigheder) af 9. september 1965 (BGBL 1965 I, s. 1273, herefter »UrhG«) bestemmer 
folgende i $ 50, der har overskriften »Redegorelse for dagsbegivenheder«: 

»Med henblik p~ redegorelse for dagsbegivenheder via radio eller lignende tekniske midler, i aviser, 
tidsskrifter og i andre trykte medier eller andre databarere, der hovedsageligt vedrorer daglige 
begivenheder, og i film, er det lovligt til almenheden at reproducere, distribuere og overfore verker, 
der kan ses og hores, n~r begivenhederne finder sted, i et omfang, form~let berettiger til.« 

9 UrhG's § 51, der har overskriften »Citater«, er affattet som folger: 

»Det er lovligt at reproducere, distribuere og overfore et allerede offentliggjort verk til almenheden til 
brug for citater, for s vidt som omfanget af anvendelsen er begrundet i det serlige form~l. Det er 
navnlig lovligt, n~r: 

1. enkelte verker efter offentliggorelsen integreres i et selvstendigt videnskabeligt verk for at 
forklare dets indhold 

2. passager fra et verk efter offentliggorelsen citeres i et selvstendigt litterert verk 

3. enkelte passager fra et offentliggjort musikvrerk citeres i et selvstrendigt musikalsk verk.« 

Tvisten i hovedsagen og de prejudicielle sporgsm~l 

10 Volker Beck var p~ det tidspunkt, hvor den foreleggende ret traf afgorelse om at forelgge Domstolen 
prejudicielle sporgsm~l, medlem af Bundestag (den tyske forbundsdag) og havde veret det siden 1994. 
Han er ophavsmand til et manuskript vedrorende straffepolitikken med hensyn til seksualforbrydelser 
mod mindre~rige. Dette manuskript blev offentliggjort under pseudonym som en artikel i en 
tekstsamling udgivet i 1988. I forbindelse med offentliggorelsen zndrede redaktoren manuskriptets 
titel, og der blev fjemet en seetning deri. Ved skrivelse af 5. maj 1988 anfregtede ophavsmanden dette 
over for redaktoren og krevede, uden at det skete, at denne udtrykkeligt angav denne omstendighed 
ved udlevering af tekstsamlingen. I de efterfolgende ~r svarede Volker Beck, som modte kritik af 
ytringeme i artiklen, gentagne gange, at betydningen af hans manuskript var blevet forvansket af 
redaktoren af tekstsamlingen. Volker Beck har i hvert fald siden 1993 taget afstand fra artiklens 
indhold. 

11 I2013 blev Volker Becks manuskript fundet under sogninger i et arkiv og fremlagt for ham den 17. 
september 2013 pa et tidspunkt, hvor han var opstillet som kandidat til forbundsdagsvalget i Tyskland. 
Dagen efter stillede Volker Beck dette manuskript til r~dighed for forskellige avisredaktioner som bevis 
for, at det var blevet endret af redaktoren med henblik p~ offentliggorelsen af den omhandlede artikel. 
Han samtykkede imidlertid ikke i, at disse redaktioner offentliggjorde manuskriptet og artiklen. Han 
offentliggiorde dem derimod selv p~ sin egen internetside, idet han p~ hver side anforte folgende 
bemrerkning: »Jeg tager afstand fra dette bidrag. Volker Beck.« P~ sideme af den artikel, som var 
offentliggjort i den omhandlede tekstsamling, var desuden anbragt folgende bemerkning: 
»[Offentliggorelsen af] denne tekst er ikke autoriseret, og den er blevet forvansket [af redaktoren] ved 
en fri redigering i overskriften og i dele af teksten.« 

12 Spiegel Online driver nyhedsportalen Spiegel Online pa intemettet. Den 20. september 2013 
offentliggjorde Spiegel Online en artikel, hvori det var anfort, at i modsetning til, hvad Volker Beck 
heevdede, var det centrale budskab i hans manuskript ikke blevet rendret af redaktoren, og at han derfor 
havde snydt offentligheden i ~revis. Ud over denne artikel kunne de originale versioner af manuskriptet 
og af den artikel, der var trykt i den omhandlede tekstsamling, downloades via links. 

13 Volker Beck anfgtede ved Landgericht (regional ret i forste instans, Tyskland) tilr~dighedsstillelsen 
af manuskriptets og artiklens fuldstendige tekst p~ Spiegel Onlines internetside, som han ans~ for at 
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vere et indgreb i ophavsretten. Denne ret tog Volker Becks p~stande til folge. Spiegel Online fik ikke 
rnedhold i sin appel, og selskabet har derfor iverksat revisionsanke for den forelreggende ret. 

14 Den forelreggende ret er af den opfattelse, at fortolkningen af artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i direktiv 
2001/29, sarnrnenholdt rned de grundlreggende rettigheder, herunder navnlig informationsfriheden og 
pressefriheden, ikke er ~benbar. Den 0nsker bl.a. oplyst, orn denne besternrnelse giver et spillerurn ved 
dens gennernforelse i national ret. Den forelggende ret har i denne forbindelse anfort, at ifolge 
retspraksis fra Bundesverfassungsgericht (forbundsdornstol i forfatningsretlige sager, Tyskland) skal 
besternrnelser i national ret, som gennemforer et EU-direktiv, i princippet ikke vurderes i forhold til de 
grundleeggende rettigheder i Grundgesetz f~r die Bundesrepublik Deutschland (Forbundsrepublikken 
Tysklands forfatning) af 23. rnaj 1949 (BG Bl 1949 I, s. 1 ), rnen kun i forhold til de grundlreggende 
rettigheder, der er sikret ved EU-retten, n~r det p~geldende direktiv ikke overlader medlemsstaterne 
nogen skonsmargen ved dets gennemforelse. 

15 Under disse omstendigheder har Bundesgerichtshof (forbundsdornstol, Tyskland) besluttet at udseette 
sagen og forelegge Domstolen folgende prejudicielle sporgsm~l: 

»1) Giver de EU-retlige besternrnelser orn undtagelseme fra eller indskrenkningerne i 
[ophavsretten][ ... ] i henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/29[ ... ] et spillerurn ved 
gennemforelsen i national ret? 

2) P~ hvilken m~de skal der ved fastsettelsen af rekkevidden af de i artikel 5, stk. 3, i direktiv 
2001/29[ ... ] fastsatte undtagelser fra eller indskrrenkninger i ophavsrnrendenes eneret til 
reproduktion [artikel 2, litra a), i direktiv 2001/29[ ... ]] og til overforing af deres vrerker til 
alrnenheden, herunder tilr~dighedsstillelse for alrnenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 
2001/29[ ... ]), tages hensyn til de grundleeggende rettigheder i [ ... ] [Den Europeeiske Unions] 
charter om grundleeggende rettigheder? 

3) Kan de grundleggende rettigheder informationsfrihed ( artikel 11, stk. 1, andet punkturn, i [ ... ] 
[Den Europreiske Unions] charter om grundleeggende rettigheder) eller pressefrihed (artikel 11, 
stk. 2, i [ ... ][Den Europreiske Unions] charter om grundleeggende rettigheder) begrunde 
undtagelser fra ell er indskrrenkninger i ophavsmendenes eneret til reproduktion [ artikel 2, litra 
a), i direktiv 2001/29[ ... ]] og til overforing af deres verker til alrnenheden, herunder 
tilr~dighedsstillelse for alrnenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29[ ... ]) uden for de i artikel 
5, stk. 3, i direktiv 2001/29[ ... ] fastsatte undtagelser eller indskrrenkninger? 

4) Skal tilr~dighedsstillelsen for almenheden af ophavsretligt beskyttede verker p~ en 
pressevirksomheds internetportal [...] anses for [ikke at udgore en] redegorelse for 
dagsbegivenheder der ikke krrever tilladelse - i henhold til artikel 5, stk. 3, litra c ), andet 
altemativ, i direktiv 2001/29[ ... ], [allerede] fordi det var rnuligt for og rned rirnelighed kunne 
forventes af pressevirksornheden, at den inden tilr~dighedsstillelsen for alrnenheden af 
ophavsmandens verker indhentede dennes sarntykke? 

5) Er der ikke tale orn en offentliggorelse til brug for citater i henhold til artikel 5, stk. 3, litra d), i 
direktiv [2001/29][ ... ], hvis citerede tekstverker eller dele deraf ikke f.eks. gennern 
indrykninger eller fodnoter - integreres uadskilleligt i den nye tekst, rnen derimod gores 
tilgrengelig[ e] for alrnenheden pa intemettet sorn et link til pdf-filer, der kan downloades, 
uafhrengigt af den nye tekst? 

6) Skal der i forbindelse med sporgsm~let om, hvorn~r et verk allerede er gjort tilgengeligt for 
alrnenheden pa lovlig vis sorn ornhandlet i artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29[ ... ], tages 
udgangspunkt i, orn dette verk i sin konkrete udforrnning tidligere allerede har veeret 
offentliggjort rned ophavsmandens samtykke?« 

De prejudicielle sporgsm~l 

Det forste sporgsm~l 
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16 Indledningsvis bemerkes, at som det fremg~r af nerverende doms premis 14, vedrorer det forste 

sporgsml den foreleggende rets anvendelse med henblik p~ afgorelsen af tvisten i hovedsagen af 
regleme om redegorelser for dagsbegivenheder og om citater i henholdsvis §§ 50 og 51 i UrhG, som 
gennemforer artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i direktiv 2001/29. 

17 I denne forbindelse er den forelreggende ret i tvivl om, hvorvidt denne EU-retlige bestemmelse 
overlader medlemsstateme en skonsmargen ved dens gennemforelse, eftersom bestemmelser i national 
ret, som gennemforer et EU-direktiv, ifolge retspraksis fra Bundesverfassungsgericht (forbundsdomstol 
i forfatningsretlige sager) i princippet ikke skal vurderes i forhold til de grundlaeggende rettigheder i 
Forbundsrepublikken Tysklands forfatning, men kun i forhold til de grundleeggende rettigheder, der er 
sikret ved EU-retten, n~r det p~geldende direktiv ikke overlader medlemsstaterne nogen skonsmargen 
ved dets gennemforelse. 

18 Den foreleeggende ret onsker s~ledes med sit forste sporgsm~l nermere bestemt oplyst, om 
bestemmelseme i artikel 5, stk. 3, litra c ), andet altemativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 
2001/29 skal fortolkes s~ledes, at de udgor foranstaltninger til en fuldstendig harmonisering. 

19 I denne henseende bemrerkes, at i medfor af princippet om EU-rettens forrang, som er et veesentligt 
kendetegn ved Unionens retsorden, kan den omstendighed, at en medlemsstat p~ber~ber sig 
bestemmelser i national ret, selv hvis der er tale om forfatningsbestemmelser, ikke endre EU-rettens 
virkning p~ denne stats omr~de (dom af 26.2.2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, pr@mis 59). 

20 Det skal hertil bemerkes, at n~r medlemsstaternes gennemforelse af et direktiv under alle 
omsteendigheder er omfattet af den situation, som er omhandlet i artikel 51 i Den Europreiske Unions 
charter om grundlreggende rettigheder (herefter »chartret«), og hvor medlemsstaterne gennemforer 
EU-retten, skal det niveau for beskyttelse af de grundleeggende rettigheder, som er fastsat i chartret, n~s 
ved en s~dan gennemforelse, uanset den skonsmargen, som medlemsstaterne har ved denne 
gennemforelse. 

21 N~r en national bestemmelse ell er foranstaltning i en situation, hvor medlemsstatemes virke ikke 
fuldt ud er reguleret af EU-retten gennemforer EU-retten som omhandlet i chartrets artikel 51, stk. 1, 
er det dog fortsat muligt for nationale myndigheder og retter at anvende nationale normer til 
beskyttelse af de grundlzggende rettigheder, forudsat at denne anvendelse ikke gor indgreb i det 
beskyttelsesniveau, som er fastsat i chartret, s~ledes som dette fortolkes af Domstolen, eller i EU- 
rettens forrang, enhed og effektive virkning (dom af 26.2.2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, 
preemis 60, og af 26.2.2013, Akerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013: 105, preemis 29). 

22 Det er s~ledes i overensstemmelse med EU-retten, at de nationale retter og myndigheder lader denne 
anvendelse vere afhengig af den af den foreleggende ret anforte omstendighed, at bestemmelserne i 
et direktiv »giver et spillerum ved gennemforelsen i national ret«, for s~ vidt som denne omstrendighed 
forsts s~ledes, at den vedrarer den grad af harmonisering, der foretages ved disse bestemmelser, idet 
en s~dan anvendelse alene kan komme p~ tale, s~fremt disse bestemmelser ikke foretager en 
fuldsteendig harmonisering. 

23 I den foreliggende sag skal det bemerkes, at direktiv 2001/29 kun har til form~l at harmonisere visse 
aspekter af ophavsretten og besleegtede rettigheder, idet flere af direktivets bestemmelser i ovrigt viser 
EU-lovgivers hensigt om at give medlemsstaterne en skonsmargen ved dets gennemforelse (jf. i denne 
retning dom af 5.3.2015, Copydan B~ndkopi, C-463/12, EU:C:2015:144, pr@mis 57). 

24 Som det folger af 32. betragtning til direktiv 2001/29, indeholder dets artikel 5, stk. 2 og 3, en 
opregning af undtagelser og indskrenkninger til eneretten til reproduktion og overforing til 
almenheden. 

25 I denne henseende folger det af Domstolens praksis, at rekkevidden af den skonsmargen, som 
medlemsstaterne r~der over ved gennemforelsen i national ret af en serlig undtagelse eller 
indskrankning som omhandlet i artikel 5, stk. 2 eller 3, i direktiv 2001/29, skal bedommes fra sag til 
sag i forhold til navnlig bestemmelsens ordlyd (if. i denne retning dom af 21.10.2010, Padawan, C- 
467/08, EU:C:2010:620, preemis 36, af 3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, 
EU:C:2014:2132, prremis 16, og af 22.9.2016, Microsoft Mobile Sales International m.fl., C-110/15, 
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EU:C:2016:717, prremis 27, samt udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til offentliggjorte 
veerker) af 14.2.2017, EU:C:2017:114, pr@mis 116), idet harmoniseringsgraden hvad ang~r de af EU- 
lovgiver fastsatte undtagelser og indskrenkninger nemlig bor baseres p~ deres folger for det indre 
markeds funktion, s~ledes som det anfores i 31. betragtning til direktiv 2001/29. 

26 Ifolge ordlyden af artikel 5, stk. 3, litra c ), andet altemativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 
2001/29 vedrorer de undtagelser eller indskrenkninger, der er omhandlet heri, henholdsvis 
»anvendelse af vzrker eller andre frembringelser i forbindelse med redegorelse for dagsbegivenheder, 
[der] sker i et omfang, som det informative form~l berettiger til, og s~fremt kilden med ophavsmandens 
navn angives, medmindre dette viser sig umuligt«, og »citater med henblik p~ form~l som kritik eller 
anmeldelser, forudsat at de vedmrer et vrerk ell er en anden frembringelse, som allerede er gjort 
tilgeengelig for almenheden pa lovlig vis, kilden med ophavsmandens navn angives, medmindre dette 
viser sig umuligt, og citateme er i overensstemmelse med god skik og med hensyn til deres omfang 
ikke g~r ud over, hvad det serlige form~l berettiger til«. 

27 Som det fremg~r af denne bestemmelses indhold, foretager den ikke en fuldstendig harmonisering af 
rrekkevidden af de undtagelser og indskreenkninger, som den tillader. 

28 Det folger s~ledes for det forste af anvendelsen i artikel 5, stk. 3, litra c ), andet altemativ, og artikel 5, 
stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 af henholdsvis udtrykkene »i et omfang, som det informative form~l 
berettiger til«, og »i overensstemmelse med god skik og med hensyn til deres omfang ikke [ ... ] ud 
over, hvad det serlige form~l berettiger til«, at medlemsstaterne ved gennemforelsen af denne 
bestemmelse og ved anvendelsen af de bestemmelser i national ret, hvorved den gennemfores, r~der 
over en betydelig skonsmargen, der gor det muligt for dem at foretage en afvejning af de involverede 
interesser. For det andet opregner dette direktivs artikel 5, stk. 3, litra d), hvad ang~r de tilfrelde, hvor 
der m~ citeres, kun eksempler p~ s~danne tilfzelde, hvilket brugen af formuleringen »med henblik p~ 
form~l som kritik eller anmeldelser« viser. 

29 Denne sk0nsmargen bekrreftes af det lovgivningsarbejde, der gik forud for vedtagelsen af direktiv 
2001/29. Det folger s~ledes af begrundelsen til forslaget til Europa-Parlamentets og R~dets direktiv om 
harmonisering af visse aspekter af ophavsret og besleegtede rettigheder i informationssamfundet af 10. 
december 1997 (COM(97) 628 final) vedrorende de indskrrenkninger, der nu i det vesentlige er fastsat 
i artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i direktiv 2001/29, at disse indskrenkninger i betragtning af deres 
begreensede okonomiske betydning ikke skulle behandles nrermere i dette forslag, idet der kun blev 
fastsat minimumsbetingelser for deres anvendelse, og at den nermere fastlaeggelse af betingelseme for 
anvendelsen af disse undtagelser eller indskrrenkninger skulle ligge hos medlemsstateme inden for de 
greenser, der blev fastsat i denne bestemmelse. 

30 Uanset ovenst~ende betragtninger er medlemsstaternes skonsmargen ved gennemforelsen af artikel 5, 
stk. 3, litra c ), andet altemativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 begreenset i flere 
henseender. 

31 For det forste har Domstolen gentagne gange fastsl~et, at den skonsmargen, som medlemsstateme 
rder over ved gennemforelsen af undtagelserne og indskrznkningerne i artikel 5, stk. 2 0g 3, i direktiv 
2001/29, skal udoves inden for de grenser, som EU-retten fastsetter, hvilket indebzrer, at 
medlemsstateme ikke i alle tilfeelde frit og pa ikke-harmoniseret vis kan bestemme alle parametrene for 
disse undtagelser og indskreenkninger (jf. i denne retning dom af 6.2.2003, SENA, C-245/00, 
EU:C:2003:68, preemis 34, af 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, prremis 104, og af 
3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, prremis 16, samt udtalelse 3/15 
(Marrakeshtraktaten om adgang til offentliggiorte veerker) af 14.2.2017, EU:C:2017: 114, preemis 122). 

32 Domstolen har s~ledes understreget, at medlemsstatemes mulighed for at gennemfore en undtagelse til 
eller en indskrenkning i de harmoniserede regler i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29 er snevert 
afgreenset af kravene i EU-retten (jf. i denne retning udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til 
offentliggjorte verker) af 14.2.2017, EU:C:2017: 114, preemis 126). 

33 Navnlig kan medlemsstateme i deres lovgivning alene fastsette en undtagelse eller en indskrenkning 
som omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29, s~fremt de overholder alle betingelseme i 
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denne bestemmelse (jf. analogt udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til offentliggjorte 
vrerker) af 14.2.2017, EU:C:2017:114, premis 123 og den deri nrevnte retspraksis). 

34 Medlemsstateme er ligeledes i denne forbindelse forpligtede til at iagttage de almindelige principper i 
EU-retten, herunder proportionalitetsprincippet, hvoraf folger, at de vedtagne foranstaltninger skal 
vere egnede til at sikre virkeliggorelsen af det onskede m~l og ikke m~ g~ ud over, hvad der er 
nodvendigt for at opfylde dette (dom af 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, pramis 105 0g 
106). 

35 For det andet har Domstolen fastsl~et, af medlemsstaternes skonsmargen med henblik p~ at 
gennemfore de undtagelser og indskreenkninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 
2001/29, ikke kan anvendes p~ en m~de, der bringer dette direktivs form~l i fare, s~ledes som dette 
fremg~r af forste og niende betragtning dertil, og som vedrorer indforelse af et hojt beskyttelsesniveau 
for ophavsmend og sikring af det indre markeds funktion (jf. i denne retning dom af 1.12.2011, Painer, 
C-145/10, EU:C:2011:798, prremis 107, og af 10.4.2014, ACI Adam m.fl., C-435/12, EU:C:2014:254, 
preemis 34, samt udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til offentliggiorte verker) af 14.2.2017, 
EU:C:2017:114, praemis 124 og den deri nrevnte retspraksis). 

36 N~r dette er sagt, p~hviler det ligeledes medlemsstaterne i forbindelse med denne gennemforelse at 
sikre de s~ledes fastlagte undtagelsers og indskrenkningers effektive virkning og at overholde deres 
form~l (jf. i denne retning dom af 4.10.2011, Football Association Premier League m.fl., C-403/08 og 
C-429/08, EU:C:2011:631, prremis 163, og af 3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, 
EU:C:2014:2132, prremis 23) med henblik pa at bevare en rimelig balance med hensyn til rettigheder 
og interesser mellem de forskellige kategorier af rettighedshavere og mellem de forskellige kategorier 
af rettighedshavere og brugere af beskyttede frembringelser, som anfort i 31. betragtning til nrevnte 
direktiv. 

37 For det tredje er medlemsstaternes skonsmargen med henblik p~ at gennemfore de undtagelser og 
indskreenkninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29, ligeledes begrenset af 
dette direktivs artikel 5, stk. 5, som underlagger s~danne undtagelser eller indskreenkninger tre 
betingelser, nemlig at disse undtagelser eller indskrenkninger kun anvendes i visse specielle tilfzelde, 
at de ikke m~ stride mod den normale udnyttelse af verket, og at de ikke m~ indeb&ere urimelig skade 
for rettighedshaverens legitime interesser (udtalelse 3/15 (Marrakeshtraktaten om adgang til 
offentliggjorte verker) af 14.2.2017, EU:C:2017:114, praemis 125 og den deri nvnte retspraksis). 

3 8 Endelig finder for det fjerde de principper, der er fastsat i chartret, som anfort i nerveerende doms 
preemis 20 anvendelse p~ medlemsstaterne, n~r de gennemforer EU-retten. Under gennemforelsen af de 
undtagelser og indskreenkninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2 0g 3, i direktiv 2001/29, p~hviler 
det derfor medlemsstaterne at p~se, at de lagger en fortolkning af disse til grund, som gor det muligt at 
sikre den rette afvejning af de forskellige grundleggende rettigheder, der er beskyttet af Unionens 
retsorden (dom af 27.3.2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, prremis 46, og af 
18.10.2018, Bastei L~bbe, C-149/17, EU:C:2018:841, prremis 45 og den deri nrevnte retspraksis; jf. 
ligeledes analogt dom af 26.9.2013, IBV & Cie, C-195/12, EU:C:2013:598, prremis 48 og 49 og den 
deri nevnte retspraksis). 

39 Henset til ovenst~ende betragtninger skal det forste sporgsm~l besvares med, at artikel 5, stk. 3, litra 
c), andet altemativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at de ikke 
udgor foranstaltninger til en fuldstendig harmonisering af rekkevidden af de undtagelser og 
indskrenkninger, som de tillader. 

Det tredje sporgsmal 

40 Med det tredje sporgsm~l, der skal undersoges som det andet punkt, onsker den forelaggende ret 
neermere bestemt oplyst, om informationsfriheden og pressefriheden, der er sikret i chartrets artikel 11, 
kan begrunde en undtagelse fra ophavsmandens eneret til reproduktion og overforing til almenheden 
som omhandlet i henholdsvis artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 ud over de 
undtagelser og indskrenkninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2 og 3, i nevnte direktiv. 
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41 Indledningsvis bemerkes, at det fremg~r af b~de begrundelsen til forslag COM(97) 628 final og 32. 

betragtning til direktiv 2001/29, at opregningen af undtagelser og indskrrenkninger i dette direktivs 
artikel 5 er udtommende, hvilket Domstolen ligeledes har fremhevet ved flere lejligheder ( dom af 
16.11.2016, Soulier og Doke, C-301/15, EU:C:2016:878, prremis 34, og af 7.8.2018, Renckhoff, C- 
161/17, EU:C:2018:634, preemis 16). 

42 Som det fremg~r af 3. 0g 31. betragtning til direktiv 2001/29, har den med direktivet gennemforte 
harmonisering til form~l navnlig inden for det elektroniske miljo at bevare en rimelig balance mellem 
pa den ene side indehaveme af ophavsrettigheder og besleegtede rettigheders interesse i beskyttelsen af 
deres intellektuelle ejendomsret, der er garanteret ved chartrets artikel 17, stk. 2, og pa den anden siden 
beskyttelsen af brugeme af beskyttede frembringelsers interesser og grundleeggende rettigheder, 
navnlig deres ytrings- og informationsfrihed, som er sikret ved chartrets artikel 11, og af almenhedens 
interesse (jf. i denne retning dom af 7.8.2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, preemis 41). 

43 De mekanismer, som gor det muligt at finde den rette afvejning af de forskellige rettigheder og 
interesser, indeholdes imidlertid i selve direktiv 2001/29, idet dette bl.a. dels i artikel 2-4 fastseetter 
rettighedshavemes enerettigheder, dels i artikel 5 fastsetter de undtagelser og indskreenkninger til 
disse rettigheder, som medlemsstaterne kan eller skal gennemfore, dog s~ledes at disse mekanismer 
skal konkretiseres ved nationale gennemforelsesforanstaltninger til dette direktiv samt ved de nationale 
myndigheders anvendelse heraf (jf. i denne retning dom af 29.1.2008, Promusicae, C-275/06, 
EU:C:2008:54, preemis 66 og den deri nrevnte retspraksis). 

44 Domstolen har gentagne gange fastsl~et, at de grundlaggende rettigheder, som i dag fremg~r af 
chartret, og som Domstolen skal beskytte, er inspireret af de frelles forfatningsmressige traditioner i 
medlemsstateme samt de anvisninger i form af intemationale traktater om beskyttelse af 
menneskerettighedeme, som medlemsstateme har veret med til at udarbej de, eller som de senere har 
tiltr~dt (jf. i denne retning dom af 27.6.2006, Parlamentet mod R~det, C-540/03, EU:C:2006:429, 
preemis 35 og den deri nrevnte retspraksis). 

45 For s~ vidt ang~r de undtagelser og indskrenkninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c), andet 
alternativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29, som den foreleeggende ret har rejst sporgsm~l 
om, skal det fremhreves, at de specifikt tager sigte pa at tillregge ytringsfriheden for brugeme af 
beskyttede verker og pressefriheden som er af serlig betydning, n~r den beskyttes i medfor af de 
grundleggende rettigheder serlig vgt i forhold til ophavsmandens interesse i at kunne gore 
indsigelse mod brug af dennes verk, samtidig med at ophavsmandens ret til at f~ sit navn anfort sikres 
(jf. i denne retning dom af 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, praemis 135). 

46 Til den i nrervrerende doms prremis 36 og 42 nrevnte rimelige balance bidrager ligeledes direktivets 
artikel 5, stk. 5, der som fremhrevet i prremis 37 krrever, at undtagelser og indskrrenkninger efter 
direktivets artikel 5, stk. 1-4, kun anvendes i visse specielle tilflde, der ikke strider mod den normale 
udnyttelse af vrerket eller andre frembringelser og ikke indebrerer urimelig skade for 
rettighedshaverens legitime interesser. 

47 S~fremt den enkelte medlemsstat i denne sammenheng uanset EU-lovgivers udtrykkelige vilje som 
beskrevet i nrverende doms prremis 41 - kunne indfore undtagelser fra ophavsmandens 
enerettigheder i henhold til artikel 2-4 i direktiv 2001/29, ud over de undtagelser og indskrenkninger, 
som er udtommende opregnet i direktivets artikel 5, ville det vere til skade for effektiviteten af den 
harmonisering af ophavsretten og besleegtede rettigheder, som er foretaget ved nrevnte direktiv, og for 
det retssikkerhedshensyn, som det forfolger (dom af 13.2.2014, Svensson m.fl., C-466/12, 
EU:C:2014:76, prremis 34 og 35). Det folger nemlig udtrykkeligt af 31. betragtning til samme direktiv, 
at eksisterende forskelle hvad ang~r undtagelser og indskrenkninger med hensyn til visse handlinger, 
der er underlagt restriktioner, havde direkte negative folger for det indre marked for ophavsret og 
besleegtede rettigheder, og opregningen af undtagelser og indskrrenkninger i artikel 5i direktiv 2001/29 
tilsigter s~ledes at sikre det indre markeds funktion. 

48 Som det desuden fremg~r af 32. betragtning til samme direktiv, skal medlemsstateme anvende disse 
undtagelser og indskreenkninger p~ ensartet vis. Kravet om en ensartet gennemforelse af disse 
undtagelser og indskrrenkninger ville imidlertid ikke kunne garanteres, hvis medlemsstateme frit kunne 
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indfore s~danne undtagelser og indskrenkninger ud over dem, som udtrykkeligt er fastsat i direktiv 
2001/29 (jf. i denne retning dom af 12.11.2015, Hewlett-Packard Belgium, C-572/13, EU:C:2015:750, 
preemis 38 0g 39), og Domstolen har i ovrigt allerede fremhevet, at ingen bestemmelse i direktiv 
2001/29 giver mulighed for, at medlemsstateme udvider anvendelsesomr~det for disse undtagelser eller 
indskrenkninger (jf. i denne retning dom af 10.4.2014, ACI Adam m.fl., C-435/12, EU:C:2014:254, 
preemis 27). 

49 Henset til ovenst~ende betragtninger skal det tredje sporgsml besvares med, at informationsfriheden 
og pressefriheden, der er sikret i chartrets artikel 11, ikke kan begrunde en undtagelse fra 
ophavsmandens eneret til reproduktion og overforing til almenheden som omhandlet i henholdsvis 
artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 ud over de undtagelser og indskrenkninger, der 
er omhandlet i nrevnte direktivs artikel 5, stk. 2 og 3. 

Det andet sporgsml 

50 Med det andet sporgsm~l onsker den foreleggende ret nermere bestemt oplyst, om den nationale ret 
ved den afvejning, som det p~hviler den at foretage af ophavsmandens enerettigheder i henhold til 
artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 pa den ene side og rettighedeme for brugeme af 
beskyttede frembringelser som omhandlet i undtagelsesbestemmelserne i artikel 5, stk. 3, litra c ), andet 
altemativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 pa den anden side, kan fravige en restriktiv 
fortolkning af sidstnevnte bestemmelser til fordel for en fortolkning heraf, som fuldt ud tager hensyn 
til behovet for at respektere ytrings- og informationsfriheden, som er sikret ved chartrets artikel 11. 

51 Som anfort i nerverende doms preemis 38 p~hviler det under gennemforelsen af de undtagelser og 
indskreenkninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2 0g 3, i direktiv 2001/29, medlemsstaterne at p~se, 
at de laegger en fortolkning af disse til grund, som gor det muligt at sikre den rette afvejning af de 
forskellige grundlaeggende rettigheder, der er beskyttet afUnionens retsorden. 

52 Under iverksettelsen af foranstaltningerne til gennemforelse af dette direktiv p~hviler det herefter 
ikke blot myndighederne og domstolene i medlemsstaterne at fortolke deres nationale ret p~ en m~de, 
der er forenelig med samme direktiv, men ogs at sikre, at de ikke leegger en fortolkning heraf til 
grund, som kommer i konflikt med disse grundleeggende rettigheder eller med andre almindelige EU- 
retlige principper, s~ledes som det gentagne gange er blevet fastsl~et af Domstolen (jf. i denne retning 
dom af 29.1.2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, prremis 70, af 27.3.2014, UPC Telekabel 
Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, prremis 46, og af 16.7.2015, Coty Germany, C-580/13, 
EU:C:2015:485, preemis 34). 

53 Som anfort af den forelreggende ret skal en undtagelse fra en almindelig regel i princippet ganske vist 
fortolkes strengt. 

54 Selv om artikel 5i direktiv 2001/29 formelt har overskriften »Undtagelser og indskrenkninger«, 
bemzerkes imidlertid, at s~danne undtagelser og indskrzenkninger i sig selv medforer rettigheder for 
brugeme af beskyttede verker eller andre frembringelser (jf. i denne retning dom af 11.9.2014, Eugen 
Ulmer, C-117/13, EU:C:2014:2196, preemis 43). Desuden har denne artikel som anfort i nrervrerende 
doms preemis 36 specifikt til form~l at sikre en rimelig balance mellem p~ den ene side 
rettighedshavemes rettigheder og interesser, der i sig selv skal undergives en vid fortolkning (f. i 
denne retning dom af 16.11.2016, Soulier og Doke, C-301/15, EU:C:2016:878, premis 30 og 31 og 
den deri nrevnte retspraksis ), og pa den anden side de rettigheder og interesser, som brugeme af 
beskyttede veerker eller andre frembringelser har. 

55 Det folger heraf, at fortolkningen af de undtagelser og indskrrenkninger, som er omhandlet i artikel 5i 
direktiv 2001/29, s~ledes som det er blevet anfort i nerverende doms premis 36, skal gore det muligt 
at sikre deres effektive virkning og at overholde deres form~l, idet et s~dant krav er af serlig 
betydning, n~r disse undtagelser og indskrznkninger som de i artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i direktiv 
2001/29 omhandlede har til form~l at sikre overholdelsen af grundleggende frihedsrettigheder. 

56 I denne henseende skal det for det forste tilfojes, at den intellektuelle ejendomsret ganske vist 
beskyttes ved chartrets artikel 17, stk. 2. Det folger imidlertid p~ ingen m~de hverken af denne 
bestemmelse eller af Domstolens praksis, at denne ret skulle vere urorlig, og at dens beskyttelse derfor 

AMLA�
Line


AMLA�
Line


AMLA�
Line

AMLA�
Line



Side 206
skulle vere absolut (dom af 24.11.2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, prremis 43, af 
16.2.2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, prremis 41, og af 27.3.2014, UPC Telekabel Wien, C- 
314/12, EU:C:2014:192, preemis 61). 

57 For det andet er det blevet p~peget i nerverende doms premis 45, at artikel 5, stk. 3, litra c) og d), i 
direktiv 2001/29 tager sigte p~ at tillagge ytringsfriheden for brugerne af beskyttede varker og 
pressefriheden, der er sikret ved chartrets artikel 11, srerlig vregt. I denne henseende skal det bemerkes, 
at for s~ vidt som chartret fastsetter rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europeiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundleggende frihedsrettigheder, undertegnet i 
Rom den 4. november 1950 (herefter »EMRK«), tilsigter chartrets artikel 52, stk. 3, at sikre den 
nodvendige sammenheng mellem de i chartret indeholdte rettigheder og de tilsvarende i EMRK 
sikrede rettigheder, dog uden at dette berorer EU-rettens og Den Europreiske Unions Domstols 
autonomi (jf. analogt dom af 15.2.2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, prmis 47, og af 
26.9.2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (opsettende virkning af appelsager), C-180/17, 
EU:C:2018:775, prremis 31 og den deri nevnte retspraksis). Chartrets artikel 11 indeholder rettigheder 
svarende til dem, der er sikret ved EMRK's artikel 10, stk. (f. i denne retning dom af 14.2.2019, 
Buivids, C-345/17, EU:C:2019:122, prremis 65 og den deri nrevnte retspraksis). 

58 Som det imidlertid fremg~r af praksis fra Den Europeiske Menneskerettighedsdomstol, har denne 
domstol med henblik pa afvejningen af ophavsretten mod ytringsfriheden bl.a. fremhevet behovet for 
at tage hensyn til den omstrendighed, at typen af den omhandlede »samtale« eller information er af 
seerlig betydning, bl.a. i forbindelse med den politiske debat eller debat om et emne af almen interesse 
(if. i denne retning Menneskerettighedsdomstolens dom af 10.1.2013, Ashby Donald m.fl. mod 
Frankrig (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39)). 

59 Henset til ovenst~ende betragtninger skal det andet sporgsm~l besvares med, at den nationale ret ved 
den afvejning, som det p~hviler den at foretage, p~ grundlag af samtlige omstendigheder i den 
omhandlede sag, af ophavsmandens enerettigheder i henhold til artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 1, i 
direktiv 2001/29 pa den ene side og rettighedeme for brugeme af beskyttede frembringelser som 
omhandlet i undtagelsesbestemmelseme i dette direktivs artikel 5, stk. 3, litra c ), andet altemativ, og 
artikel 5, stk. 3, litra d), pa den anden side, skal laegge en fortolkning af disse bestemmelser til grund, 
som samtidig med, at den respekterer deres ordlyd og bevarer deres effektive virkning er i fuld 
overensstemmelse med de grundleeggende rettigheder, som er sikret ved chartret. 

Det fjerde sporgsml 

60 Med det fjerde sporgsm~l onsker den foreleggende ret nzrmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 3, 
litra c ), andet altemativ, i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at den er til hinder for en national 
bestemmelse, som begrenser anvendelsen af den undtagelse eller indskrrenkning, som er omhandlet i 
denne bestemmelse, til tilfzelde, hvor det ikke med rimelighed er muligt at indhente forudg~ende 
tilladelse til at bruge et beskyttet verk med henblik p~ redegorelse for dagsbegivenheder. 

61 S~ledes som det er blevet anfort i nerverende doms premis 26, bestemmer artikel 5, stk. 3, litra c), 
andet altemativ, i direktiv 2001/29, at medlemsstateme kan indfore undtagelser fra eller 
indskrzenkninger i de rettigheder, der er nvnt i dette direktivs artikel 2 og 3, hvis der er tale om 
anvendelse af verker eller andre frembringelser i forbindelse med redegorelse for dagsbegivenheder, 
og det sker i et omfang, som det informative form~l berettiger til, og s~fremt kilden med 
ophavsmandens navn angives, medmindre dette viser sig umuligt. 

62 Som det fremg~r af fast retspraksis, folger det s~vel af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten 
som af lighedsprincippet, at en bestemmelse i EU-retten, der s~som artikel 5, stk. 3, i direktiv 
2001/29 - ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstatemes ret med henblik pa at 
fastlaegge dens betydning og rrekkevidde, normalt skal undergives en selvstendig og ensartet 
fortolkning i hele EU (dom af 21.10.2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, prremis 32 og den deri 
neevnte retspraksis). 

63 Indledningsvis skal det bemrerkes, at artikel 5, stk. 3, litra c ), andet altemativ, i direktiv 2001/29 ikke 
efter sin ordlyd indeholder noget krav om, at der forud for et beskyttet veerks reproduktion eller 
overforing til almenheden indhentes samtykke fra rettighedshaveren. 
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64 S~fremt kilden angives, og anvendelsen af det p~geldende verk sker i et omfang, som det informative 

form~l berettiger til, krzver den i denne bestemmelse omhandlede undtagelse eller indskrzenkning kun, 
at anvendelsen sker »i forbindelse med redegorelse for dagsbegivenheder«. 

65 Da dette udtryk ikke er defineret i direktiv 2001/29, bor det fortolkes i overensstemmelse med dets 
seedvanlige betydning i almindelig sprogbrug, idet der skal tages hensyn til den kontekst, hvori det 
anvendes, og de m~l, der forfolges med den lovgivning, som det udgor en del af (jf. i denne retning 
dom af 3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, praemis 19 og den deri 
nrevnte retspraksis ). 

66 Hvad for det forste ang~r ordlyden af artikel 5, stk. 3, litra c), andet alternativ, i direktiv 2001/29 
bemzrkes indledningsvis, at der ved den handling, som best~r i »redegorelse« som omhandlet i denne 
bestemmelse, skal forst~s det at give oplysninger om en dagsbegivenhed. Selv om den blotte 
meddelelse om en s~dan begivenhed ikke udgor en redegorelse for denne, kraver udtrykket 
»redegorelse« i dets sedvanlige betydning imidlertid ikke, at brugeren foretager en detaljeret analyse 
af begivenheden. 

67 Dern&st skal redegorelsen vedrore en »dagsbegivenhed«. I denne forbindelse skal en dagsbegivenhed 
som anfort af den foreleggende ret anses for at vere en begivenhed, som offentligheden p~ det 
tidspunkt, hvor der redegores for den, har en interesse i at f~ oplysning om. 

68 Endelig krrever artikel 5, stk. 3, litra c), andet altemativ, i direktiv 2001/29, at kilden, herunder navnet 
p~ det beskyttede verks ophavsmand, anfores, medmindre dette viser sig umuligt, og at den 
p~geeldende anvendelse kun sker i »et omfang, som det informative form~l berettiger til«, og dermed er 
i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Det folger heraf, at anvendelsen af det beskyttede 
v&erk ikke m~ g~ videre end nodvendigt med henblik p~ at opn~ det informationsform~l, som forfolges. 

69 I den foreliggende sag tilkommer det den foreliggende ret at undersoge, om offentliggorelsen af de 
originale versioner af manuskriptet og af den artikel, der var trykt i den omhandlede tekstsamling, i 
deres helhed og uden angivelse af Volker Becks afstandtagen fra indholdet i disse dokumenter var 
nodvendig med henblik p~ at opn~ det informationsform~l, som forfulgtes. 

70 For det andet skal det med hensyn til den kontekst, hvori artikel 5, stk. 3, litra c), i direktiv 2001/29 
indg~r, fremhaves, at denne bestemmelse skal ses i forbindelse med nyhedsmediernes formidling af 
information med henblik pa at tilgodese offentlighedens interesse i oplysninger om dagsbegivenheder, 
hvilket bl.a. fremg~r dels af de udtryk, som er anvendt i denne bestemmelse, hvori det forste alternativ 
specifikt vedrorer gengivelser i pressen og udgivelse af artikler om aktuelle emner, dels af de greenser, 
som EU-lovgiver har fastsat for anvendelsen af de omhandlede vrerker eller andre frembringelser, som 
alene m~ ske i »et omfang, som det informative form~l berettiger til«. 

71 N~r en dagsbegivenhed indtrzffer, er det imidlertid i almindelighed og i serdeleshed i 
informationssamfundet - nodvendigt, at information om denne kan formidles hurtigt, og dette kan 
derfor vanskeligt forenes med et krav om indhentelse af ophavsmandens forudg~ende samtykke, som 
ville gore det uforholdsmressigt vanskeligt eller ligefrem umuligt at give offentligheden de relevante 
oplysninger hurtigt nok. 

72 For det tredje skal det hvad ang~r sikringen af den effektive virkning af undtagelsen eller 
indskrrenkningen som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c), andet altemativ, i direktiv 2001/29 
bemerkes, at form~let med denne er at bidrage til, at den ved chartrets artikel 11 sikrede 
informationsfrihed og pressefrihed kan udoves, idet Domstolen allerede har fastsl~et, at pressens 
opgave i et demokratisk samfund og i en retsstat berettiger, at denne kan informere offentligheden uden 
andre begreensninger end de absolut nodvendige (jf. i denne retning dom af 1.12.2011, Painer, C- 
145/10, EU:C:2011:798, pramis 113). 

73 S~fremt man krevede af brugeren af et beskyttet verk, at denne indhenter rettighedshaverens 
tilladelse, n~r dette med rimelighed er muligt, ville man se bort fra, at undtagelsen eller 
indskrrenkningen som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c), andet altemativ, i direktiv 2001/29, hvis 
betingelserne for anvendelse heraf er opfyldt, skal gore det muligt at anvende et beskyttet verk uden 
nogen form for tilladelse fra rettighedshaveren. 
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74 Henset til ovenst~ende betragtninger skal det fjerde sporgsm~l besvares med, at artikel 5, stk. 3, litra 

c ), andet altemativ, i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at den er til hinder for en national 
bestemmelse, som begrenser anvendelsen af den undtagelse eller indskrenkning, som er omhandlet i 
denne bestemmelse, til tilfelde, hvor det ikke med rimelighed er muligt at indhente forudg~ende 
tilladelse til at bruge et beskyttet verk med henblik p~ redegorelse for dagsbegivenheder. 

Det femte sporgsml 

75 Med det femte sporgsm~l onsker den foreleggende ret nermere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 3, 
litra d), i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at begrebet »citater« som omhandlet i denne 
bestemmelse omfatter henvisning, via et link, til en fil, som kan konsulteres selvstendigt. 

76 Ifolge ordlyden af artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 kan medlemsstaterne indfore undtagelser 
fra eller indskrenkninger i den eneret til reproduktion og overforing til almenheden, som er omhandlet 
i dette direktivs artikel 2 og 3, hvis der er tale om citater med henblik p form~l som kritik eller 
anmeldelser, forudsat at de vedrorer et vrerk ell er en anden frembringelse, som allerede er gjort 
tilgeengelig for almenheden pa lovlig vis, kilden med ophavsmandens navn angives, medmindre dette 
viser sig umuligt, og citateme er i overensstemmelse med god skik og med hensyn til deres omfang 
ikke gr ud over, hvad det serlige form~l berettiger til. 

77 Da udtrykket »citater« ikke er defineret i direktiv 2001/29, bor fastlaggelsen af betydningen og 
rrekkevidden af dette udtryk i henhold til Domstolens faste praksis, som er nrevnt i nrervrerende doms 
preemis 65, ske efter dets sedvanlige betydning i almindelig sprogbrug, idet der skal tages hensyn til 
den kontekst, hvori det anvendes, og de m~l, der forfolges med den lovgivning, som det udgor en del 
af. 

78 Hvad ang~r den sedvanlige betydning i almindelig sprogbrug af udtrykket »citater« bemarkes, at et 
citats vesentligste kendetegn er, at en bruger, som ikke er ophavsmand til citatet, anvender et verk 
eller mere generelt et uddrag af et vrerk med henblik pa at illustrere en ytring, forsvare et synspunkt 
eller muliggore en intellektuel sammenligning af dette verk og nevnte brugers ytringer. I denne 
forbindelse har Domstolen allerede fastsl~et, at det er uden betydning, om citatet er brugt i et 
ophavsretligt beskyttet verk ell er tvertimod i en frembringelse, som ikke er beskyttet ( dom af 
1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, prremis 136). 

79 Som generaladvokaten nermere bestemt har fremh&vet i punkt 43 i sit forslag til afgorelse, skal 
brugeren af et beskyttet verk, som vil p~ber~be sig undtagelsen for citater, derfor nodvendigvis 
godtgore en direkte og ner forbindelse mellem det citerende verk og den p~geldendes egne 
overvejelser og dermed muliggore en s~dan intellektuel sammenligning med den andens verk, idet 
artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 i denne forbindelse preciserer, at form~let med citater bl.a. 
kan vere at muliggore kritik eller anmeldelser. Heraf folger ogs~, at anvendelsen af det citerede verk 
skal vere underordnet i forhold til nrevnte brugers ytringer, idet citat af et beskyttet vrerk i ovrigt i 
henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2001/29 ikke m~ vere af et s~dant omfang, at det strider mod den 
normale udnyttelse af veerket eller andre frembringelser eller indebrerer urimelig skade for 
rettighedshaverens legitime interesser. 

80 N~r dette er sagt, krrever hverken ordlyden af artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 eller begrebet 
»citater«, s~ledes som det er beskrevet i nerverende doms pr@mis 78 og 79, at det citerede verk er 
uadskilleligt indeholdt i den tekst, hvori det citeres, f.eks. gennem indrykninger eller gengivelser i 
fodnoter, idet et sdant citat s~ledes kan ske ved indsettelse af et link til dette. 

81 En s~dan mulighed er i overensstemmelse med den kontekst, hvori denne bestemmelse indg~r, idet 
direktiv 2001/29 specifikt vedrorer retlig beskyttelse af ophavsret inden for rammeme af det indre 
marked med som det er anfort i dets artikel 1, stk. 1- seerligt henblik pa informationssamfundet. Som 
Domstolen gentagne gange har fremhrevet, medvirker hyperlinks til, at internettet der er seerligt 
vigtigt for ytrings- og informationsfriheden, som er sikret ved chartrets artikel 11-er velfungerende og 
til udveksling af meninger og information pa dette netvrerk, der er karakteriseret ved adgang til uanede 
meengder af information (dom af 8.9.2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, prremis 45, og af 
7.8.2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, preemis 40). 
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82 En s~dan fortolkning afkrzftes i ovrigt ikke af form~let med undtagelsen for citater i artikel 5, stk. 3, 

litra d), i direktiv 2001/29, der, som Domstolen allerede har fastsl~et, er at skabe en rimelig balance 
mellem ytringsfriheden for brugeme af et beskyttet verk eller en anden beskyttet frembringelse og 
ophavsmandens ret til reproduktion samt at forhindre, at ophavsmendenes eneret til reproduktion er til 
hinder for, at citater af et verk, som allerede er gjort tilgeengeligt for offentligheden, kan offentliggores 
og forsynes med kommentarer eller kritik (dom af 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, 
preemis 120 0g 134). 

83 U anset disse betragtninger, og eftersom den foreleeggende ret i den foreliggende sag har anfort, at 
Volker Becks manuskript og artikel er blevet giort tilgeengelige for almenheden pa intemettet ved hjrelp 
af links, i form af filer, der kan konsulteres selvstendigt, skal det fremhreves, at anvendelsen af artikel 
5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 som anfort i nerverende doms premis 76 forudsetter, at den 
p~geldende brug er »i overensstemmelse med god skik og med hensyn til [dens] omfang ikke gr ud 
over, hvad det serlige form~l berettiger til«, s~ledes at anvendelsen af dette manuskript og denne 
artikel til brug for citater ikke m~ g~ videre end nodvendigt med henblik p~ at opn~ form~let med det 
omhandlede citat. 

84 Henset til ovenst~ende betragtninger skal det femte sporgsm~l besvares med, at artikel 5, stk. 3, litra 
d), i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at begrebet »citater« som omhandlet i denne bestemmelse 
omfatter henvisning, ved hjrelp af et link, til en fil, som kan konsulteres selvstendigt. 

Det sjette sporgsm~l 

85 Med det sjette sporgsm~l onsker den foreleggende ret nermere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 3, 
litra d), i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at et verk allerede er gjort tilgeengeligt for 
almenheden p~ lovlig vis, nr det i sin konkrete udformning tidligere er blevet offentliggjort med 
ophavsmandens samtykke. 

86 Som det fremg~r af artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29, finder undtagelsen for citater kun 
anvendelse, s~fremt det p~geldende citat vedrorer et verk, som er gjort tilgeengeligt for almenheden p~ 
lovlig vis. 

87 I denne forbindelse har Domstolen allerede fastsl~et, at der ved udtrykket »mise ~ la disposition du 
public dune cuvre« i den franske udgave af artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 forst~s den 
omst&ndighed, at veerket gores tilgengeligt for almenheden, idet denne fortolkning bekreftes ikke 
alene af udtrykket »made available to the public«, men ogs~ af udtrykket »der Offentlichkeit 
zug~nglich gemacht«, der anvendes uden forskel i den engelske og tyske version af nevnte artikel (jf. i 
denne retning dom af 1.12.2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, prremis 128). 

88 Hvad ang~r sporgsm~let om, hvorvidt et verk allerede er gjort tilgeengeligt for almenheden p~ 
»lovlig« vis, har Domstolen fremhrevet, at det kun -og forudsat at de ovrige betingelser, der er fastsat i 
artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29, er opfyldt -er tilladt at citere fra verker, som er gjort 
tilgeengelige for almenheden pa lovlig vis (jf. i denne retning dom af 1.12.2011, Painer, C-145/10, 
EU:C:2011:798, praemis 127). 

89 Et verk -eller en del af et verk skal s~ledes anses for allerede at vere gjort tilgangeligt for 
almenheden p~ lovlig vis, s~fremt det er blevet gjort tilgengeligt for almenheden med 
rettighedshaverens tilladelse eller i medfor af en tvangslicens eller en lovbestemt tilladelse. 

90 I den foreliggende sag onsker den forelreggende ret oplyst, om Volker Becks vrerk kan anses for 
allerede at vere blevet gjort tilgengeligt for almenheden p~ lovlig vis i forbindelse med 
offentliggorelsen af hans manuskript i 1988 som artikel i en tekstsamling, n~r henses til den 
omstendighed, at redaktoren af denne tekstsamling skulle have foretaget mindre zndringer i dette 
manuskript for dets offentliggorelse. Den forelaggende ret onsker oplyst, om en s~dan lovlig 
tilgeengeliggorelse for almenheden er sket ved Volker Becks offentliggorelse p~ sin egen internetside af 
disse dokumenter ledsaget af bemerkninger om afstandtagen. 

91 Det bemrerkes i denne henseende, at det tilkommer den nationale ret - i lyset af den konkrete sag, som 
er indbragt for den, og under hensyntagen til alle omstendighederne i det foreliggende tilfelde at 
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afgore, om et verk er blevet gjort tilgengeligt for almenheden p~ lovlig vis (jf. i denne retning dom af 
3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, prremis 28). 

92 Ihovedsagen p~hviler det navnlig den foreleggende ret at undersoge, om redaktoren i forbindelse med 
den oprindelige offentliggorelse af Volker Becks manuskript som artikel i en tekstsamling i henhold til 
aftale eller anden bemyndigelse havde ret til at foretage de omhandlede redaktionelle rendringer. Hvis 
dette ikke var tilfeldet, m~ det leegges til grund, at da der ikke forel~ samtykke fra rettighedshaveren, 
er veerket i den form, hvori det blev offentliggjort i nrevnte tekstsamling, ikke blevet giort tilgeengeligt 
for almenheden p~ lovlig vis. 

93 Det fremg~r dog, at Volker Becks manuskript og artikel senere blev offentliggjort af indehaveren af 
ophavsretten selv pa dennes egen intemetside. Den foreleggende ret har imidlertid anfort, at 
offentliggorelsen af disse dokumenter p~ Volker Becks internetside var ledsaget af en p~skrift p~ skr~ 
af hver side af disse dokumenter med en afstandtagen fra dokumentemes indhold. I forbindelse med 
denne offentliggorelse er disse dokumenter s~ledes kun blevet gjort tilgeengelige for almenheden p~ 
lovlig vis i det omfang, de var ledsaget af nrevnte bemrerkninger om afstandtagen. 

94 Under alle omstendigheder tilkommer det, henset til de betragtninger, som allerede er anfort i 
neerveerende doms preemis 83, med henblik p~ anvendelsen af artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 
2001/29 den foreleggende ret at undersoge, om offentliggorelsen af de originale versioner af 
manuskriptet og af den artikel, der var trykt i den omhandlede tekstsamling, uden angivelse af Volker 
Becks afstandtagen fra indholdet i disse dokumenter, var i overensstemmelse med god skik og 
berettiget som folge af form~let med det omhandlede citat. 

95 Henset til ovenst~ende betragtninger skal det sjette sporgsml besvares med, at artikel 5, stk. 3, litra 
d), i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at et verk allerede er blevet gjort tilgeengeligt for 
almenheden p~ lovlig vis, n~r det i sin konkrete udformning forud er blevet gjort tilgangeligt for 
almenheden med rettighedshaverens tilladelse eller i medfor af en tvangslicens eller en lovbestemt 
tilladelse. 

Sagsomkostninger 

96 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgor et led i den sag, der verserer for den 
foreleeggende ret, tilkommer det denne at treffe afgorelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nevnte 
parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indleeg for Domstolen, 
ikke erstattes. 

P~ grundlag af disse premisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret: 

1) Artikel 5, stk. 3, litra c), andet alternativ, og artikel 5, stk. 3, litra d), i Europa-Parlamentets 
0g R~dets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslzgtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes s~ledes, at de 
ikke udgor foranstaltninger til en fuldstzndig harmonisering af rzekkevidden af de 
undtagelser og indskrrenkninger, som de tillader. 

2) lnformationsfriheden og pressefriheden, der er sikret i artikel 11 i Den Europziske Unions 
charter om grundlreggende rettigheder, kan ikke begrunde en undtagelse fra 
ophavsmandens eneret til reproduktion og overforing til almenheden som omhandlet i 
henholdsvis artikel 2, litra a), 0g artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 ud over de undtagelser 
og indskrznkninger, der er omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2 og 3. 

3) Den nationale ret skal ved den afvejning, som det p~hviler den at foretage, p~ grundlag af 
samtlige omstzndigheder i den omhandlede sag, af ophavsmandens enerettigheder i 
henhold til artikel 2, litra a), 0g artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 pa den ene side og 
rettighederne for brugerne af beskyttede frembringelser som omhandlet i 
undtagelsesbestemmelserne i dette direktivs artikel 5, stk. 3, litra c), and et alternativ, og 
artikel 5, stk. 3, litra d), p~ den anden side, lgge en fortolkning af disse bestemmelser til 
grund, som - samtidig med, at den respekterer deres ordlyd og bevarer deres effektive 
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virkning - er i fuld overensstemmelse med de grundlaeggende rettigheder, som er sikret ved 
Den Europziske Unions charter om grundleggende rettigheder. 

4) Artikel 5, stk. 3, litra c), andet alternativ, i direktiv 2001/29 skal fortolkes sledes, at den er 
til hinder for en national bestemmelse, som begrrenser anvendelsen af den undtagelse eller 
indskrznkning, som er omhandlet i denne bestemmelse, til tilfzlde, hvor det ikke med 
rimelighed er muligt at indhente forudg~ende tilladelse til at bruge et beskyttet verk med 
henblik p~ redegorelse for dagsbegivenheder. 

5) Artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at begrebet »citater« som 
omhandlet i denne bestemmelse omfatter henvisning, ved hjalp af et link, til en fil, som kan 
konsulteres selvstzndigt. 

6) Artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29 skal fortolkes s~ledes, at et vark allerede er 
blevet gjort tilgangeligt for almenheden p~ lovlig vis, n~r det i sin konkrete udformning 
forud er blevet gjort tilgangeligt for almenheden med rettighedshaverens tilladelse eller i 
medfor af en tvangslicens eller en lovbestemt tilladelse. 

Underskrifter 

Processprog: tysk. 



Högsta Domstolen NJA 1998 s. 838 (NJA 1998:125) 

Målnummer: B4367-97 Avdelning: 

Domsnummer: 

Avgörandedatum: 

Rubrik: 

1998-12-21 

Efter andra världskrigets slut fattades i Tyskland beslut om 
konfiskering av Adolf Hitlers kvarlåtenskap, bl a upphovsrätten till 
hans bok Mein Kampf, vilken sedermera överläts till Fristaten 
Bayern. Sedan ett svenskt förlag 1992 gett ut boken förs talan 
mot förläggaren ançående intr~ng i den upphovsrätt som Bayern 
sålunde skall ha förvärvat. Det tyska konfiskationsbeslutet har 
inte tillerkänts verkan beträffande upphovsrätten i Sverige till 
boken. Fastän det inte anses klarlagt i målet att Bayern innehar 
upphovsrätten i Sverige till boken har ansvar för 
upphovsrättslntrånq ådörnts. 

Lagrum: • 1 § upphovsrättslagen (1960:729) 
• 2 § upphovsrättslagen (1960:729) 
• 3 § upphovsrättslagen (1960:729) 
• 53 § upphovsrättslagen (1960:729) 
• 53 a § upphovsrättslagen (1960:729) 
• 55 § upphovsrättslagen (1960:729) 
• 59 § upphovsrättslagen (1960:729) 
• 65 § upphovsrättslagen (1960:729) 
• 2 § internationella upphovsrättsförordningen (1994: 193) 
• 40 kap. 3 § rätteqånqsbalken (1942:740) 

Rättsfall: 

REFERAT 

Allmän åklagare yrkade vid Stockholms TR ansvar å K-E.H. för brott mot 
upphovsrättslagen enligt följande: Fristaten Bayern innehar upphovsrätten till 
Adolf Hitlers verk "Mein Kampf'. K-E.H. har genom H:s förlag i Stockholm under 
1992 - utan medgivande av upphovsrättsinnehavaren - framställt och gjort 
tillgänglig för allmänheten en till svenska språket översatt version av "Mein 
Kamp". K-E.H. har härigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gjort 
intrång i den Bayern tillkommande upphovsrätten. 

Âklagaren åberopade 2 och 53 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk. 

Fristaten Bayern, som biträdde åtalet, yrkade att TR:n skulle enligt 55 § 2 st 
upphovsrättslagen förordna om förstörelse av de exemplar av Mein Kampf som 
utgivits av K-E.H. genom dennes förlag och som påträffats hos honom eller 
innehas av honom, och enligt 53 a § upphovsrättslagen vid vite om en miljon kr 
förbjuda K-E.H. att fortsätta utgivningen av Mein Kampf. 

Efter yrkande av Fristaten Bayern förordnades i december 1994 interimistiskt 
om beslag av K-E.H:s exemplar av Mein Kampf jämte de trycksaker, klicheer 
och andra hjälpmedel som kunnat användas endast vid hans framställning av 
Mein Kampf. 

K-E.H. bestred ansvar för brott mot upphovsrättslagen under åberopande av 
följande omständigheter. 

1. Fristaten Bayern har inte upphovsrätten till Mein Kampf. 

2. Om Fristaten Bayern skall anses inneha upphovsrätten till Mein Kampf är 
innehavet i vart fall inte giltigt i Sverige eftersom det är fråga om ett 
konfiskatoriskt förvärv. Ett sådant förvärv strider mot den internationella 
privaträttenjfolkrätten och är därför inte giltigt utanför den stat som har 
beslutat om åtgärden. 

3. Även om Fristaten Bayern har en i Sverige gällande upphovsrätt till Mein 
Kampf strider det mot intresset av tryckfrihet att göra upphovsrätten gällande. 

4. K-E.H. har varken uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtagit åtgärd som 
innebär intrång i den till Mein Kampf knutna upphovsrätten. 

K-E.H. bestred även Fristaten Bayerns yrkanden och yrkade att TR:n skulle 
häva beslaget. 

TR:n (ordf rådmannen Nilsson) anförde i dom d 28 mars 1996: Domskäl. 
Parterna har till utveckling av sin talan anfört väsentligen följande. Âklagaren. 
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H~gsta Domstolen NJA 1998 s. 838 (NJA 1998:125) 

M~lnummer: 

Domsnummer: 

Avg~randedatum: 

Rubrik: 

Lagrum: 

R~ttsfall: 

REFERAT 

B436797 Avdelning: 

1998-12-21 

Efter andra v~rldskrigets slut fattades i Tyskland beslut om 
konfiskering av Adolf Hitlers kvarltenskap, bl a upphovsr~tten till 
hans bok Mein Kampf, vilken sedermera ~verl~ts till Fristaten 
Bayern. Sedan ett svenskt f~rlag 1992 gett ut boken f~rs talan 
mot f~rl~ggaren ang~ende intr~ng i den upphovsr~tt som Bayern 
s~lunda skall ha f~rv~rvat. Det tyska konfiskationsbeslutet har 
inte tillerk~nts verkan betr~ffande upphovsr~tten i Sverige till 
boken. Fast~n det inte anses klarlagt i m~let att Bayern innehar 
upphovsr~tten i Sverige till boken har ansvar f~r 
upphovsr~ttsintrng ~d~mts. 

• 15upphovsr~ttslagen (1960:729) 
• 25upphovsr~ttslagen (1960:729) 
• 35 upphovsr~ttslagen (1960:729) 
• 535 upphovsr~ttslagen (1960:729) 
• 53 a 5 upphovsr~ttslagen (1960:729) 
• 55 5 upphovsr~ttslagen (1960:729) 
• 59 5 upphovsr~ttslagen (1960:729) 
• 65 5 upphovsr~ttslagen (1960:729) 
• 25internationella upphovsr~ttsf~rordningen (1994:193) 
• 40 kap. 3 5 r~tteg~ngsbalken (1942:740) 

Allm~n ~klagare yrkade vid Stockholms TR ansvar ~ KE.H. f~r brott mot 
upphovsr~ttslagen enligt f~ljande: Fristaten Bayern innehar upphovsr~tten till 
Adolf Hitlers verk "Mein Kampf'. KE.H. har genom H:s f~rlag i Stockholm under 
1992  utan medgivande av upphovsr~ttsinnehavaren  framst~llt och gjort 
tillg~nglig f~r allm~nheten en till svenska spr~ket ~versatt version av "Mein 
Kamp". KE.H. har h~rigenom upps~tligen eller av grov oaktsamhet gjort 
intr~ng i den Bayern tillkommande upphovsr~tten. 

klagaren ~beropade 2 och 53 55 lagen (1960:729) om upphovsr~tt till 
litter~ra och konstn~rliga verk. 

Fristaten Bayern, som bitr~dde ~talet, yrkade att TR:n skulle enligt 55 2 st 
upphovsr~ttslagen f~rordna om f~rst~relse av de exemplar av Mein Kampf som 
utgivits av KE.H. genom dennes f~rlag och som p~tr~ffats hos honom eller 
innehas av honom, och enligt 53 a § upphovsrattslagen vid vite om en miljon kr 
f~rbjuda KE.H. att forts~tta utgivningen av Mein Kampf. 

Efter yrkande av Fristaten Bayern f~rordnades i december 1994 interimistiskt 
om beslag av KE.H:s exemplar av Mein Kampf j~mte de trycksaker, klicheer 
och andra hj~lpmedel som kunnat anv~ndas endast vid hans framst~lining av 
Mein Kampf. 

KE.H. bestred ansvar f~r brott mot upphovsr~ttslagen under ~beropande av 
f~ljande omst~ndigheter. 

1. Fristaten Bayern har inte upphovsr~tten till Mein Kampf. 

2. Om Fristaten Bayern skall anses inneha upphovsr~tten till Mein Kampf ~r 
innehavet i vart fall inte giltigt i Sverige eftersom det ~r fr~ga om ett 
konfiskatoriskt f~rv~rv. Ett sdant f~rv~rv strider mot den internationella 
privatr~tten/folkr~tten och ~r d~rf~r inte giltigt utanf~r den stat som har 
beslutat om tg~rden. 

3. ~ven om Fristaten Bayern har en i Sverige g~llande upphovsr~tt till Mein 
Kampf strider det mot intresset av tryckfrihet att g~ra upphovsr~tten g~llande. 

4.KE.H. har varken upps~tligen eller av grov oaktsamhet vidtagit ~tg~rd som 
inneb~r intr~ng i den till Mein Kampf knutna upphovsr~tten. 

KE.H. bestred ~ven Fristaten Bayerns yrkanden och yrkade att TR:n skulle 
h~va beslaget. 

TR:n (ordf r~dmannen Nilsson) anf~rde i dom d 28 mars 1996: Domsk~l. 
Parterna har till utveckling av sin talan anf~rt v~sentligen f~ljande. klagaren. 

ALI�
Line

ALI�
Line



Efter andra världskrigets slut initierade segrarmakterna viss lagstiftning i 
Tyskland i syfte att befria Tyskland från nazismen. Lag om befrielse från 
nationalsocialism och militarism av d 5 mars 1946 är en sådan lag. Enligt 
artikel 1 i lagen skall alia personer som aktivt har understött den 
nationalsocialistiska våldsregimen eller som har gjort sig skyldiga till 
överträdelser av principerna för rättfärdighet och humanitet eller egennyttigt 
utnyttjande av de därigenom åstadkomna förhållandena utestängas från 
inflytande på det offentliga och det ekonomiska livet och åläggas att gottgöra 
det som de har gjort sig skyldiga till. I artikel 4 anges att för en rättvis 
bedömning av ansvaret och för att påföljder skall kunna ådörnas, skall en 
indelning av de skyldiga göras i fem kategorier varav en kategori betecknas 
huvudskyldiga. Enligt artikel 15 skall huvudskyldigas egendom konfiskeras som 
bidrag till gottgörelse, varvid de skall tillåtas behålla endast ett så stort belopp 
som med hänsyn till familjeförhållanden och förvärvsförmåga är nödvändigt för 
livets nödtorft. Om de Iyfter en inkomst skall de åläggas att regelbundet betaia 
särskilda avgifter till en gottgörelsefond. Om svaranden har avlidit, kan enligt 
artikel 37, på order av ministern för politisk befrielse, ett förfarande 
genomföras i syfte att helt eller delvis konfiskera den i förbundslandet eller 
provinsen belägna kvarlåtenskapen utan hänsyn till laglott eller 
testamentariska förfoganden. Sådant förfarande skall enligt lagen endast 
genomföras om vederbörande är att betrakta som huvudskyldig eller belastad 
på ett sätt som avses i lagen. De nödvändiga genomförandebestämmelserna 
för de föreskrivna åtgärdernas vidtagande skall enligt lagen utfärdas av 
ministern för politisk befrielse. Särskilda denazifieringsdomstolar, 
spruchkammern, etabierades för genomförandet av förverkandeåtgärder enligt 
lagen. Adolf Hitler, som avled i Berlin d 29 april 1945 och var hemmahörande i 
Bayern, bedömdes tillhöra kategorin huvudskyldiga. Genom en dom d 15 okt 
1948 konfiskerade denazifieringsdomstolen i Munchen Adolf Hitlers i 
förbundslandet Bayern befintliga kvarlåtenskap i sin helhet. Bland den såtunde 
konfiskerade egendomen ingick upphovsrätten till Mein Kampf. Av domen 
framgår att domstolen har grundat sin behörighet på det förhållandet att Adolf 
Hitler hade hemvist i Munchen. I domen anges också att Adolf Hitler, om denne 
hade varit i livet, skulle ha klassificerats som huvudskyldig och att detta var 
något som inte behövde motiveras. Äganderätten till den med stöd av lagen 
konfiskerade egendomen skulle stadfästas genom särskilda fångeshandlingar, 
"Ubertragungsurkunde". Närmare föreskrifter beträffande den angivna lagen 
finns i förordningar år 1948 och år 1950. I Förordning om konfiskation, 
förvaltning och nyttjande av tillgångar och förmögenhetsvärden med stöd av 
lagen om befrielse från nationalsocialism och militarism 
(konfiskationsförordningen) av d 23 nov 1948 anges i § 3 att sådan i 
förbundslandet belägen kvarlåtenskap som avses i lagens artikel 37 utgörs av 
alia objekt, rättigheter och övriga materiella tillgångar som vid tidpunkten för 
vederbörandes bortgång dels tillhörde en avliden person, som efter sin död 
genom lagakraftvunna beslut blivit inkluderad i kategorierna huvudskyldiga 
eller belastade dels befann sig i förbundslandet Bayern. Vidare anges i § 7 att 
om hela förmögenheten konfiskerats genom lagakraftvunna beslut så innehas 
förfoganderätten över de i Bayern belägna tillgångarna från och med 
tidpunkten för beslutets lagakraftvinnande ej längre av den av konfiskationen 
berörda fysiska eller juridiska personen, utan av den delstatliga 
konfiskationsmyndigheten jämlikt kontrollrådets direktiv nr 57 av d 15 jan 1948 
och zonbefälhavarens förordningar. I § 8 i förordning d 23 dec 1950 om 
genomförandebestämmelser beträffande den angivna förordningen av d 23 nov 
1948 anges att behörig att handha överlåtelsen av konfiskerad egendom och 
delar av sådan egendom och att vidtaga de med överlåtelsen 
sammanhängande rättsåtgärderna är ordföranden i nämnden för 
egendomsförvaltning och gottgörelse eller det av honom utsedda ombudet 
samt anges vidare att äganderätten till förmögenhetsvärdena stadfästes genom 
utfärdande av fångeshandlingar. Genom en överlåtelsehandling, nummer 86 d 
21 jan 1965, har chefen för distriktsfinansdirektionen i Munchen, som enligt 
vissa i handlingen angivna förordningar förklarat sig vara behörig instans för 
handläggning av frågor av angivet slag, överlåtit äganderätten till de i bilaga till 
handlingen beskrivna förmögenhetsobjekten på Fristaten Bayern. I handlingen 
anges också att det fastslås att kvarlåtenskapen efter Adolf Hitler genom 
lagakraftvunnen dom i denazifieringsdomstolens I:a avdelning i Munchen d 15 
okt 1948 - mål nr T 3568/58 - har konfiskerats till 100 procent i 
gottgörelsesyften och att de i bilagan redovisade förmögenhetsobjekten hör till 
kvarlåtenskapens tillgångar. I bilagan anges att föremål för överlåtelse är 
upphovsrätter till boken Mein Kampf av Adolf Hitler och eventuella ytterligare 
böcker, tal, samtal, skriftliga uttalanden och manuskript. Adolf Hitler var en 
brottsling. Ett förverkande på grund av brott regleras inte av 
upphovsrättslagstiftning utan av brottslagstiftning. En avliden persons egendom 
kan förverkas. Förverkandet av upphovsrätten till Mein Kampf är varken i strid 
med svensk eller tysk rätt. Tryckfrihetsrättsliga intressen medför inte att 
Fristaten Bayerns upphovsrätt inte skall respekteras. Adolf Hitler överlät till det 
nationalsocialistiska Eherförlaget i Munchen förlagsrättigheterna till Mein Kampf 
del loch 2 år 1925 respektive år 1927. Liknande lagar som infördes 
beträffande privatpersoner infördes i Tyskland också beträffande organisationer. 
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Efter andra v~rldskrigets slut initierade segrarmakterna viss lagstiftning i 
Tyskland i syfte att befria Tyskland fr~n nazismen. Lag om befrielse frn 
nationalsocialism och militarism av d 5 mars 1946 ~r en s~dan lag. Enligt 
artikel 1 i lagen skall alla personer som aktivt har underst~tt den 
nationalsocialistiska v~ldsregimen eller som har gjort sig skyldiga till 
~vertr~delser av principerna f~r r~ttf~rdighet och humanitet eller egennyttigt 
utnyttjande av de d~rigenom ~stadkomna f~rh~llandena utest~ngas fr~n 
inflytande p det offentliga och det ekonomiska livet och ~l~ggas att gottg~ra 
det som de har gjort sig skyldiga till. I artikel 4 anges att f~r en r~ttvis 
bed~mning av ansvaret och f~r att p~f~ljder skall kunna ~d~mas, skall en 
indelning av de skyldiga g~ras i fem kategorier varav en kategori betecknas 
huvudskyldiga. Enligt artikel 15 skall huvudskyldigas egendom konfiskeras som 
bidrag till gottg~relse, varvid de skall till~tas beh~lla endast ett s~ stort belopp 
som med h~nsyn till familjef~rh~llanden och f~rv~rvsf~rm~ga ~r n~dv~ndigt f~r 
livets n~dtorft. Om de lyfter en inkomst skall de ~l~ggas att regelbundet betala 
s~rskilda avgifter till en gottg~relsefond. Om svaranden har avlidit, kan enligt 
artikel 37, p~ order av ministern f~r politisk befrielse, ett f~rfarande 
genomf~ras i syfte att helt eller delvis konfiskera den i f~rbundslandet eller 
provinsen bel~gna kvarltenskapen utan h~nsyn till laglott eller 
testamentariska f~rfoganden. S~dant f~rfarande skall enligt lagen endast 
genomf~ras om vederb~rande ~r att betrakta som huvudskyldig eller belastad 
p~ ett s~tt som avses i lagen. De n~dv~ndiga genomf~randebest~mmelserna 
f~r de f~reskrivna tg~rdernas vidtagande skall enligt lagen utf~rdas av 
ministern f~r politisk befrielse. S~rskilda denazifieringsdomstolar, 
spruchkammern, etablerades f~r genomf~randet av f~rverkande~tg~rder enligt 
lagen. Adolf Hitler, som avled i Berlin d 29 april 1945 och var hemmah~rande i 
Bayern, bed~mdes tillh~ra kategorin huvudskyldiga. Genom en dom d 15 okt 
1948 konfiskerade denazifieringsdomstolen i Munchen Adolf Hitlers i 
f~rbundslandet Bayern befintliga kvarl~tenskap i sin helhet. Bland den slunda 
konfiskerade egendomen ingick upphovsr~tten till Mein Kampf. Av domen 
framg~r att domstolen har grundat sin beh~righet p det f~rh~llandet att Adolf 
Hitler hade hemvist i Munchen. I domen anges ocks att Adolf Hitler, om denne 
hade varit i livet, skulle ha klassificerats som huvudskyldig och att detta var 
n~got som inte beh~vde motiveras. Agander~tten till den med std av lagen 
konfiskerade egendomen skulle stadf~stas genom s~rskilda f~ngeshandlingar, 
"Ubertragungsurkunde". N~rmare f~reskrifter betr~ffande den angivna lagen 
finns i f~rordningar ~r 1948 och ~r 1950. I F~rordning om konfiskation, 
f~rvaltning och nyttjande av tillgngar och f~rm~genhetsv~rden med st~d av 
lagen om befrielse fr~n nationalsocialism och militarism 
(konfiskationsf~rordningen) av d 23 nov 1948 angesi 5 3 att s~dan i 
f~rbundslandet bel~gen kvarl~tenskap som avses i lagens artikel 37 utg~rs av 
alla objekt, r~ttigheter och ~vriga materiella tillgngar som vid tidpunkten f~r 
vederb~randes bortg~ng dels tillh~rde en avliden person, som efter sin d~d 
genom lagakraftvunna beslut blivit inkluderad i kategorierna huvudskyldiga 
eller belastade dels befann sig i f~rbundslandet Bayern. Vidare anges i § 7 att 
om hela f~rm~genheten konfiskerats genom lagakraftvunna beslut s~ innehas 
f~rfogander~tten ~ver de i Bayern bel~gna tillgngarna fr~n och med 
tidpunkten f~r beslutets lagakraftvinnande ej l~ngre av den av konfiskationen 
ber~rda fysiska eller juridiska personen, utan av den delstatliga 
konfiskationsmyndigheten j~mlikt kontrollr~dets direktiv nr 57 av d 15 jan 1948 
och zonbef~lhavarens f~rordningar. I & 8 i f~rordning d 23 dec 1950 om 
genomf~randebest~mmelser betr~ffande den angivna f~rordningen av d 23 nov 
1948 anges att beh~rig att handha ~verl~telsen av konfiskerad egendom och 
delar av s~dan egendom och att vidtaga de med ~verl~telsen 
sammanh~ngande r~tts~tg~rderna ~r ordf~randen i n~mnden f~r 
egendomsf~rvaltning och gottg~relse eller det av honom utsedda ombudet 
samt anges vidare att ~gander~tten till f~rm~genhetsv~rdena stadf~stes genom 
utf~rdande av f~ngeshandlingar. Genom en ~verl~telsehandling, nummer 86 d 
21 jan 1965, har chefen f~r distriktsfinansdirektionen i Munchen, som enligt 
vissa i handlingen angivna f~rordningar f~rklarat sig vara beh~rig instans f~r 
handl~ggning av fr~gor av angivet slag, ~verl~tit ~gander~tten till de i bilaga till 
handlingen beskrivna f~rm~genhetsobjekten p~ Fristaten Bayern. I handlingen 
anges ocks~ att det fastsls att kvarltenskapen efter Adolf Hitler genom 
lagakraftvunnen dom i denazifieringsdomstolens I :a avdelning i Munchen d 15 
okt 1948  m~l nr T 3568/58  har konfiskerats till 100 procent i 
gottg~relsesyften och att de i bilagan redovisade f~rm~genhetsobjekten h~r till 
kvarl~tenskapens tillg~ngar. I bilagan anges att f~rem~l f~r ~verl~telse ~r 
upphovsr~tter till boken Mein Kampf av Adolf Hitler och eventuella ytterligare 
backer, tal, samtal, skriftliga uttalanden och manuskript. Adolf Hitler var en 
brottsling. Ett f~rverkande p~ grund av brott regleras inte av 
upphovsr~ttslagstiftning utan av brottslagstiftning. En avliden persons egendom 
kan f~rverkas. F~rverkandet av upphovsr~tten till Mein Kampf ~r varken i strid 
med svensk eller tysk r~tt. Tryckfrihetsr~ttsliga intressen medf~r inte att 
Fristaten Bayerns upphovsr~tt inte skall respekteras. Adolf Hitler ~verl~t till det 
nationalsocialistiska Eherf~rlaget i Munchen f~rlagsr~ttigheterna till Mein Kampf 
del 1 och 2 ~r 1925 respektive ~r 1927. Liknande lagar som inf~rdes 
betr~ffande privatpersoner inf~rdes i Tyskland ocks~ betr~ffande organisationer. 



Enligt sådan lag skulle nazistorganisationers förmögenhetsvärden övergå till 
den förbundsstat där förmögenheten fanns. Eherförlaget upplöstes och dess 
förmögenhetsvärden överfördes till Fristaten Bayern. Överlåtelsen har stadfästs 
genom att en överlåtelsehandling har upprättats. Sålunda har både 
upphovsrätten och förlagsrätten till Mein Kampf förverkats till Fristaten Bayern. 

K-E.H.: De lagregier som åklagaren har redovisat och vilka skall grunda 
Fristaten Bayerns rätt till upphovsrätten till Mein Kampf strider mot ordre public 
och bör därför inte tillerkännas giltighet. I vart fall bör de åtgärder som har 
vidtagits med stöd av lagarna inte tillerkännas giltighet utanför Tyskland. 
Lagarna skall ses mot bakgrund av att de har utfärdats av ockupationsmakten i 
ett skede när Tyskland precis hade besegrats och var ockuperat. De är till sin 
karaktär befallningar som Tyskland endast hade att åtlyda. Bestämmelsen om 
egendomskonfiskation var när Adolf Hitlers kvarlåtenskap konfiskerades i strid 
med tysk grundlag; Weimarfördraget år 1919, § 153. Enligt Weimarfördraget 
kan expropriation inte ske utan att först ett regelrätt domstolsförfarande med 
förhandling äger rum och att därefter av domstol beslutad ersättning för den 
exproprierade egendomen utgår. En spruchkammer är ett domstolsliknande 
organ men inte en domstol. Konfiskationsreglerna i den angivna lagen strider 
mot accepterade folkrättsliga regler. I artikel 46 i det landkrigsreglemente som 
har antagits år 1907 genom en konvention i Haag anges att ockuperande makt 
endast får konfiskera privat egendom när egendomen är av betydeise som 
krigsförråd. Fristaten Bayern kan inte härleda en övergång av upphovsrätten 
direkt från Adolf Hitler. När lagstiftningen infördes var Adolf Hitler redan död. 
Vid dödsfallet övergick upphovsrätten till Mein Kampf till hans arvingar. Adolf 
Hitler hade vid dödstillfället en syster i livet; Paula Wolf. Av protokollet från 
förhandlingen i det mål i vilket beslutet om att konfiskera Adolf Hitlers 
kvarlåtenskap fattades framgår att Paula Wolf önskade närvara vid 
förhandlingen men att hon blev vägrad tillträde. Protokollet utvisar också att en 
spruchkammer inte är en domstol. Om en upphovsrättsinnehavare avlider och 
staten är den ende legale arvingen utslocknar enligt den tyska 
upphovsrättslagen år 1901, § 8, upphovsrätten. Tyskland har skrivit under 
Bernkonventionen från år 1886, som reglerar skydd för upphovsrätt till bi a 
litterära verk. I artikelS avsnitt 2 i konventionen föreskrivs att såväl skyddets 
omfång som de rättsliga åtgärder, vilka står ett verks upphovsman till buds för 
skydd av hans rättigheter, uteslutande bestäms av lagstiftningen i det land där 
skyddet påkallas. Det är därför inte möjligt för svensk rätt, som inte ens tillåter 
utmätning av upphovsrätt, att acceptera konfiskation av upphovsrätt. 
Upphovsrätten är immateriell. Lagens ståndpunkt är att upphovsrätten 
beträffande K-E.H:s utgivning av Mein Kampf befinner sig i Sverige. 
Tillåtligheten av konfiskationen måste därför bedömas enligt svenska regler. 
Svenska regler varken tillåter eller har tillåtit konfiskation av upphovsrätt. 
Enligt den svenska regeringsformen 2 kap 22 § 1 st 9 är en utlänning i Sverige 
likställd med en svensk medborgare vad gäller bl a skydd mot expropriation 
och liknande åtgärder. Folkrättsliga regler tillerkänner inte 
konfiskationsåtgärder i ett land någon effekt utanför det land i vilket 
konfiskationen har beslutats. I rättsfallet NJA 1941 s 424 har HD underkänt 
tyska konfiskationskrav i Sverige. Yttrandefrihetsintressena gör sig vad gäller 
K-E.H:s utgivning av Mein Kampf så pass starkt gällande att de 
upphovsrättsliga intressena måste vika och åtalet ogillas även om 
upphovsrättsintrång befinns vara styrkt. I det s k manifestmålet, rättsfallet NJA 
1985 s 893, har HD uttalat att en domstol i en konfliktsituation har ansvaret att 
väga tryckfriheten mot upphovsrätten, vilket kan leda till att en åtgärd som 
innefattar intrång i upphovsrätt inte skall medföra ansvar. 

K-E.H. har hörd över talet uppgivit väsentligen följande. Han är ensamägare till 
ett mindre bokförlag; H:s bokförlag. Varje år ger han på förlaget, som inte har 
någon anställd, ut 5-10 titlar. Omsättningen i förlaget uppgår per år till 
någonting mellan 500 000-1 000 000 kr. Någon gång omkring år 1989 började 
han fundera på att ge ut Adolf Hitlers verk Mein Kampf. Bakgrunden till hans 
intresse för utgivning var ökad nynazism och främlingsfientlighet i Sverige samt 
svårigheter att få tag på Mein Kampf i svensk översättning. Han menar att det 
är av allmänt intresse att Mein Kampf finns tillgänglig så att allmänheten kan 
bilda sig en uppfattning om verket. Det är nästan omöjligt att få tag i Mein 
Kampf på något svenskt bibliotek. Även genom antikvariat är det svårt att i 
Sverige komma över Mein Kampf Han var bekant med den numera framlidne 
bokförläggaren Timo Kärnekull. Han kände till att denne på förlaget Askild och 
Kärnekull hade givit ut Mein Kampf i början av 1970-talet. Han tog därför 
kontakt med Timo Kärnekull för att få besked om det hade varit några 
upphovsrättsliga problem förenade med dennes utgivning. Timo Kärnekull 
berättade då för honom att Adolf Hitler hade en syster i livet när Timo 
Kärnekull gav ut Mein Kampf men att systern inte hade framfört några krav. 
Genom sina undersökningar fick K-E.H. också besked om att Schilds förlag 
hade haft förlagsrätten i Sverige men att denna rätt hade gått över till 
bokförlaget Natur och Kultur. Han tog kontakt med detta förlag, varvid han fick 
besked om att det inte var något hinder mot att han gav ut Mein Kampf. Han 
visste att Mein Kampf emellanåt gavs ut i USA och i England. Han tog därför 
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Enligt s~dan lag skulle nazistorganisationers f~rm~genhetsv~rden ~verg~ till 
den f~rbundsstat d~r f~rm~genheten fanns. Eherf~rlaget uppl~stes och dess 
f~rm~genhetsv~rden ~verf~rdes till Fristaten Bayern. Qverl~telsen har stadf~sts 
genom att en ~verl~telsehandling har uppr~ttats. S~lunda har bde 
upphovsr~tten och f~rlagsr~tten till Mein Kampf f~rverkats till Fristaten Bayern. 

KE.H.: De lagregler som ~klagaren har redovisat och vilka skall grunda 
Fristaten Bayerns r~tt till upphovsr~tten till Mein Kampf strider mot ordre public 
och b~r d~rfr inte tillerk~nnas giltighet. I vart fall b~r de ~tg~rder som har 
vidtagits med st~d av lagarna inte tillerk~nnas giltighet utanf~r Tyskland. 
Lagarna skall ses mot bakgrund av att de har utf~rdats av ockupationsmakten i 
ett skede n~r Tyskland precis hade besegrats och var ockuperat. De ~r till sin 
karakt~r befallningar som Tyskland endast hade att ~tlyda. Best~mmelsen om 
egendomskonfiskation var n~r Adolf Hitlers kvarltenskap konfiskerades i strid 
med tysk grundlag; Weimarf~rdraget ~r 1919, & 153. Enligt Weimarf~rdraget 
kan expropriation inte ske utan att f~rst ett regelr~tt domstolsf~rfarande med 
f~rhandling ~ger rum och att d~refter av domstol beslutad ers~ttning f~r den 
exproprierade egendomen utg~r. En spruchkammer ~r ett domstolsliknande 
organ men inte en domstol. Konfiskationsreglerna i den angivna lagen strider 
mot accepterade folkr~ttsliga regler. I artikel 46 i det landkrigsreglemente som 
har antagits ~r 1907 genom en konvention i Haag anges att ockuperande makt 
endast fr konfiskera privat egendom n~r egendomen ~r av betydelse som 
krigsf~rr~d. Fristaten Bayern kan inte h~rleda en ~verg~ng av upphovsr~tten 
direkt fr~n Adolf Hitler. N~r lagstiftningen inf~rdes var Adolf Hitler redan dd. 
Vid d~dsfallet ~vergick upphovsr~tten till Mein Kampf till hans arvingar. Adolf 
Hitler hade vid d~dstillf~llet en syster i livet; Paula Wolf. Av protokollet fr~n 
f~rhandlingen i det m~l i vilket beslutet om att konfiskera Adolf Hitlers 
kvarl~tenskap fattades framgr att Paula Wolf ~nskade n~rvara vid 
f~rhandlingen men att hon blev v~grad tilltr~de. Protokollet utvisar ocks att en 
spruchkammer inte ~r en domstol. Om en upphovsr~ttsinnehavare avlider och 
staten ~r den ende legale arvingen utslocknar enligt den tyska 
upphovsr~ttslagen ~r 1901, & 8, upphovsr~tten. Tyskland har skrivit under 
Bernkonventionen fr~n ~r 1886, som reglerar skydd f~r upphovsr~tt till bl a 
litter~ra verk. I artikel 5 avsnitt 2 i konventionen f~reskrivs att s~v~l skyddets 
omf~ng som de r~ttsliga ~tg~rder, vilka st~r ett verks upphovsman till buds f~r 
skydd av hans r~ttigheter, uteslutande best~ms av lagstiftningen i det land d~r 
skyddet p~kallas. Det ~r d~rf~r inte m~jligt f~r svensk r~tt, som inte ens till~ter 
utm~tning av upphovsr~tt, att acceptera konfiskation av upphovsr~tt. 
Upphovsr~tten ~r immateriell. Lagens st~ndpunkt ~r att upphovsr~tten 
betr~ffande KE.H:s utgivning av Mein Kampf befinner sig i Sverige. 
Till~tligheten av konfiskationen m~ste d~rf~r bed~mas enligt svenska regler. 
Svenska regler varken till~ter eller har till~tit konfiskation av upphovsr~tt. 
Enligt den svenska regeringsformen 2 kap 22 5 1 st9 ~r en utl~nning i Sverige 
likst~lld med en svensk medborgare vad g~ller bl a skydd mot expropriation 
och liknande ~tg~rder. Folkr~ttsliga regler tillerk~nner inte 
konfiskations~tg~rder i ett land n~gon effekt utanf~r det land i vilket 
konfiskationen har beslutats. I r~ttsfallet NJA 1941 s 424 har HD underk~nt 
tyska konfiskationskrav i Sverige. Yttrandefrihetsintressena g~r sig vad g~ller 
KE.H:s utgivning av Mein Kampf s~ pass starkt g~llande att de 
upphovsr~ttsliga intressena m~ste vika och ~talet ogillas ~ven om 
upphovsr~ttsintr~ng befinns vara styrkt. I det s k manifestm~let, r~ttsfallet NJA 
1985 s 893, har HD uttalat att en domstol i en konfliktsituation har ansvaret att 
v~ga tryckfriheten mot upphovsr~tten, vilket kan leda till att en ~tg~rd som 
innefattar intr~ng i upphovsr~tt inte skall medf~ra ansvar. 

KE.H. har h~rd ~ver talet uppgivit v~sentligen f~ljande. Han ~r ensam~gare till 
ett mindre bokf~rlag; H:s bokf~rlag. Varje r ger han p~ f~rlaget, som inte har 
n~gon anst~lld, ut 510 titlar. Oms~ttningen i f~rlaget uppgr per ~r till 
n~gonting mellan 500 0001 000 000 kr. N~gon g~ng omkring r 1989 b~rjade 
han fundera p~ att ge ut Adolf Hitlers verk Mein Kampf. Bakgrunden till hans 
intresse f~r utgivning var ~kad nynazism och fr~mlingsfientlighet i Sverige samt 
sv~righeter att f tag p Mein Kampf i svensk ~vers~ttning. Han menar att det 
~r av allm~nt intresse att Mein Kampf finns tillg~nglig s~ att allm~nheten kan 
bilda sig en uppfattning om verket. Det ~r n~stan om~jligt att f~ tag i Mein 
Kampf p n~got svenskt bibliotek. ~ven genom antikvariat ~r det sv~rt att i 
Sverige komma over Mein Kampf Han var bekant med den numera framlidne 
bokf~rl~ggaren Timo K~rnekull. Han k~nde till att denne p f~rlaget Askild och 
K~rnekull hade givit ut Mein Kampf i b~rjan av 1970talet. Han tog d~rf~r 
kontakt med Timo K~rnekull f~r att f~ besked om det hade varit ngra 
upphovsr~ttsliga problem f~renade med dennes utgivning. Timo K~rnekull 
ber~ttade d~ f~r honom att Adolf Hitler hade en syster i livet n~r Timo 
K~rnekull gav ut Mein Kampf men att systern inte hade framf~rt ngra krav. 
Genom sina unders~kningar fick KE.H. ocks~ besked om att Schilds f~rlag 
hade haft f~rlagsr~tten i Sverige men att denna r~tt hade g~tt ~ver till 
bokf~rlaget Natur och Kultur. Han tog kontakt med detta f~rlag, varvid han fick 
besked om att det inte var n~got hinder mot att han gav ut Mein Kampf. Han 
visste att Mein Kampf emellan~t gavs ut i USA och i England. Han tog d~rf~r 



kontakt med kollegor inom bokutgivarbranschen i England. Av dessa fick han 
besked om att det inte hade varit några problem med att ge ut Mein Kampf i 
England. Han visste att det var förbjudet att ge ut Mein Kampf i Tyskland. Han 
hade dock ingen tanke på att tyska staten eller någon tysk delstat kunde ha 
upphovsrätten till boken. Om någon innehade upphovsrätten trodde han att det 
kunde vara någon släkting till Adolf Hitler. Han bad därför en tyskjournalist, 
som han var kamrat med, att forska litet i frågan. Kamraten kom inte fram till 
någonting som tydde på att det fanns någon upphovsrättsinnehavare. K-E.H. 
lät därför ge ut Mein Kampf i en upplaga av 10 000 exemplar. Han tror att 
något hundratal exemplar är osålda. Hans förtjänst på utgivningen har uppgått 
till 50 000-100 000 kr. 

TR:ns bedömning. 

Utredningen ger vid handen att chefen för distriktsfinansdirektionen i Munchen, 
som var behörig instans för handläggning av de uppgifter som tidigare hade 
ankommit på den nedlagda nämnden för egendomsförvaltning och gottgörelse i 
delstaten Bayern, d 21 jan 1965 har utfärdat en överlåtelsehandling som 
ìnnehåller uppgift om att Fristaten Bayern erhåller upphovsrätten till verket 
Mein Kampf vilken rätt enligt handlingen har ingått i Adolf Hitlers 
kvarlåtenskap, som genom en dom d 15 okt 1948 av denazifieringsdomstolen, 
Munchen I, med tilllämpning av Lag om befrielse från nationalsocialism och 
militarism av d 5 mars 1946, har konfiskerats i sin helhet. Fråga är då om den 
konfiskation som sålunde har vidtagits leder till en äganderätt som kan 
tillerkännas giltighet här i landet. 

Enligt en allmän princip i den svenska internationella privat- och processrätten 
får bestämmelse i främmande lag eller avgörande som meddelats av myndighet 
i främmande stat inte tillämpas om tillämpningen skulle vara uppenbart 
oförenlig med grunderna för rättsordningen här i rlket: stridande mot svensk 
ordre public. Den svenska rättsordningens ståndpunkt torde, vad gäller 
utländska expropriationer, konfiskationer o dyl, vara att svensk myndighet inte 
medverkar till åtgärdens verkställighet men att åtgärden som regel tillerkänns 
rättslig giltighet om den redan är verkställd. I vissa särskilda fall kan det dock 
inte anses vara uteslutet att en utländsk redan verkställd konfiskation 
underkänns i Sverige som varande stridande mot svensk ordre public eller 
folkrättsliga regler. 

Den fjärde Haagkonventionen 1907 om lagar och bruk i landkriget och det 
därtill fogade landkrigsreglementet innehåller, såvitt nu kan vara av intresse, 
regler med förbud för en ockupationsmakt att i ockuperat område ta enskild 
egendom i beslag, plundra samt avfordra bl a invånare rekvisitioner in natura 
som inte är till ockupationsarmens behov. Förbuden får - även med beaktande 
av att den tyska lagen och reglerna för de domstolar som har haft att tillämpa 
lagen har utfärdats aven ockupationsmakt- anses sakna giltighet beträffande 
åtgärder av förevarande slag som beslutats av den ockuperade statens egna 
myndigheter i gottgörelsesyfte och inte medfört egendomsövergång till 
främmande makt eller dess organ. Konfiskation enligt lagen är därför inte i strid 
med de folkrättsregler som gäller i krig. 

Folkrätten beaktar även att stater kan ha förpliktelser enligt allmänna 
folkrättsliga regler eller ingångna konventioner att iakttaga vissa grundsatser 
vid behandlingen av enskilda människor. En mängd mellanstatliga konventioner 
innefattande skydd för mänskliga rättigheter, bl a egendomsrätten, har genom 
åren kommit till stånd. Regelsystemet bygger på att de enskilda staterna är 
suveräna och äger rätt till nationeIl lagstiftning som kan inskränka den 
enskildes rättigheter i särskilda fall, exempelvis vad gäller äganderätten genom 
expropriation och förverkande på grund av brott. Sedd mot denna bakgrund är 
den tyska lagens konfiskationsregler, vilka till sin karaktär är jämförbara med 
förverkanderegler på grund av brott, inte att anse som varande i strid med 
folkrätten. 

Bernkonventionens regler för skydd av litterära och konstnärliga verk ìnnebåller 
inte något uttryckligt förbud mot att de rättigheter som tillkommer en 
upphovsrättsinnehavare fråntages denne genom konfiskation. Om en övergång 
av sådana rättigheter kommer till stånd genom konfiskation åtnjuter därefter 
den nye rättighetsinnehavaren, om inte åtgärden med hänsyn till ordre 
publicregler skall frånkännas giltighet, i princip samma skydd mot att åtgärder 
som innebär intrång i upphovsrätten vidtages som den ursprunglige 
innehavaren har haft. En övergång enligt det anförda i Tyskland av 
upphovsrätten till ett verk som har hemland där leder följaktligen till att den 
nye upphovsrättsinnehavaren även i andra länder kan ha den uteslutande 
förfoganderätten över verket som den till verket hörande upphovsrätten 
medför. 

Med hänsyn till det anförda och då utredningen i övrigt inte leder till annan 
bedömning, finner TR: n att Fristaten Bayern innehar upphovsrätten till Mein 
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kontakt med kollegor inom bokutgivarbranschen i England. Av dessa fick han 
besked om att det inte hade varit n~gra problem med att ge ut Mein Kampf i 
England. Han visste att det var f~rbjudet att ge ut Mein Kampf i Tyskland. Han 
hade dock ingen tanke p~ att tyska staten eller n~gon tysk delstat kunde ha 
upphovsr~tten till boken. Om ngon innehade upphovsr~tten trodde han att det 
kunde vara ngon sl~kting till Adolf Hitler. Han bad d~rf~r en tyskjournalist, 
som han var kamrat med, att forska litet i fr~gan. Kamraten kom inte fram till 
n~gonting som tydde p~ att det fanns ngon upphovsr~ttsinnehavare. KE.H. 
l~t d~rf~r ge ut Mein Kampf i en upplaga av 10 000 exemplar. Han tror att 
n~got hundratal exemplar ~r os~lda. Hans f~rtj~nst p utgivningen har uppg~tt 
till 50 000100 000 kr. 

TR:ns bed~mning. 

Utredningen ger vid handen att chefen for distriktsfinansdirektionen i Munchen, 
som var beh~rig instans f~r handl~ggning av de uppgifter som tidigare hade 
ankommit p~ den nedlagda n~mnden f~r egendomsf~rvaltning och gottg~relse i 
delstaten Bayern, d 21 jan 1965 har utf~rdat en ~verl~telsehandling som 
inneh~ller uppgift om att Fristaten Bayern erh~ller upphovsr~tten till verket 
Mein Kampf vilken r~tt enligt handlingen har ingtt i Adolf Hitlers 
kvarl~tenskap, som genom en dom d 15 okt 1948 av denazifieringsdomstolen, 
Munchen I, med tilll~mpning av Lag om befrielse fr~n nationalsocialism och 
militarism av d 5 mars 1946, har konfiskerats i sin helhet. Fr~ga ~r d~ om den 
konfiskation som s~lunda har vidtagits leder till en ~gander~tt som kan 
tillerk~nnas giltighet h~r i landet. 

Enligt en allm~n princip i den svenska internationella privat och processr~tten 
fr best~mmelse i fr~mmande lag eller avg~rande som meddelats av myndighet 
i fr~mmande stat inte till~mpas om till~mpningen skulle vara uppenbart 
of~renlig med grunderna f~r r~ttsordningen h~r i riket; stridande mot svensk 
ordre public. Den svenska r~ttsordningens st~ndpunkt torde, vad g~ller 
utl~ndska expropriationer, konfiskationer o dyl, vara att svensk myndighet inte 
medverkar till ~tg~rdens verkst~llighet men att ~tg~rden som regel tillerk~nns 
r~ttslig giltighet om den redan ~r verkst~lld. I vissa s~rskilda fall kan det dock 
inte anses vara uteslutet att en utl~ndsk redan verkst~lld konfiskation 
underk~nns i Sverige som varande stridande mot svensk ordre public eller 
folkr~ttsliga regler. 

Den fj~rde Haagkonventionen 1907 om lagar och bruk i landkriget och det 
d~rtill fogade landkrigsreglementet inneh~ller, s~vitt nu kan vara av intresse, 
regler med f~rbud f~r en ockupationsmakt att i ockuperat omr~de ta enskild 
egendom i beslag, plundra samt avfordra bl a inv~nare rekvisitioner in natura 
som inte ~r till ockupationsarmens behov. F~rbuden fr  ~ven med beaktande 
av att den tyska lagen och reglerna f~r de domstolar som har haft att till~mpa 
lagen har utf~rdats av en ockupationsmakt anses sakna giltighet betr~ffande 
~tg~rder av f~revarande slag som beslutats av den ockuperade statens egna 
myndigheter i gottg~relsesyfte och inte medf~rt egendoms~verg~ng till 
fr~mmande makt eller dess organ. Konfiskation enligt lagen ~r d~rf~r inte i strid 
med de folkr~ttsregler som g~ller i krig. 

Folkr~tten beaktar ~ven att stater kan ha f~rpliktelser enligt allm~nna 
folkr~ttsliga regler eller ing~ngna konventioner att iakttaga vissa grundsatser 
vid behandlingen av enskilda m~nniskor. En m~ngd mellanstatliga konventioner 
innefattande skydd f~r m~nskliga r~ttigheter, bl a egendomsr~tten, har genom 
~ren kommit till st~nd. Regelsystemet bygger p~ att de enskilda staterna ~r 
suver~na och ~ger r~tt till nationell lagstiftning som kan inskr~nka den 
enskildes r~ttigheter i s~rskilda fall, exempelvis vad g~ller ~gander~tten genom 
expropriation och f~rverkande p~ grund av brott. Sedd mot denna bakgrund ~r 
den tyska lagens konfiskationsregler, vilka till sin karakt~r ~r j~mf~rbara med 
f~rverkanderegler p~ grund av brott, inte att anse som varande i strid med 
folkr~tten. 

Bernkonventionens regler f~r skydd av litter~ra och konstn~rliga verk inneh~ller 
inte n~got uttryckligt f~rbud mot att de r~ttigheter som tillkommer en 
upphovsr~ttsinnehavare fr~ntages denne genom konfiskation. Om en ~verg~ng 
av s~dana r~ttigheter kommer till st~nd genom konfiskation ~tnjuter d~refter 
den nye r~ttighetsinnehavaren, om inte ~tg~rden med h~nsyn till ordre 
publicregler skall fr~nk~nnas giltighet, i princip samma skydd mot att tgirder 
som inneb~r intr~ng i upphovsr~tten vidtages som den ursprunglige 
innehavaren har haft. En ~verg~ng enligt det anf~rda i Tyskland av 
upphovsr~tten till ett verk som har hemland d~r leder f~ljaktligen till att den 
nye upphovsr~ttsinnehavaren ~ven i andra l~nder kan ha den uteslutande 
f~rfogander~tten ~ver verket som den till verket h~rande upphovsr~tten 
medf~r. 

Med h~nsyn till det anf~rda och d~ utredningen i ~vrigt inte leder till annan 
bed~mning, finner TR:n att Fristaten Bayern innehar upphovsr~tten till Mein 



Kampf och att fristatens innehav av denna rätt inte får anses vara stridande 
mot svensk ordre public och därför skall tillerkännas giltighet här i landet. 

I rättsfallet NJA 1985 s 893 har HD uttalat att ett förfarande som i och för sig 
innefattar upphovsrättsintrång av hänsyn till yttrandefrihetsintresse i vissa 
situationer skulle kunna vara fritt från ansvar. på sidorna 908n-909ö i rättsfallet 
anför domstolen, "Vad sålunda har anförts leder till slutsatsen att uppgiften att i 
sådana typfall som nu åsyftas begränsa straffansvaret för upphovsrättsintrång 
till förmån för ett motstående yttrandefrihetsintresse bör förbehållas 
lagstiftaren. Det torde trots det sagda kunna uppstå situationer där 
yttrandefrihetsintresse gör sig gällande med sådan styrka att domstolarna 
rimligen måste ta ansvar för en friande dom vid åtal för intrång i 
upphovsrätten. Här avses fall som skulle kunna sägas ha beröringspunkter med 
de nödsituationer som enligt 24 kap 4 § BrB leder till straffrihet" . Av det sagda 
framgår att det endast är i mycket speciella situationer som straffrihet för 
upphovsrättsintrång enligt det berörda kan komma i fråga. Enligt TR:ns mening 
är omständigheterna i förevarande mål, som gäller ett kommersiellt utnyttjande 
av upphovsrättsskyddat verk genom framställning och försäljning till 
allmänheten av ett stort antal exemplar, inte sådana att intresset av 
yttrandefrihet står i sådan motsättning till skyddet för upphovsrätten att frihet 
från ansvar för intrånget - om detta har skett uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet - kan komma i fråga. 

K-E.H., som är yrkesverksam som bokförläggare, har såvitt framgår av vad han 
själv har uppgivit haft klart för sig att Mein Kampf borde vara ett 
upphovsrättsligt skyddat verk och därför gjort vissa undersökningar till 
klargörande av vern som innehade upphovsrätten. Hans uppgifter är tämligen 
svepande och vittnar inte om att det har varit fråga om någon grundlig och 
målinriktad undersökning. Vid sådant förhållande får K-E.H. i vart fall genom 
grov oaktsamhet anses ha gjort sig skyldig till intrång i den Fristaten Bayern 
tillkommande upphovsrätten till Mein Kampf i enlighet med vad åklagaren har 
påstått. Atalet skall därför bifallas. 

Påfö jd m m. K-E.H. återfinns i kriminalregistret under ett avsnitt avseende en 
dom d 6 dec 1994. Genom domen dömdes han för bokföringsbrott till villkorlig 
dom i förening med femtio dagsböter. 

Förevarande brott har begåtts i tiden innan prövotiden enligt den villkorliga 
domen har börjat löpa. Med hänsyn härtill och då brottet inte är av sådan 
allvarlig art att särskild påföljd bör utdömas, finner TR: n det vara lämpligast att 
meddela förordnande om att den K-E.H. tidigare ådömda villkorliga domen skall 
avse även nu ifrågavarande brott. Skäl att förena påföljden med böter 
föreligger inte. 

Enligt 53 a § upphovsrättslagen får domstolen, på yrkande av upphovsmannen 
eller hans rättsinnehavare eller av den som på grund av upplåtelse har rätt att 
utnyttja verket, vid vite förbjuda den som vidtar en åtgärd som innebär intrång 
eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med åtgärden. I regeringens 
proposition - Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång- 1993/94: 122 s 
45 anges att regeln motiveras av att det i regel är ett primärt intresse för 
rättighetsinnehavaren att snabbt få slut på ett pågående intrång och att det är 
angeläget att finna medel som på ett effektivt sätt kan få ett olovligt 
utnyttjande att upphöra. 

K-E.H. har sedan lång tid upphört med åtgärder som innebär intrång i den till 
Mein Kampf hörande upphovsrätten. Det intrång som han har övertygats om 
har inte skett uppsåtligen utan av grov oaktsamhet. Med hänsyn till anförda 
omständigheter, finner TR:n att övervägande skäl föreligger att lämna Fristaten 
Bayerns yrkande om vitesförbud utan bifall. 

Fristaten Bayerns yrkande om förstörande av de exemplar av Mein Kampf som 
framställts av K-E.H. och innehas av denne är i den omfattning som svarar mot 
verkställt beslag lagligen grundat och skäligt och skall därför i enlighet därmed 
bifallas. Beslaget skall bestå. 

Domslut. TR:n dömde K-E.H. enligt 2 och 53 §§ lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk för brott mot upphovsrättslagen 
och förordnande att tidigare ådömd villkorlig dom skulle avse även det nya 
brottet. 

I beslag tagna 60 exemplar av Mein Kampf del loch 91 exemplar av Mein 
Kampf del 2 skulle förstöras. Beslaget skulle bestå. 

Parterna å ömse sidor överklagade i Svea HovR. Âklagaren yrkade att HovR:n 
skulle döma K-E.H. särskilt till villkorlig dom och böter eller, i andra hand, till 
villkorlig dom för det aktuella brottet. Fristaten Bayern yrkade att HovR: n enligt 
53 a § 1 st upphovsrättslagen skulle förbjuda K-E.H. vid vite om 1 miljon kr att 
fortsätta utgivningen av Mein Kampf. 
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Kampf och att fristatens innehav av denna r~tt inte f~r anses vara stridande 
mot svensk ordre public och d~rf~r skall tillerk~nnas giltighet h~r i landet. 

I r~ttsfallet NJA 1985 s 893 har HD uttalat att ett f~rfarande som i och f~r sig 
innefattar upphovsr~ttsintr~ng av h~nsyn till yttrandefrihetsintresse i vissa 
situationer skulle kunna vara fritt fr~n ansvar. P~ sidorna 908n9096 i r~ttsfallet 
anf~r domstolen, "Vad s~lunda har anf~rts leder till slutsatsen att uppgiften att i 
s~dana typfall som nu ~syftas begr~nsa straffansvaret f~r upphovsr~ttsintr~ng 
till f~rm~n f~r ett motst~ende yttrandefrihetsintresse b~r f~rbehllas 
lagstiftaren. Det torde trots det sagda kunna uppst~ situationer d~r 
yttrandefrihetsintresse gr sig g~llande med s~dan styrka att domstolarna 
rimligen m~ste ta ansvar f~r en friande dom vid ~tal f~r intr~ng i 
upphovsr~tten. H~r avses fall som skulle kunna s~gas ha ber~ringspunkter med 
de n~dsituationer som enligt 24 kap 4 § BrB leder till straffrihet". Av det sagda 
framg~r att det endast ~r i mycket speciella situationer som straffrihet f~r 
upphovsr~ttsintr~ng enligt det ber~rda kan komma i fr~ga. Enligt TR:ns mening 
~r omst~ndigheterna i f~revarande m~l, som g~ller ett kommersiellt utnyttjande 
av upphovsr~ttsskyddat verk genom framst~llning och f~rs~ljning till 
allm~nheten av ett stort antal exemplar, inte s~dana att intresset av 
yttrandefrihet st~r i sdan mots~ttning till skyddet f~r upphovsr~tten att frihet 
fr~n ansvar f~r intr~nget  om detta har skett upps~tligen eller av grov 
oaktsamhet  kan komma i fr~ga. 

KE.H., som ~r yrkesverksam som bokf~rl~ggare, har s~vitt framg~r av vad han 
sj~lv har uppgivit haft klart f~r sig att Mein Kampf borde vara ett 
upphovsr~ttsligt skyddat verk och d~rf~r gjort vissa unders~kningar till 
klarg~rande av vem som innehade upphovsr~tten. Hans uppgifter ~r t~mligen 
svepande och vittnar inte om att det har varit fr~ga om n~gon grundlig och 
m~linriktad unders~kning. Vid s~dant f~rh~llande f~r KE.H. i vart fall genom 
grov oaktsamhet anses ha gjort sig skyldig till intr~ng i den Fristaten Bayern 
tillkommande upphovsr~tten till Mein Kampf i enlighet med vad ~klagaren har 
p~st~tt. Atalet skall d~rf~r bifallas. 

Pf~ jd m m. KE.H. ~terfinns i kriminalregistret under ett avsnitt avseende en 
dom d 6 dec 1994. Genom domen d~mdes han f~r bokf~ringsbrott till villkorlig 
dom i f~rening med femtio dagsb~ter. 

F~revarande brott har beg~tts i tiden innan pr~votiden enligt den villkorliga 
domen har b~rjat l~pa. Med h~nsyn h~rtill och d~ brottet inte ~r av s~dan 
allvarlig art att s~rskild pf~ljd b~r utd~mas, finner TR:n det vara l~mpligast att 
meddela f~rordnande om att den KE.H. tidigare ~d~mda villkorliga domen skall 
avse ~ven nu ifr~gavarande brott. Sk~l att f~rena p~f~ljden med b~ter 
f~religger inte. 

Enligt 53 a & upphovsr~ttslagen fr domstolen, p~ yrkande av upphovsmannen 
eller hans r~ttsinnehavare eller av den som p~ grund av uppl~telse har r~tt att 
utnyttja verket, vid vite f~rbjuda den som vidtar en ~tg~rd som inneb~r intr~ng 
eller ~vertr~delse som avses i 53 & att forts~tta med ~tg~rden. I regeringens 
proposition  Sk~rpta ~tg~rder mot immaterialr~ttsliga intr~ng 1993/94:122 s 
45 anges att regeln motiveras av att det i regel ~r ett prim~rt intresse f~r 
r~ttighetsinnehavaren att snabbt f~ slut p~ ett pg~ende intr~ng och att det ~r 
angel~get att finna medel som p~ ett effektivt s~tt kan f~ ett olovligt 
utnyttjande att upph~ra. 

KE.H. har sedan l~ng tid upph~rt med ~tg~rder som inneb~r intr~ng i den till 
Mein Kampf h~rande upphovsr~tten. Det intr~ng som han har ~vertygats om 
har inte skett upps~tligen utan av grov oaktsamhet. Med h~nsyn till anf~rda 
omst~ndigheter, finner TR:n att ~verv~gande sk~l f~religger att l~mna Fristaten 
Bayerns yrkande om vitesf~rbud utan bifall. 

Fristaten Bayerns yrkande om f~rst~rande av de exemplar av Mein Kampf som 
framst~llts av KE.H. och innehas av denne ~r i den omfattning som svarar mot 
verkst~llt beslag lagligen grundat och sk~ligt och skall d~rf~r i enlighet d~rmed 
bifallas. Beslaget skall best~. 

Domslut. TR:n d~mde KE.H. enligt 2 och 53 55 lagen (1960:729) om 
upphovsr~tt till litter~ra och konstn~rliga verk f~r brott mot upphovsr~ttslagen 
och f~rordnande att tidigare ~d~md villkorlig dom skulle avse ~ven det nya 
brottet. 

I beslag tagna 60 exemplar av Mein Kampf del 1 och 91 exemplar av Mein 
Kampf del 2 skulle f~rst~ras. Beslaget skulle best~. 

Parterna ~ ~mse sidor ~verklagade i Svea HovR. klagaren yrkade att HovR:n 
skulle d~ma KE.H. s~rskilt till villkorlig dom och b~ter eller, i andra hand, till 
villkorlig dom for det aktuella brottet. Fristaten Bayern yrkade att HovR:n enligt 
53 a 5 1 st upphovsr~ttslagen skulle f~rbjuda KE.H. vid vite om 1 miljon kr att 
forts~tta utgivningen av Mein Kampf. 



K-E.H. yrkade att HovR:n skulle ogilla åtalet. Parterna bestred varandras 
ändringsyrkanden. 

HovR:n (hovrättslagmannen Nilsson, hovrättsrådet Olvall och hovrättsassessorn 
Schalin, referent) anförde i dom d 13 okt 1997: Domskäl. Skuldfråqan. 

I målet är genom K-E.H:s egna uppgifter och övrig utredning klarlagt att han 
under ~r 1992 framställt och gjort tillgänglig för allmänheten en svensk 
översättning av Mein Kampf utan att inneha n~gon upphovsrättsligt grundad 
rätt härtill och utan tlllstånd av Fristaten Bayern som gör anspråk p~ 
upphovsrätten till verket. 

I målet är fr~ga om Fristaten Bayern har upphovsrätten till verket och om 
denna upphovsrätt i s~ fall kan tillerkännas giltighet i Sverige. Det är vidare 
fr~ga om intresset av yttrandefrihet gör sig s~ starkt gällande att åtalet änd~ 
skall ogillas och om K-E.H. uppsåtllqen eller av grov oaktsamhet gjort sig 
skyldig till upphovsrättslntrånq. 

HovR:n konstaterar inledningsvis, i likhet med TR:n och p~ av TR:n anförda 
skäl, att utredningen ger vid handen att upphovsrätten till Mein Kampf har 
konfiskerats i sin helhet och att Fristaten Bayern har erh~lIit densamma. Det 
saknas anledning att ifr~gasätta förvärvets giltighet i Tyskland. HovR:n ansluter 
sig vidare till TR: ns bedömning att konfiskationen och Fristaten Bayerns förvärv 
av upphovsrätten inte strider mot folkrätten eller mot Bernkonventionens regler 
för skydd av litterära och konstnärliga verk. HovR: n delar också TR: ns 
uppfattning, att om en överg~ng av upphovsrättigheter kommer till stånd i 
verkets hemland, s~ medför Bernkonventionens regler att den nya 
rättighetsinnehavaren i andra konventionsländer åtnjuter samma skydd mot 
~tgärder, vilka innebär intr~ng i upphovsrätten, som den ursprungliga 
innehavaren har haft. 

Som TR:n anfört gäller dock för svensk del, att konñskationsåtqärden inte f~r 
strida mot svensk ordre public eller, med andra ord, anses vara uppenbart 
oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen. Enligt HovR:ns 
mening torde den prövningen medföra att en konfiskation av upphovsrätt eller 
ett förverkande av sådan rätt p~ grund av brott endast undantagsvis kan anses 
st~ i överensstämmelse med svensk ordre public. Det räcker med att påpeka 
att upphovsrätten p~ grund av bestämmelsen i 2 kap 19 § regeringsformen 
åtnjuter en särskild ställning och att upphovsrätten lnnehåller ett inslag av 
ideella rättigheter som enligt svensk rätt överhuvudtaget inte f~r överlåtas och 
som därför inte heller är utmätningsbara. Även i övrigt är starka intressen av 
personlig art knutna till upphovsrätten, exempelvis när det gäller att avgöra när 
och i vilken form som verket skall f~ offentliggöras och därefter utnyttjas vidare 
(se Olsson, Henry, Upphovsrättslagen, s 236). En annan viktig aspekt p~ ordre 
publíc-fråqan består i att ett obegränsat erkännande av utländska 
konfiskations- och förverkandebeslut skulle göra det möjligt för främmande 
länder att med verkan här i landet p~ grund av politiska brott förverka 
upphovsrätten till verk, som ínnehåller för den främmande staten misshagliga 
åsìkter; Den främmande staten skulle sedan med åberopande av upphovsrätten 
kunna hindra utgivning p~ ett sätt som strider mot grundläggande svenska 
värderingar. Stränga krav rnåste därför ställas p~ att förverkandet skett p~ 
grund av brottslig handling som även enligt svensk uppfattning utgör ett 
allvarligt brott. 

Konfiskationen av upphovsrätten till Mein Kampf utgjorde emellertid ett led i 
denazifieringspolitiken i Tyskland efter andra världskriget och har karaktären av 
ett förverkande p~ grund av de brott mot mänskligheten som Adolf Hitler gjort 
sig skyldig till. Sverige har erkänt de allierade staternas befrielse av 
naziststaten och skapandet av överqånqskonstltutíonen genom 
Potsdamkonferensen 1945. De lagar och bestämmelser som stiftades för att 
befria Tyskland fr~n nazismen kan inte i sig anses uppenbart oförenliga med 
svensk rättsuppfattning. De intressen av personlig art som är knutna till verket 
- vilka efter författarens fr~nfälle berör hans arvtagare och hans eget litterära 
anseende - utgör i förevarande fall med hänsyn till omständigheterna inte 
n~got skyddsvärt intresse. 

P~ grund av det sagda kan inte konfiskationen av upphovsrätten till Mein Kampf 
och Fristaten Bayerns upphovsrätt till densamma anses stå i strid med svensk 
ordre public. 

HovR: n delar vidare TR: ns bedömning att intresset av yttrandefrihet i det 
aktuella fallet inte står i sådan motsättning till skyddet för upphovsrätten att 
åtalet p~ grund härav skall ogillas. (Jfr det av TR:n anförda rättsfallet NJA 1985 
s 893.) 

P~ de skäl som TR:n har angett finner HovR:n att K-E.H. har gjort sig skyldig 
till ìntrånq i Fristaten Bayerns upphovsrätt till Mein Kampf av grov oaktsamhet. 
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KE.H. yrkade att HovR:n skulle ogilla ~talet. Parterna bestred varandras 
~ndringsyrkanden. 

HovR:n (hovr~ttslagmannen Nilsson, hovr~ttsr~det Olvall och hovr~ttsassessorn 
Schalin, referent) anf~rde i dom d 13 okt 1997: Domsk~l. Skuldfr~gan. 

I mlet ~r genom KE.H:s egna uppgifter och ~vrig utredning klarlagt att han 
under ~r 1992 framst~llt och gjort tillg~nglig f~r allm~nheten en svensk 
~vers~ttning av Mein Kampf utan att inneha ngon upphovsr~ttsligt grundad 
r~tt h~rtill och utan tillst~nd av Fristaten Bayern som g~r anspr~k p 
upphovsr~tten till verket. 

I m~let ~r fr~ga om Fristaten Bayern har upphovsr~tten till verket och om 
denna upphovsr~tt i s~ fall kan tillerk~nnas giltighet i Sverige. Det ~r vidare 
fr~ga om intresset av yttrandefrihet gr sig s~ starkt g~llande att ~talet ~nd 
skall ogillas och om KE.H. upps~tligen eller av grov oaktsamhet gjort sig 
skyldig till upphovsr~ttsintr~ng. 

HovR:n konstaterar inledningsvis, i likhet med TR:n och p~ av TR:n anf~rda 
sk~l, att utredningen ger vid handen att upphovsr~tten till Mein Kampf har 
konfiskerats i sin helhet och att Fristaten Bayern har erh~llit densamma. Det 
saknas anledning att ifr~gas~tta f~rv~rvets giltighet i Tyskland. HovR:n ansluter 
sig vidare till TR:ns bed~mning att konfiskationen och Fristaten Bayerns f~rv~rv 
av upphovsr~tten inte strider mot folkr~tten eller mot Bernkonventionens regler 
f~r skydd av litter~ra och konstn~rliga verk. HovR:n delar ocks~ TR:ns 
uppfattning, att om en ~verg~ng av upphovsr~ttigheter kommer till st~nd i 
verkets hemland, s~ medf~r Bernkonventionens regler att den nya 
r~ttighetsinnehavaren i andra konventionsl~nder ~tnjuter samma skydd mot 
~tg~rder, vilka inneb~r intr~ng i upphovsr~tten, som den ursprungliga 
innehavaren har haft. 

Som TR:n anf~rt g~ller dock f~r svensk del, att konfiskations~tg~rden inte fr 
strida mot svensk ordre public eller, med andra ord, anses vara uppenbart 
of~renlig med grunderna f~r den svenska r~ttsordningen. Enligt HovR:ns 
mening torde den pr~vningen medf~ra att en konfiskation av upphovsr~tt eller 
ett f~rverkande av sdan r~tt p~ grund av brott endast undantagsvis kan anses 
st~ i ~verensst~mmelse med svensk ordre public. Det r~cker med att p~peka 
att upphovsr~tten p~ grund av best~mmelsen i 2 kap 19 & regeringsformen 
~tnjuter en s~rskild st~llning och att upphovsr~tten inneh~ller ett inslag av 
ideella r~ttigheter som enligt svensk r~tt ~verhuvudtaget inte fr ~verl~tas och 
som d~rf~r inte heller ~r utm~tningsbara. Aven i ~vrigt ~r starka intressen av 
personlig art knutna till upphovsr~tten, exempelvis n~r det g~ller att avg~ra n~r 
och i vilken form som verket skall f~ offentligg~ras och d~refter utnyttjas vidare 
(se Olsson, Henry, Upphovsr~ttslagen, s 236). En annan viktig aspekt p~ ordre 
publicfr~gan best~r i att ett obegr~nsat erk~nnande av utl~ndska 
konfiskations och f~rverkandebeslut skulle g~ra det m~jligt f~r fr~mmande 
l~nder att med verkan h~r i landet p~ grund av politiska brott f~rverka 
upphovsr~tten till verk, som inneh~ller f~r den fr~mmande staten misshagliga 
~sikter. Den fr~mmande staten skulle sedan med ~beropande av upphovsr~tten 
kunna hindra utgivning p~ ett s~tt som strider mot grundl~ggande svenska 
v~rderingar. Str~nga krav m~ste d~rf~r st~llas p~ att f~rverkandet skett p~ 
grund av brottslig handling som ~ven enligt svensk uppfattning utgr ett 
allvarligt brott. 

Konfiskationen av upphovsr~tten till Mein Kampf utgjorde emellertid ett led i 
denazifieringspolitiken i Tyskland efter andra v~rldskriget och har karakt~ren av 
ett f~rverkande p~ grund av de brott mot m~nskligheten som Adolf Hitler gjort 
sig skyldig till. Sverige har erk~nt de allierade staternas befrielse av 
naziststaten och skapandet av ~verg~ngskonstitutionen genom 
Potsdamkonferensen 1945. De lagar och best~mmelser som stiftades f~r att 
befria Tyskland fr~n nazismen kan inte i sig anses uppenbart of~renliga med 
svensk r~ttsuppfattning. De intressen av personlig art som ~r knutna till verket 
 vilka efter f~rfattarens fr~nf~lle ber~r hans arvtagare och hans eget litter~ra 
anseende  utg~r i f~revarande fall med h~nsyn till omst~ndigheterna inte 
n~got skyddsv~rt intresse. 

P grund av det sagda kan inte konfiskationen av upphovsr~tten till Mein Kampf 
och Fristaten Bayerns upphovsr~tt till densamma anses st~ i strid med svensk 
ordre public. 

HovR:n delar vidare TR:ns bed~mning att intresset av yttrandefrihet i det 
aktuella fallet inte st~ri s~dan mots~ttning till skyddet f~r upphovsr~tten att 
~talet p~ grund h~rav skall ogillas. (Jfr det av TR:n anf~rda r~ttsfallet NJA 1985 
s 893.) 

P de sk~l som TR:n har angett finner HovR:n att KE.H. har gjort sig skyldig 
till intr~ng i Fristaten Bayerns upphovsr~tt till Mein Kampf av grov oaktsamhet. 



Âtalet för brott mot upphovsrättslagen skall därför bifallas. 

Övriga frågor. Även när det gäller påföljdsbestämningen och frågan om 
förstörande av i beslag tagna exemplar av Mein Kampf gör HovR: n samma 
bedömning som TR:n. 

Till skillnad från TR:n finner HovR:n emellertid att K-E.H. bör vid vite förbjudas 
att fortsätta med åtgärder som innebär intrång i Fristaten Bayerns upphovsrätt 
till Mein Kampf. Vitesbeloppet bör lämpligen bestämmas till det av Fristaten 
Bayern yrkade. 

Domslut. HovR:n ändrar TR:ns domslut endast på så sätt att HovR:n enligt 53 
a § 1 st upphovsrättslagen förbjuder K-E.H. vid vite om en miljon kr att 
fortsätta utgivningen av Adolf Hitlers verk Mein Kampf Beslagen skall bestå. 

K-E.H. (offentlig försvarare jur kand E.G.) överklagade och yrkade ogillande av 
den mot honom förda talan. 

Riksåklagaren och Fristaten Bayern genom dess Staatsministerium der 
Finanzen (ombud advokaten B.A.M.) bestred ändring. Målet avgjordes efter 
föredragning. 

Föredraganden, RevSekr Tor Olsson, föreslog i betänkande att HD skulle 
meddela följande dom: HD fastställer HovR:ns dom. 

HD (JustR: n Magnusson, Westlander, Regner, referent, och Håstad) beslöt 
följande dom: Domskäl. Adolf Hitler skrev på 1920-talet boken Mein Kampf som 
gavs ut i två delar. Förlagsrätten överläts på ett tyskt förlag, Eherförlaget i 
Månehen. Ett svenskt förlag gav ut en svensk översättning av boken på 1930- 
talet. Hitler dog år 1945 i Berlin. Som legal arvinge fanns hans syster. Han 
efterlämnade ett testamente med annan universell testamentstagare än 
systern. I enlighet med en efter det tyska nederlaget införd lagstiftning i 
Tyskland fattade en "Spruchkammer" i Munchen år 1948 beslut om konfiskering 
avall Hitlers kvarlåtenskap i förbundslandet Bayern. Enligt en 
överlåtelsehandling år 1965 överläts kvarlåtenskapen, bl a upphovsrätten till 
Mein Kampf, till Fristaten Bayern. på motsvarande sätt har förlagsrätten för 
Mein Kampf överförts från Eherförlaget till Fristaten Bayern. K-E.H. gav år 1992 
genom H:s förlag ut Mein Kampf i en utgåva som byggde på den tidigare 
svenska översättningen. 

K-E.H. är åtalad enligt 2 och 53 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk för att utan medgivande av 
upphovsrättshavaren, Fristaten Bayern, ha framställt H:s förlags utgåva av 
boken och gjort den tillgänglig för allmänheten och härigenom uppsåtligen eller 
av grov oaktsamhet gjort intrång i den Bayern tillkommande upphovsrätten. 
Fristaten Bayern, som angett gärningen till åtal, har för sin del också fört talan 
enligt 55 § 2 st upphovsrättslagen om förstörande av exemplar av boken och 
enligt 53 a § samma lag om vitesförbud. 

K-E.H. har bestritt åtalet och yrkandena om förstörande och vitesförbud och har 
i HD anfört grunder som kan sammanfattas enligt följande: 

- Bayern har beträffande upphovsrätten till Mein Kampf inte genom 
konfiskationsbeslutet gjort något i Sverige gällande rättighetsförvärv. 

- Även om Bayern anses ha upphovsrätten till boken, hindrar hänsyn till ordre 
public att det konfiskatoriska förvärvet av rätten ges verkan i Sverige. 

- Intresset av tryckfrihet tar över upphovsrättsintresset. Riksåklagaren har i HD 
gjort gällande att, oavsett hur man bedömer lagligheten i Bayerns rätt till 
verket, besluten av tyska myndigheter inte på något sätt har berört K-E.H. eller 
dennes rättigheter. Enligt Riksåklagarens uppfattning har K-E.H. själv tagit sig 
rätten att ge ut verket, oavsett vem som har upphovsrätten till det. 

Den som har skapat ett litterärt verk har enligt 1 § upphovsrättslagen 
upphovsrätt till verket. I lagens 2 § regleras den del av upphovsrätten som kan 
sägas vara dess ekonomiska sida, dvs den uteslutande rätten att förfoga över 
verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt 
för allmänheten t ex i översättning. Den s kideella rätten behandlas i 3 §. 
Enligt 60 § är det som är föreskrivet om upphovsrätt i lagen tillämpligt på verk 
som har viss angiven anknytning till Sverige. Mein Kampf, som är ett litterärt 
verk i upphovsrättslagens mening, saknar sådan svensk anknytning som anges 
i nämnda paragraf. 

Enligt 2 § internationella upphovsrättsförordningen (1994: 193) skall 
bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen tillämpas också på bl a 
verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land 
än Sverige inom den internationella unionen för skydd av litterära och 

Side 218

talet f~r brott mot upphovsr~ttslagen skall d~rf~r bifallas. 

~vriga fr~gor. ~ven n~r det g~ller pf~ljdsbest~mningen och fr~gan om 
f~rst~rande av i beslag tagna exemplar av Mein Kampf g~r HovR:n samma 
bed~mning som TR:n. 

Till skillnad fr~n TR:n finner HovR:n emellertid att KE.H. b~r vid vite f~rbjudas 
att forts~tta med ~tg~rder som inneb~r intr~ng i Fristaten Bayerns upphovsr~tt 
till Mein Kampf. Vitesbeloppet b~r l~mpligen best~mmas till det av Fristaten 
Bayern yrkade. 

Domslut. HovR:n ~ndrar TR:ns domslut endast p~ s~ s~tt att HovR:n enligt 53 
a 5 1 st upphovsr~ttslagen f~rbjuder KE.H. vid vite om en miljon kr att 
forts~tta utgivningen av Adolf Hitlers verk Mein Kampf Beslagen skall best~. 

KE.H. (offentlig forsvarare jur kand E.G.) ~verklagade och yrkade ogillande av 
den mot honom f~rda talan. 

Riks~klagaren och Fristaten Bayern genom dess Staatsministerium der 
Finanzen (ombud advokaten B.A.M.) bestred ~ndring. Mlet avgjordes efter 
f~redragning. 

F~redraganden, RevSekr Tor Olsson, f~reslog i bet~nkande att HD skulle 
meddela f~ljande dom: HD fastst~ller HovR:ns dom. 

HD (JustR:n Magnusson, Westlander, Regner, referent, och H~stad) besl~t 
f~ljande dom: Domsk~l. Adolf Hitler skrev p 1920talet boken Mein Kampf som 
gavs ut i tv delar. F~rlagsr~tten ~verl~ts p ett tyskt f~rlag, Eherf~rlaget i 
M~nchen. Ett svenskt f~rlag gav ut en svensk ~vers~ttning av boken p~ 1930 
talet. Hitler dog ~r 1945 i Berlin. Som legal arvinge fanns hans syster. Han 
efterl~mnade ett testamente med annan universell testamentstagare ~n 
system. I enlighet med en efter det tyska nederlaget inf~rd lagstiftning i 
Tyskland fattade en "Spruchkammer" i Munchen ~r 1948 beslut om konfiskering 
av all Hitlers kvarl~tenskap i f~rbundslandet Bayern. Enligt en 
~verl~telsehandling r 1965 ~verl~ts kvarl~tenskapen, bl a upphovsr~tten till 
Mein Kampf, till Fristaten Bayern. P~ motsvarande s~tt har f~rlagsr~tten f~r 
Mein Kampf ~verf~rts fr~n Eherf~rlaget till Fristaten Bayern. KE.H. gav &r 1992 
genom H:s f~rlag ut Mein Kampf i en utgva som byggde p~ den tidigare 
svenska ~vers~ttningen. 

KE.H. ~r ~talad enligt 2 och 53 55 lagen (1960:729) om upphovsr~tt till 
litter~ra och konstn~rliga verk f~r att utan medgivande av 
upphovsr~ttshavaren, Fristaten Bayern, ha framst~llt H:s f~rlags utgva av 
boken och gjort den tillg~nglig f~r allm~nheten och h~rigenom uppstligen eller 
av grov oaktsamhet gjort intrng i den Bayern tillkommande upphovsr~tten. 
Fristaten Bayern, som angett g~rningen till ~tal, har f~r sin del ocks f~rt talan 
enligt 55 S 2 st upphovsr~ttslagen om f~rst~rande av exemplar av boken och 
enligt 53 a § samma lag om vitesf~rbud. 

KE.H. har bestritt ~talet och yrkandena om f~rst~rande och vitesf~rbud och har 
i HD anf~rt grunder som kan sammanfattas enligt f~ljande: 

 Bayern har betr~ffande upphovsr~tten till Mein Kampf inte genom 
konfiskationsbeslutet gjort n~got i Sverige g~llande r~ttighetsf~rv~rv. 

 ven om Bayern anses ha upphovsr~tten till boken, hindrar h~nsyn till ordre 
public att det konfiskatoriska f~rv~rvet av r~tten ges verkan i Sverige. 

 Intresset av tryckfrihet tar ~ver upphovsr~ttsintresset. Riks~klagaren har i HD 
gjort g~llande att, oavsett hur man bed~mer lagligheten i Bayerns r~tt till 
verket, besluten av tyska myndigheter inte p~ n~got s~tt har ber~rt KE.H. eller 
dennes r~ttigheter. Enligt Riks~klagarens uppfattning har KE.H. sj~lv tagit sig 
r~tten att ge ut verket, oavsett vem som har upphovsr~tten till det. 

Den som har skapat ett litter~rt verk har enligt 1 & upphovsr~ttslagen 
upphovsr~tt till verket. I lagens 2 & regleras den del av upphovsr~tten som kan 
s~gas vara dess ekonomiska sida, dvs den uteslutande r~tten att f~rfoga ~ver 
verket genom att framst~lla exemplar av det och genom att g~ra det tillg~ngligt 
f~r allm~nheten t ex i ~vers~ttning. Den s k ideella r~tten behandlas i3 5. 
Enligt 60 & ~r det som ~r f~reskrivet om upphovsr~tt i lagen till~mpligt p~ verk 
som har viss angiven anknytning till Sverige. Mein Kampf, som ~r ett litter~rt 
verk i upphovsr~ttslagens mening, saknar s~dan svensk anknytning som anges 
i n~mnda paragraf. 

Enligt 2 5 internationella upphovsr~ttsf~rordningen (1994:193) skall 
best~mmelserna om upphovsr~tt i upphovsr~ttslagen till~mpas ocks~ p bl a 
verk av den som ~r medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land 
~n Sverige inom den internationella unionen f~r skydd av litter~ra och 
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konstnärliga verk (Bernunionen) och på verk som först har getts ut inom annat 
unionsland än Sverige Ufr 62 § upphovsrättslagen). Som anges i 6 § i 
förordningen ingår bl a Tyskland i Bernunionen. Till följd av nu angivna 
bestämmelser skall föreskrifterna om upphovsrätt i upphovsrättslagen tillämpas 
på Mein Kampf (se 65 § upphovsrättslagen angående lagens tillämpning på 
litterära verk som har tillkommit före lagens ikraftträdande d 1 juli 1961). 

Det kan anmärkas att bestämmelser som motsvarar den nu återgivna 
regleringen gällde även före upphovsrättslagen (se 1-3 och 30 §§ lagen 
1919:381 om rätt tililitterära och musikaliska verk samt kungörelsen 
1937:318). 

Den svenska upphovsrättslagstiftningens tillämpningsområde är alltså enligt de 
redovisade bestämmelserna utsträckt till att omfatta bl a verk med tysk 
anknytning som Mein Kampf. Därmed blir också i princip svensk upphovsrätt 
tillämplig på sådana verk. 

Detta innebär inte att alia frågor angående upphovsrätt i Sverige skall bedömas 
enligt svensk rätt. Uppkommer exempelvis en tvist mellan en tysk författare 
och en tysk förvärvare, huruvida en i Tyskland gjord överlåtelse är 
avtalsrättsligt ogiltig eller återgått på grund av hävning efter ett kontraktsbrott, 
torde tysk rätt bli tillämplig (lex contractus) och därmed besvara frågan vem 
som är innehavare av upphovsrätten i Sverige, såvitt avser mångfaldigande 
och spridningsrätten. Också konfiskation rör upphovsrätten som 
förmögenhetstillgång. Upphovsrättslagen reglerar emellertid i vad mån en 
upphovsrätt är överlåtbar (se 3, 27, 28 och 31 §§), kan övergå genom 
familjerättsligt fång (se 41 §) eller tas i anspråk av upphovsmannens eller 
dennes arvingars eller testamentstagares borgenärer (se 42 §). Det framstår 
då som följdriktigt att frågan huruvida upphovsrätt kan övergå genom 
konfiskation avgörs enligt lagen i det land där upphovsrättsligt skydd påkallas. 
Denna lösning torde dessutom överensstämma med den övervägande 
meningen i internationeIl debatt (jfr Strömholm i SvJT 1993 s 351 ff, särskilt s 
355). 

Som tidigare berörts är upphovsrätten enligt svensk rätt sammansatt av dels 
vissa ideella rättigheter som är starkt personliga och i princip oförytterliga, dels 
vissa befogenheter av huvudsakligen ekonomiskt värde vilka kan övertåtas med 
begränsningar som påkallas av de ideella och personliga inslagen i 
upphovsrätten. Under upphovsmannens livstid kan upphovsmannarätten med 
hänsyn till dessa inslag därför inte i sin helhet överlåtas på någon annan person 
(NJA II 1961 s 269). Det är också att märka att upphovsrätt inte kan utmätas 
hos upphovsmannen själv (42 § upphovsrättslagen). Däremot kan upphovsrätt 
förvärvas genom ett familjerättsligt fång, t ex arv eller testamente, vid 
upphovsmannens död (41 §). Inte heller hos den som på så sätt förvärvat 
upphovsrätt kan denna utmätas (42 §). Samma sakliga innebörd hade 
regleringen före upphovsrättslagens tillkomst (se 15 § 1 st och 19 § i 1919 års 
lag). 

Den i Tyskland genomförda konfiskationen av upphovsrätten till Mein Kampf 
kan inte anses förenlig med svensk upphovsrättslagstiftning. Upphovsrätten i 
Sverige till detta verk övergick enligt svensk lag vid Adolf Hitlers död till hans 
arv- eller testamentstagare. Någon klarhet om vem som ini har upphovsrätten 
här i landet finns visseriigen inte i målet, men i vart fall är det inte visat att 
Bayern har gjort ett giltigt förvärv av upphovsrätten i Sverige till Mein Kampf. 

Om nu Bayern inte har visats vara innehavare av den svenska upphovsrätten 
till Mein Kampf, kan frågan ställas om Bayern i stället har förvärvat 
förlagsrätten i Sverige till boken. Förlagsrätt är överlåtbar enligt 
upphovsrättslagen (se 27, 28 och 31 §§, jfr 15 § 2 st i 1919 års lag). Även om 
Bayern kan anses ha förvärvat förlagsrätt på grund av beslut i Tyskland om 
konfiskation av Eherförlagets tillgångar med efterföljande överlåtelse, är det 
inte visat i målet att Bayern nu har förlagsrätten i Sverige; denna lär ju 
åtminstone tidigare ha innehafts av ett svenskt förlag. 

Frågan är då vilken konsekvens det har för den talan som förs i målet att 
Bayern således inte kan anses ha ställning som innehavare av någon rätt enligt 
upphovsrättslagen. Av denna ståndpunkt följer i första hand att Bayerns 
yrkanden om förstörande av exemplar enligt SS § 2 st upphovsrättslagen och 
vitesförbud enligt 53 a § samma lag inte kan bifallas, eftersom de får 
framställas enbart av upphovsmannen eller hans rättsinnehavare. 

När det gäller åtalet kan noteras att angivelse från upphovsmannen eller hans 
rättsinnehavare inte längre är en nödvändig förutsättning för allmänt åtal (59 § 
upphovsrättslagen i dess lydeise från och med d 1 juli 1982). En annan sak är 
om ståndpunkten i målet, att det inte är visat att Bayern innehar upphovsrätten 
till Mein Kampf, innebär att åtalet enligt åklagarens gärningsbeskrivning inte 
kan bifallas. 
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konstn~rliga verk (Bernunionen) och p~ verk som f~rst har getts ut inom annat 
unionsland ~n Sverige (jfr 62 & upphovsr~ttslagen). Som angesi6 & i 
f~rordningen ing~r bl a Tyskland i Bernunionen. Till f~ljd av nu angivna 
best~mmelser skall f~reskrifterna om upphovsr~tt i upphovsr~ttslagen till~mpas 
p Mein Kampf (se 65 & upphovsr~ttslagen ang~ende lagens till~mpning p~ 
litter~ra verk som har tillkommit f~re lagens ikrafttr~dande d 1 juli 1961). 

Det kan anm~rkas att best~mmelser som motsvarar den nu ~tergivna 
regleringen g~llde ~ven f~re upphovsr~ttslagen (se 13 och 30 @@ lagen 
1919:381 om r~tt till litter~ra och musikaliska verk samt kung~relsen 
1937: 318). 

Den svenska upphovsr~ttslagstiftningens till~mpningsomr~de ~r allts~ enligt de 
redovisade best~mmelserna utstr~ckt till att omfatta bl a verk med tysk 
anknytning som Mein Kampf. D~rmed blir ocks~ i princip svensk upphovsr~tt 
till~mplig p s~dana verk. 

Detta inneb~r inte att alla fr~gor angende upphovsr~tt i Sverige skall bed~mas 
enligt svensk r~tt. Uppkommer exempelvis en tvist mellan en tysk f~rfattare 
och en tysk f~rv~rvare, huruvida en i Tyskland gjord ~verltelse ~r 
avtalsr~ttsligt ogiltig eller ~terg~tt p~ grund av h~vning efter ett kontraktsbrott, 
torde tysk r~tt bli till~mplig (lex contractus) och d~rmed besvara fr~gan vem 
som ~r innehavare av upphovsr~tten i Sverige, s~vitt avser m~ngfaldigande 
och spridningsr~tten. Ocks~ konfiskation r~r upphovsr~tten som 
f~rm~genhetstillg~ng. Upphovsr~ttslagen reglerar emellertid i vad m~n en 
upphovsr~tt ~r ~verl~tbar (se 3, 27, 28 0ch 31 55), kan ~verg~ genom 
familjer~ttsligt f~ng (se 41 5) eller tas i anspr~k av upphovsmannens eller 
dennes arvingars eller testamentstagares borgen~rer (se 42 &). Det framstr 
d~ som f~ljdriktigt att fr~gan huruvida upphovsr~tt kan ~verg~ genom 
konfiskation avg~rs enligt lagen i det land d~r upphovsr~ttsligt skydd p~kallas. 
Denna l~sning torde dessutom ~verensst~mma med den ~verv~gande 
meningen i internationell debatt (jfr Str~mholm i SvJT 1993 s 351 ff, s~rskilt s 
355). 

Som tidigare ber~rts ~r upphovsr~tten enligt svensk r~tt sammansatt av dels 
vissa ideella r~ttigheter som ~r starkt personliga och i princip of~rytterliga, dels 
vissa befogenheter av huvudsakligen ekonomiskt v~rde vilka kan ~verl~tas med 
begr~nsningar som p~kallas av de ideella och personliga inslagen i 
upphovsr~tten. Under upphovsmannens livstid kan upphovsmannar~tten med 
h~nsyn till dessa inslag d~rf~r inte i sin helhet ~verltas p ngon annan person 
(NJA II 1961 s 269). Det ~r ocks~ att m~rka att upphovsr~tt inte kan utm~tas 
hos upphovsmannen sj~lv (42 & upphovsr~ttslagen). D~remot kan upphovsr~tt 
f~rv~rvas genom ett familjer~ttsligt f~ng, t ex arv eller testamente, vid 
upphovsmannens d~d (41 5). Inte heller hos den som p~ s~ s~tt f~rv~rvat 
upphovsr~tt kan denna utm~tas (42 5). Samma sakliga inneb~rd hade 
regleringen f~re upphovsr~ttslagens tillkomst (se 155 1 st och 19 51 1919 ~rs 
lag). 

Den i Tyskland genomf~rda konfiskationen av upphovsr~tten till Mein Kampf 
kan inte anses f~renlig med svensk upphovsr~ttslagstiftning. Upphovsr~tten i 
Sverige till detta verk ~vergick enligt svensk lag vid Adolf Hitlers d~d till hans 
arv eller testamentstagare. N~gon klarhet om vem som ini har upphovsr~tten 
h~r i landet finns visserligen inte i m~let, men i vart fall ~r det inte visat att 
Bayern har gjort ett giltigt f~rv~rv av upphovsr~tten i Sverige till Mein Kampf. 

Om nu Bayern inte har visats vara innehavare av den svenska upphovsr~tten 
till Mein Kampf, kan fr~gan st~llas om Bayern i st~llet har f~rv~rvat 
f~rlagsr~tten i Sverige till boken. F~rlagsr~tt ~r ~verl~tbar enligt 
upphovsr~ttslagen (se 27, 28 0ch 31 58, jfr 15 5 2 st i 1919 ~rs lag). ~ven om 
Bayern kan anses ha f~rv~rvat f~rlagsr~tt p~ grund av beslut i Tyskland om 
konfiskation av Eherf~rlagets tillg~ngar med efterf~ljande ~verltelse, ~r det 
inte visat i m~let att Bayern nu har f~rlagsr~tten i Sverige; denna l~r ju 
~tminstone tidigare ha innehafts av ett svenskt f~rlag. 

Fr~gan ~r d vilken konsekvens det har f~r den talan som f~rs i m~let att 
Bayern sledes inte kan anses ha st~lining som innehavare av n~gon r~tt enligt 
upphovsr~ttslagen. Av denna st~ndpunkt f~ljer i f~rsta hand att Bayerns 
yrkanden om f~rst~rande av exemplar enligt 55 & 2 st upphovsr~ttslagen och 
vitesf~rbud enligt 53 a S samma lag inte kan bifallas, eftersom de far 
framst~llas enbart av upphovsmannen eller hans r~ttsinnehavare. 

N~r det g~ller ~talet kan noteras att angivelse fr~n upphovsmannen eller hans 
r~ttsinnehavare inte l~ngre ~r en n~dv~ndig f~ruts~ttning f~r allm~nt ~tal (59 & 
upphovsr~ttslagen i dess lydelse fr~n och med d 1 juli 1982). En annan sak ~r 
om st~ndpunkten i m~let, att det inte ~r visat att Bayern innehar upphovsr~tten 
till Mein Kampf, inneb~r att ~talet enligt ~klagarens g~rningsbeskrivning inte 
kan bifallas. 



För att ett åtal enligt 53 § upphovsrättslagen skall kunna bifallas är det inte en 
nödvändig förutsättning att det är klarlagt vem som innehar upphovsrätten. 
Det får anses tillräckligt att det i gärningsbeskrivningen anges att någon har 
kränkt en annans upphovsrätt utan att det finns uppgift om vem denne andre 
är. Ett skäl som åberopats vid införandet av möjligheten till allmänt åtal utan 
angivelse är just att det kan vara faktiskt eller rättsligt osäkert vem som är 
målsägande (NJA II 1982 s 137). Mat denna bakgrund får det anses att 
uppgiften om vem som innehar upphovsrätten inte är ett nödvändigt moment 
för att gärningsbeskrivningen skall kunna leda till ett bifall till åtalet. Enbart det 
förhållandet att Bayern inte har visats vara innehavare av upphovsrätten till 
Mein Kampf innebär därför inte att åtalet mat K-E.H. skall agillas på den 
grunden att det skulle vara fråga om en annan gärning än den som anges i 
gärningsbeskrivningen (se 30 kap 3 § RB). Det får hållas för visst att 
upphovsrätten till Mein Kampf tillkommer någon annan än K-E.H. och att denne 
inte har någon egen rätt enligt upphovsrättslagen att ge ut baken. 

Till följd av den ståndpunkt som har intagits i det föregående till frågan om 
Bayerns rättsställning i målet saknar det betydeise att här pröva spörsrnålet om 
ordre public-hänsyn beträffande verkan i Sverige av konfiskationsbeslutet i 
Tyskland. 

Vad gäller frågan i målet om tryckfrihetsintresset skall ges försteg framför 
intresset av skydd för upphovsrätten är rättsfallet NJA 1985 s 893 av betydeise. 
HD uttalade i det rättsfallet att uppgiften att i berörda typfall begränsa 
straffansvaret för upphovsrättsintrång till förmån för ett motstående 
yttrandefrihetsintresse bör förbehållas lagstiftaren. Emellertid förklarade HD 
vidare att det torde kunna uppstå situationer där yttrandefrihetsintresset gjorde 
sig gällande med sådan styrka att domstalarna rimligen måste ta ansvar för en 
friande dom vid åtal för intrång i upphovsrätten. Här avsåg domstolen fall som 
skulle kunna sägas ha beröringspunkter med de nödsituationer som enligt 24 
kap 4 § BrB leder till straffrihet. 

Till det sagda kan fogas att riksdagen, med anledning av motioner vari 
hänvisades till nyss nämnda rättsfall, har tagit ställning till förhållandet mellan 
upphovsrätt och tryckfrihet. Lagutskottet uttalade i betänkandet LU 1986/87: 11 
(s 19) att upphovsrättslagen i sin gällande utformning fick anses innefatta en 
lämplig avvägning mellan upphovsmännens intressen och intresset aven fri 
opinionsbildning. Utskottet avstyrkte bifall till motionerna, som avslogs av 
riksdagen (prop 1986/87: 74 s 36). 

Rättsläget kan i viss mån ha ändrats genom inkorporeringen i svensk rätt av 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I konventionens artikel 10 
tillerkänns envar rätt till yttrandefrihet, som emellertid får underkastas sådana 
inskränkningar eller straffpåföljder som är angivna i lag och i ett demokratiskt 
samhälle är nödvändiga med hänsyn till bl a annans rättigheter. Lagstöd kan 
härigenom finnas för att i vissa situationer tillerkänna yttrandefrihetsintresset 
försteg framför skyddet för upphovsrätten och då fria från ansvar för 
u pphovsrättsi ntrå ng. 

Även om ett något ökat utrymme sålunde kan finnas för att låta intresset av 
yttrandefrihet få medföra att ansvar för upphovsrättsintrång inte skall ådömas, 
kan det dock inte anses att K-E. H. på grund härav skall gå fri från ansvar för att 
ha gett ut Mein Kampf. Att det kan vara svårt att få tag i exemplar av detta 
verk av historiskt intresse är alltså inte, som K-E.H. hävdat, tillräckligt för att 
åtalet skall agillas. 

HD gör samma bedömning som TR: n och HovR: n i oaktsamhets- och 
påföljdsfrågorna. 

HovR: ns domslut skall alltså fastställas i ansvarsdelen, medan Bayerns talan 
skall agillas i fråga om förstörande av exemplar ach vitesförbud. Vidare skall 
beslut om beslag hävas. 

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut i ansvarsdelen. 

Med ändring av HovR: ns domslut beträffande förstörande av exemplar och 
vitesförbud ogillar HD Fristaten Bayerns talan i denna del. HD ändrar vidare på 
så sätt HovR: ns domslut att beslutet om beslag upphävs. 

JustR Lars K Beckman var skiljaktig och gillade betänkandet. 

HD:s dom meddelades d 21 dec 1998 (mål nr B 4367-97). 

Sökord: Upphovsrätt; Konfiskation; Gärningsidentiet 

Litteratur: 
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F~r att ett ~tal enligt 53 & upphovsr~ttslagen skall kunna bifallas ~r det inte en 
n~dv~ndig f~ruts~ttning att det ~r klarlagt vem som innehar upphovsr~tten. 
Det f~r anses tillr~ckligt att det i g~rningsbeskrivningen anges att n~gon har 
kr~nkt en annans upphovsr~tt utan att det finns uppgift om vem denne andre 
~r. Ett sk~l som beropats vid inf~randet av m~jligheten till allm~nt ~tal utan 
angivelse ~r just att det kan vara faktiskt eller r~ttsligt os~kert vem som ~r 
m~ls~gande (NJA II 1982 s 137). Mot denna bakgrund f~r det anses att 
uppgiften om vem som innehar upphovsr~tten inte ~r ett n~dv~ndigt moment 
f~r att g~rningsbeskrivningen skall kunna leda till ett bifall till ~talet. Enbart det 
f~rh~llandet att Bayern inte har visats vara innehavare av upphovsr~tten till 
Mein Kampf inneb~r d~rf~r inte att ~talet mot KE.H. skall ogillas p~ den 
grunden att det skulle vara fr~ga om en annan g~rning ~n den som anges i 
g~rningsbeskrivningen (se 30 kap 3 5 RB). Det f~r h~llas f~r visst att 
upphovsr~tten till Mein Kampf tillkommer n~gon annan ~n KE.H. och att denne 
inte har n~gon egen r~tt enligt upphovsr~ttslagen att ge ut boken. 

Till f~ljd av den st~ndpunkt som har intagits i det f~reg~ende till fr~gan om 
Bayerns r~ttsst~lining i m~let saknar det betydelse att h~r pr~va sp~rsm~let om 
ordre publich~nsyn betr~ffande verkan i Sverige av konfiskationsbeslutet i 
Tyskland. 

Vad g~ller fr~gan i m~let om tryckfrihetsintresset skall ges f~rsteg framf~r 
intresset av skydd f~r upphovsr~tten ~r r~ttsfallet NJA 1985 s 893 av betydelse. 
HD uttalade i det r~ttsfallet att uppgiften att i ber~rda typfall begr~nsa 
straffansvaret f~r upphovsr~ttsintr~ng till f~rm~n f~r ett motst~ende 
yttrandefrihetsintresse b~r f~rbeh~llas lagstiftaren. Emellertid f~rklarade HD 
vidare att det torde kunna uppst~ situationer d~r yttrandefrihetsintresset gjorde 
sig g~llande med s~dan styrka att domstolarna rimligen m~ste ta ansvar f~r en 
friande dom vid ~tal f~r intr~ng i upphovsr~tten. H~r avsg domstolen fall som 
skulle kunna s~gas ha ber~ringspunkter med de n~dsituationer som enligt 24 
kap 4 § BrB leder till straffrihet. 

Till det sagda kan fogas att riksdagen, med anledning av motioner vari 
h~nvisades till nyss n~mnda r~ttsfall, har tagit st~lining till f~rh~llandet mellan 
upphovsr~tt och tryckfrihet. Lagutskottet uttalade i bet~nkandet LU 1986/87:11 
(s 19) att upphovsr~ttslagen i sin g~llande utformning fick anses innefatta en 
l~mplig avv~gning mellan upphovsm~nnens intressen och intresset av en fri 
opinionsbildning. Utskottet avstyrkte bifall till motionerna, som avslogs av 
riksdagen (prop 1986/87: 74 s 36). 

R~ttsl~get kan i viss m~n ha ~ndrats genom inkorporeringen i svensk r~tt av 
Europakonventionen om m~nskliga r~ttigheter. I konventionens artikel 10 
tillerk~nns envar r~tt till yttrandefrihet, som emellertid f~r underkastas s~dana 
inskr~nkningar eller straffp~f~ljder som ~r angivna i lag och i ett demokratiskt 
samh~lle ~r n~dv~ndiga med h~nsyn till bl a annans r~ttigheter. Lagst~d kan 
h~rigenom finnas f~r att i vissa situationer tillerk~nna yttrandefrihetsintresset 
f~rsteg framf~r skyddet f~r upphovsr~tten och d~ fria fr~n ansvar f~r 
upphovsr~ttsintr~ng. 

~ven om ett n~got ~kat utrymme s~lunda kan finnas f~r att l~ta intresset av 
yttrandefrihet f~ medf~ra att ansvar f~r upphovsr~ttsintrng inte skall ~d~mas, 
kan det dock inte anses att KE.H. p~ grund h~rav skall g~ fri fr&n ansvar f~r att 
ha gett ut Mein Kampf. Att det kan vara sv~rt att f tag i exemplar av detta 
verk av historiskt intresse ~r allts inte, som KE.H. h~vdat, tillr~ckligt f~r att 
~talet skall ogillas. 

HD g~r samma bed~mning som TR:n och HovR:n i oaktsamhets och 
p~f~ljdsfr~gorna. 

HovR:ns domslut skall allts fastst~llas i ansvarsdelen, medan Bayerns talan 
skall ogillas i fr~ga om f~rst~rande av exemplar och vitesf~rbud. Vidare skall 
beslut om beslag h~vas. 

Domslut. HD fastst~ller HovR:ns domslut i ansvarsdelen. 

Med ~ndring av HovR:ns domslut betr~ffande f~rst~rande av exemplar och 
vitesf~rbud ogillar HD Fristaten Bayerns talan i denna del. HD ~ndrar vidare p~ 
s~ s~tt HovR:ns domslut att beslutet om beslag upph~vs. 

JustR Lars K Beckman var skiljaktig och gillade bet~nkandet. 

HD:s dom meddelades d 21 dec 1998 (ml nr B 436797). 

S~kord: 

Litteratur: 

Upphovsr~tt; Konfiskation; G~rningsidentiet 
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PET's kopiering, opbevaring og arkivering af forfatters
dagbøger
Forvaltningsret 115.4 - Forvaltningsret 115.9 - Forvaltningsret
12.1 - Immaterielret 1.9 - Menneskerettigheder 1.4

En forfatter fik beslaglagt sine dagbøger i forbindelse med PET's
efterforskning af en sag mod ham tilbage i 1981. De originale
dagbøger blev afleveret tilbage til forfatteren, da sagen mod ham
blev frafaldet fem måneder senere. I 2009 fandt forfatteren ud af,
at PET havde gemt en kopi af dagbøgerne igennem alle årene.
Forfatteren ønskede at få udleveret kopien, men PET vurderede,
at dagbogskopien skulle bevares for eftertiden som følge af en
aftale mellem Rigsarkivet og PET. Forfatteren klagede til
ombudsmanden, bl.a. over at myndighederne ikke havde taget
hensyn til hans ophavsret, når de afviste at udlevere
dagbogskopien. Efter en undersøgelse af sagen havde
ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere PET's og
Justitsministeriets afgørelser i sagen. Ombudsmanden inddrog
bl.a. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8
for at vurdere, om der var sket en krænkelse af forfatterens
privatliv. Det gav således ikke ombudsmanden anledning til kritik,
at Justitsministeriet ikke fandt grundlag for at fastslå, at PET
uberettiget havde kopieret dagbøgerne i 1981-82 i forbindelse
med efterforskningen af sagen mod forfatteren. Det gav heller
ikke ombudsmanden anledning til kritik, at Justitsministeriet ikke
fandt grundlag for at fastslå, at PET ikke kunne opbevare en
fuldstændig kopi af dagbøgerne på operationssagen efter
tiltalefrafaldet mod forfatteren i 1982. Endelig havde
ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere, at sagsakterne fra
operationssagen vedrørende forfatteren - herunder
dagsbogskopierne i deres fulde udstrækning - siden 2010 var
blevet bevaret for eftertiden i medfør af arkivlovgivningen mv.
Ombudsmanden var enig med myndighederne i, at PET i forhold
til ophavsretten havde det fornødne hjemmelsgrundlag til at
indsamle, kopiere og opbevare samt foretage historisk arkivering
af dagbogskopierne. (Sag nr. 14/02956)

Herunder gengives ombudsmandens udtalelse efterfulgt af en
sagsfremstilling:

Ombudsmandens udtalelse
1. Genstanden for min undersøgelse
I forbindelse med efterforskningen af en sag mod A i 1981-1982
beslaglagde PET hans personlige dagbøger.
De originale dagbøger blev afleveret til A, da sagen mod ham
sluttede med et tiltalefrafald i 1982. PET havde imidlertid
udarbejdet og opbevaret en kopi af samtlige dagbøger (ca. 1.400
normalsider), som PET i 2010 vurderede skulle bevares for
eftertiden i medfør af arkivlovgivningen mv. på grund af deres
særlige historiske interesse.
A blev først i forbindelse med PET-kommissionens afgivelse af
beretning i 2009 bekendt med, at PET havde udarbejdet og bevaret
en kopi af dagbøgerne. Han har siden brevvekslet med bl.a. PET
og Justitsministeriet om sagen, navnlig fordi han ikke ønsker, at
dagbogskopierne skal bevares for eftertiden.
Justitsministeriet har ved afgørelser af 30. august 2012, 20.
december 2012 og 17. december 2013 ikke fundet grundlag for at
tilsidesætte PET's vurdering af, at dagbogskopierne er
bevaringsværdige, fordi de er af særlig historisk interesse, og at de
som følge heraf skal afleveres til Rigsarkivet eller opbevares i PET's

særligt adskilte historiske arkiv (jf. nu § 18, stk. 2, i bekendtgørelse
nr. 763 af 20. juni 2014 om Politiets Efterretningstjenestes
behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v.,
der er udstedt med hjemmel i lov nr. 604 af 12. juni 2013 om
Politiets Efterretningstjeneste (PET)).
Fagforbundet B har på vegne af A klaget til mig over PET's og
Justitsministeriets afgørelser. B har bl.a. anført,
- at PET's besiddelse af dagbøgerne, kopiering af dagbøgerne

samt opbevaring af disse mangler lovhjemmel;
- at dagbogskopierne er et ulovligt fremstillet eksemplar af et

ophavsretligt beskyttet værk;
- at PET i vurderingen af, om dagbogskopierne skal bevares

for eftertiden, ikke kan lægge vægt på hensynet til særlig
historisk interesse, fordi det er usagligt i forhold til PET's
virksomhed;

- at PET i vurderingen af, om dagbogskopierne skal bevares
for eftertiden, skulle have inddraget hensynet til forfatterens
enebestemmelse i forhold til både offentliggørelse af værket
og dagbøgernes personlige indhold, og at bevaring for
eftertiden ikke kan finde sted mod ophavsmandens
berettigede indsigelse;

- at PET er forpligtet til at slette dagbogskopierne både i
forhold til det personlige indhold i dagbøgerne og i forhold
til ophavsmandens eneret til værket.

Jeg har valgt at koncentrere min undersøgelse om disse punkter.
Særligt med hensyn til bevaring for eftertiden af operationssagen
- herunder dagsbogskopierne i deres fulde udstrækning - har jeg
valgt nærmere at undersøge forholdet til beskyttelsen af privatlivet,
j f . h e r v ed a r t i k e l 8 i Den Eu ropæ i sk e
Menneskerettighedskonvention (EMRK). Se pkt. 5 nedenfor.
Fagforbundet B har i sin klage rejst en række ophavsretlige
spørgsmål, som jeg behandler særskilt i pkt. 6 nedenfor.
Forså vidt angår de øvrige spørgsmål, som B har rejst, henviser
jeg til § 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand
(lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Det fremgår af denne
bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver
tilstrækkelig anledning til undersøgelse.

2. Kopiering af dagbøgerne
2.1. PET har oplyst, at PET beslaglagde A's dagbøger i 1981 i
forbindelse med en ransagning af hans bopæl, og at domstolene
efterfølgende traf afgørelse om beslaglæggelse af dagbøgerne, da
de måtte antages at være af betydning som bevismidler i sagen.
PET og Justitsministeriet har videre oplyst, at PET ikke ses at
være i besiddelse af notater eller lignende, som kan belyse
baggrunden for beslutningen om at kopiere dagbøgerne, men at det
ikke er usædvanligt, at politiet med hjemmel i retsplejeloven og
almindelige regler for offentlige myndigheders adgang til at
behandle personoplysninger kopierer (dele af) beslaglagte
dokumenter, som vurderes relevante for sagen, og akterer dem på
straffesagen.
2.2. Som anført af Justitsministeriet kom PET i besiddelse af
dagbøgerne gennem et straffeprocessuelt tvangsindgreb, som var
godkendt af domstolene. Domstolene lagde i forbindelse med
afgørelsen om beslaglæggelse til grund, at dagbøgernemåtte antages
at være af betydning som bevismidler i sagen.
Det er ikke muligt at få endeligt afklaret, på hvilket grundlag PET
kopierede A's dagbøger.
Jeg finder dog ikke grund til at antage, at PET skulle have kopieret
dagbøgerne på et usagligt grundlag. Jeg henviser til det, som
Justitsministeriet har anført. Jeg henviser også til, at PET har oplyst,
at der bl.a. blev sendt en kopi af dagbøgerne til A's advokat.
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På den baggrund giver det mig ikke anledning til kritik, at
Justitsministeriet ikke havde grundlag for at fastslå, at PET
uberettiget havde kopieret dagbøgerne.
Jeg henviser i øvrigt til, at spørgsmålet om ophavsretlig beskyttelse
i relation til kopiering af dagbøgerne behandles under pkt. 6
nedenfor.

3. Opbevaring af dagbogskopierne efter tiltalefrafaldet
3.1. PET har oplyst, at PET efter tiltalefrafaldet mod A i 1982
opbevarede en kopi af dagbøgerne i efterretningstjenestens
operationssag vedrørende A på linje med sagens øvrige akter.
Operationssagen blev opbevaret af hensyn til varetagelsen af PET's
opgaver frem til 2010, hvor PET vurderede, at opbevaring af
operationssagen (herunder dagbogskopierne) ikke længere var
nødvendig.
Justitsministeriet har i tilknytning hertil anført, at oplysninger i
PET's operationssager kan være relevante at opbevare, hvis der
f.eks. måtte fremkomme nye oplysninger om de forhold, der i sin
tid blev undersøgt, eller hvis oplysningerne f.eks. måtte blive
relevante i forbindelse med efterforskning af nye sager på samme
måde som sager hos det øvrige politi.
Videre har ministeriet anført, at PET som andre offentlige
myndigheder er berettiget og normalt også forpligtet til at opbevare
sager og tilknyttede sagsakter efter, at der er truffet afgørelse i
sagen.
B har især anfægtet PET's vurdering af, at opbevaring af
dagbogskopierne i deres fulde længde skulle være nødvendig af
hensyn til varetagelse af PET's opgaver. Som jeg forstår det, er det
B's opfattelse, at PET alene kunne opbevare de dele af
dagbogskopierne, som efterretningstjenesten konkret anvendte i
efterforskningen, og at PET derfor burde have slettet de øvrige dele
af dagbogskopierne i forbindelse med tiltalefrafaldet.
B har også anført, at selv under forudsætning af, at PET var
berettiget til at opbevare dagbogskopierne på operationssagen efter
tiltalefrafaldet i 1982, så er det vanskeligt at forestille sig, at
indholdet af dagbøgerne skulle have haft efterforskningsmæssig
betydning helt frem til 2010, ikke mindst i lyset af den kolde krigs
afslutning i 1989.
3.2. Efter reglerne for ombudsmandens arbejde kan jeg kun i
begrænset omfang tage stilling til afgørelser, der helt eller delvis
bygger på særlig fagkyndig viden - f.eks. politifaglig eller særlig
efterforskningsfaglig viden. Det skyldes, at jeg som ombudsmand
ikke har den fagkundskab, som er nødvendig for at kontrollere, om
myndighedernes vurderinger er rigtige.
Jeg kan derfor kun kritisere myndighedernes beslutning, hvis der
er særlige omstændigheder i sagen.
Efter min gennemgang af sagen mener jeg ikke, at den indeholder
sådanne særlige omstændigheder.

4. Bevaring af dagbogskopierne for eftertiden
4.1. Spørgsmålet om, hvilke sagsakter PET er forpligtet til at bevare,
når de ikke længere vurderes at være nødvendige af hensyn til
varetagelsen af PET's opgaver, blev på tidspunktet for PET's
vurdering i 2010 reguleret af Justitsministeriets retningslinjer af 7.
december 2009 for Politiets Efterretningstjenestes behandling af
personoplysninger mv.
Af § 6, stk. 2, i retningslinjerne fremgår, at en journalsag skal
slettes - og eventuelle tilknyttede sagsakter destrueres - hvis sagens
oplysninger ikke længere er nødvendige af hensyn til varetagelsen
af efterretningstjenestens opgaver, jf. dog § 10.
Af § 10, stk. 1, følger, at materiale, som i medfør af bestemmelser
om bevaring og kassation udstedt af Statens Arkiver skal bevares
for eftertiden, ikke må destrueres eller slettes.

De relevante bestemmelser om bevaring og kassation var på
tidspunktet for PET's vurdering i 2010 indeholdt i en aftale fra 1965
mellem Rigsarkivet og PET (jf. Rigsarkivets skrivelse af 17.
december 1965 til PET).
Af aftalen fremgår bl.a., at enkeltakter vedrørende personer, der
har haft en mere fremtrædende politisk, kulturel, økonomisk eller
administrativ position (jf. aftalens pkt. 4), og andet materiale, som
skønnes at have eller at kunne få historisk værdi (jf. aftalens pkt.
6), skal bevares.
Det følger af § 10, stk. 2, i Justitsministeriets retningslinjer fra
2009, at bevaringsværdigt materiale i stedet for sletning skal
overføres til Statens Arkiver (nu Rigsarkivet).
Hvis materialet af praktiske eller sikkerhedsmæssige grunde ikke
kan overføres til Rigsarkivet, skal materialet holdes adskilt fra
efterretningstjenestens øvrige sager, således at alene medarbejdere,
der af chefen for PET er særlig godkendt hertil, har adgang til
sagerne, og således at sagerne ikke kan gøres til genstand for
søgning eller sagsbehandling i forbindelse med
efterretningstjenestens operative og efterforskningsmæssige
opgaver.
1965-aftalen blev i 2012 afløst af Statens Arkivers bevarings- og
kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Politiets
Efterretningstjeneste. Efter disse bestemmelser kræves der ikke
længere en vurdering af den konkrete operationssags historiske
værdi. Fra 2012 har der således i medfør af arkivlovgivningen været
pligt til at opbevare alle operationssager for eftertiden med
undtagelse af sager, som ikke har medført egentlig sagsbehandling.
Ordningen med bevaring af sager, der skal bevares for eftertiden
i medfør af arkivlovgivningen, er desuden videreført i
bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af
oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v. (bekendtgørelse
nr. 763 af 20. juni 2014 udstedt i medfør af lov nr. 604 af 12. juni
2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf. særligt
bekendtgørelsens § 18, stk. 1).
4.2. PET vurderede i 2010, at operationssagen vedrørende A ikke
længere var nødvendig af hensyn til varetagelsen af PET's opgaver.
I den forbindelse vurderede PET imidlertid også, at sagsakterne
(herunder dagbogskopierne) på baggrund af bestemmelserne i §
10, stk. 1, i Justitsministeriets retningslinjer og 1965-aftalen skulle
bevares for eftertiden.
PET har oplyst, at der ikke ses at være notater mv., der belyser,
om tjenesten allerede i forbindelse med tiltalefrafaldet i 1982
vurderede dagbøgerne og sagens øvrige akter som værende af særlig
historisk interesse.
Justitsministeriet meddelte den 30. august 2012 A, at ministeriet
efter en gennemgang af sagen ikke fandt grundlag for at tilsidesætte
PET's vurdering af, at operationssagen vedrørende A (herunder
dagbogskopierne) skulle anses for at være af særlig historisk
interesse og dermed bevaringsværdig.
Det var endvidere Justitsministeriets vurdering, at også efter de
bevarings- og kassationsbestemmelser, som i 2012 afløste 1965-
aftalen (dvs. Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser
af 12. april 2012 for papirarkivalier i varetægt hos Politiets
Efterretningstjeneste), ville sagsakterne fra operationssagen skulle
bevares for eftertiden.
Tilsynet med Efterretningstjenesterne har i en udtalelse til mig
oplyst, at det er tilsynets vurdering, at PET er forpligtet til at bevare
operationssagen vedrørende Amed tilhørende sagsakter - herunder
dagbogskopierne - for eftertiden. Tilsynet har henvist til, at det
følger af bilag 1 til Statens Arkivers bevarings- og
kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Politiets
Efterretningstjeneste, at PET er forpligtet til at bevare
operationssager, som har medført en egentlig sagsbehandling.
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4.3. Det følger af § 4, nr. 1, i arkivloven (lovbekendtgørelse nr.
1201 af 28. september 2016), at Rigsarkivet har til formål at sikre
bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til
dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig
betydning for borgere og myndigheder.
Rigsarkivet kan med hjemmel i § 5, stk. 1, i arkivbekendtgørelsen
(bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier
og om offentlige arkivers virksomhed) fastsætte nærmere regler
om bevaring og kassation af offentlige arkivalier. Det er dog efter
arkivlovens § 8, stk. 1, de enkelte myndigheder, der skal drage
omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at
arkivalier opbevares på betryggende vis.
Efter arkivbekendtgørelsens § 5, stk. 2, må kassation af arkivalier
kun finde sted efter bestemmelser, der fastsættes i medfør af
bestemmelsen i bekendtgørelsens § 5, stk. 1.
Det er således Rigsarkivet (tidligere Statens Arkiver), som
fastsætter de nærmere retningslinjer for, om sagsakter skal bevares
eller kasseres, mens det er den enkelte myndighed, der er ansvarlig
for at vurdere sagsakterne i overensstemmelse med retningslinjerne.
Se f.eks. § 3, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 177 af 5. marts 2009 om
bevaring og kassation af Rigspolitichefens og politikredsenes
arkivalier, hvorefter bevaring af sager af særlig interesse bygger
på politikredsens eget skøn.
I overensstemmelse med arkivordningen var det PET, som foretog
vurderingen af, om materialet fra operationssagen vedrørende A -
herunder dagbogskopierne - havde en sådan historisk værdi, at det
burde bevares, jf. også kulturministerens svar af 14. maj 2012 på
spørgsmål nr. S 3109 (Folketingsåret 2011-12) om PET's
arkiveringsforpligtelse.
4.4. Ved beslutningen om, at operationssagen skulle bevares for
eftertiden, indgik en vurdering efter de dagældende regler af, om
sagsakterne var af særlig historisk interesse.
Fagforbundet B har anført, at PET's forpligtelse til at arkivere
materiale af særlig historisk interesse må skulle forstås således, at
der skal være tale om en historisk interesse, der kan siges at være
relevant i forhold til PET's opgaver.
Jeg har for så vidt forståelse for, at det for en umiddelbar
betragtning kan forekomme overraskende, at PET skal vurdere, om
operationssagen - herunder dagbøgerne - skal bevares for eftertiden
på grundlag af hensyn, som ikke er efterretningsfaglige, men rent
historiske.
Hertil bemærker jeg imidlertid, at det både af 1965-aftalen og
Justitsministeriets retningslinjer af 7. december 2009 for PET's
behandling af personoplysninger mv. fremgår, at kriteriet for, om
en sag skal bevares for eftertiden, efter de dagældende regler netop
alene var, om sagen var af historisk interesse.
Ordningen kan ses som udslag af arkivlovgivningens almindelige
princip om, at det er arkivmyndighederne, der fastsætter de nærmere
retningslinjer for bevarelse af arkivalier, mens det er de enkelte
særmyndigheder, der vurderer de konkrete arkivalier i lyset af disse
retningslinjer, jf. pkt. 4.3 ovenfor.
Det var således efter min opfattelse et sagligt hensyn, som PET
lagde vægt på i sin vurdering af operationssagens bevaringsmæssige
værdi.
Jeg tilføjer, at det anførte skal ses i sammenhæng med, at
materiale, som af praktiske eller sikkerhedsmæssige grunde ikke
kan overføres til Rigsarkivet, skal holdes adskilt fra
efterretningstjenestens øvrige sager, således at alene medarbejdere,
der af chefen for PET er særlig godkendt hertil, har adgang til
sagerne, og således at sagerne ikke kan gøres til genstand for
søgning eller sagsbehandling i forbindelse med
efterretningstjenestens operative og efterforskningsmæssige
opgaver. Jeg henviser til pkt. 4.1 ovenfor.

4.5. B har desuden anført, at hensynet til forfatterens
enebestemmelse i forhold til både offentliggørelse af værket og
dagbøgernes personlige indhold burde være indgået i PET's
vurdering af, om dagbogskopierne skulle bevares for eftertiden. B
mener i den forbindelse, at PET burde have vurderet, at et - ifølge
B allerede eksisterende - uddrag af dagbogskopierne ville være
tilstrækkeligt til at dokumentere sagsakternes særlige historiske
værdi.
PET har oplyst, at efterretningstjenesten ikke ses at være i
besiddelse af notater eller lignende om overvejelserne i forbindelse
med vurderingen. Det fremgår således ikke, om der blev foretaget
en konkret vurdering af dagbøgerne, herunder en afvejning af
dagbøgernes historiske interesse over for hensynet til A eller
eventuelle tredjepersoner, eller om der blev inddraget
proportionalitetsbetragtninger om f.eks. kun at bevare dele af
dagbøgerne.
PET har imidlertid oplyst, at det var PET's praksis kun at vurdere
hele sager og ikke de enkelte dokumenter. PET har også oplyst, at
efterretningstjenesten ikke umiddelbart ses at være i besiddelse af
en såkaldt “partiel kopi”, som anført af B.
Jeg konstaterer herefter, at det er uklart, om der foreligger eller
har foreligget en delvis kopi af dagbøgerne.
Spørgsmålet om, hvorvidt sagsakterne i operationssagen
vedrørende A er af en sådan historisk interesse, at de skal bevares
for eftertiden, bygger på en vurdering, som jeg ikke kan foretage
på en anden og bedre måde end myndighederne, der har særlige
forudsætninger for at træffe afgørelser på området, bl.a. i kraft af
deres erfaringer.
Jeg har derfor ikke grundlag for at kritisere PET's,
Justitsministeriets og Tilsynet med Efterretningstjenesternes
vurdering af, at sagsakterne fra operationssagen, herunder
dagbogskopierne, på grund af materialets historiske værdi skal
bevares for eftertiden.
Jeg henviser i øvrigt til det, som Justitsministeriet har anført, om
at operationssagen mod A både i samtiden og eftertiden har givet
anledning til omfattende omtale i bøger, medier mv., og at uddrag
fra dagbøgerne bl.a. indgår i PET-kommissionens beretning fra
2009 (…).

5. EMRK artikel 8
5.1. Jeg har over for myndighederne rejst spørgsmål om forholdet
til artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
(EMRK) om respekt for privatliv, herunder om der i medfør af
denne bestemmelse måtte være pligt til at foretage en
proportionalitetsvurdering i forhold til bevaring af dagbogskopierne
i deres helhed snarere end i uddrag.
EMRK artikel 8 har følgende ordlyd:

“Artikel 8
Ret til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem
og sin korrespondance.
2. Ingen offentlige myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af
denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med
loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den
nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske
velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte
sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og
frihed”.
I det omfang der i en konkret sag er foretaget et indgreb i en
persons privatliv, skal staten påvise, at betingelserne for indgrebet
er opfyldt, jf. artikel 8, stk. 2. Indgrebet skal således have hjemmel
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i national ret, varetage et af de i bestemmelsen opregnede formål
samt være nødvendigt i et demokratisk samfund.
Efter Menneskerettighedsdomstolens praksis skal bestemmelsen
i artikel 8, stk. 2, som udgangspunkt fortolkes indskrænkende, jf.
bl.a. Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention - for praktikere, 4. udgave (2017),
side 765.
Efter Menneskerettighedsdomstolens praksis skal de nationale
regler bl.a. indeholde tilstrækkelige begrænsninger i de beføjelser,
der overlades til efterretningstjenester. Det vil den forbindelse være
relevant, om der er fastsat begrænsninger med hensyn til karakteren
af de oplysninger, der må indsamles og opbevares, hvilke personer
der må foretages hemmelig overvågning af, hvilke betingelser der
skal være opfyldt, hvilken fremgangsmåde der skal benyttes, om
der er fastsat en grænse for, hvor længe sådanne oplysninger må
opbevares, og om der i øvrigt er tilstrækkelige og effektive
retssikkerhedsgarantier til beskyttelsen af borgeren.
Endvidere vil det være relevant, om der er en effektiv kontrol med
efterretningstjenestens aktiviteter, og denne kontrol skal normalt
udføres af domstole, i hvert fald i sidste instans. Se Jon Fridrik
Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - for
praktikere, 4. udgave (2017), s. 859 ff. med henvisning til praksis,
særligt Rotaru mod Rumænien, dom af 4. maj 2000.
5.2. I en udtalelse af 4. juli 2016 har Justitsministeriet anført, at i
lighed med, hvad der er fastsat for en lang række andre offentlige
myndigheders arkivalier, er bevarings- og kassationsbestemmelserne
for papirarkivalier i PET's varetægt udformet på en sådan måde, at
der ikke skal foretages en konkret vurdering af enkeltakter mv. i
de sager, som skal bevares i henhold til bestemmelserne.
Bestemmelserne giver således efter deres ordlyd ikke PET
mulighed for at foretage en konkret afvejning - bl.a. af hensynet
til en persons privatliv over for den historiske interesse - i
forbindelse med aflevering af bevaringsværdige sager til
Rigsarkivet. Herunder heller ikke mulighed for i den forbindelse
at fjerne akter helt eller delvist fra sådanne sager.
I lyset heraf har Justitsministeriet overvejet, om bevarings- og
kassationsbestemmelserne for papirarkivalier i PET's varetægt er
forenelige med artikel 8 i EMRK, og ministeriet har indhentet en
udtalelse fra Kulturministeriet om arkivlovgivningen og de hensyn,
som begrunder bevaring af offentlige myndigheders arkivalier i
henhold til de bevarings- og kassationsbestemmelser, som
Rigsarkivet udsteder i forhold til de enkelte myndigheder.
Kulturministeriet har i den anledning bl.a. oplyst følgende:
“Fortrolighedshensynene varetages i arkivloven gennem de i eller
i medfør af loven fastsatte tilgængelighedsfrister og gennem
bestemmelser, der skal sikre, at fortrolighedshensynene stadig
varetages i tilfælde, hvor der dispenseres fra
tilgængelighedsfristerne.
…
Arkivlovens § 27, stk. 1, fastsætter, at den afleverende myndighed
efter drøftelsemed et modtagende arkiv kan fastsætte særlig længere
tilgængelighedsfrister på indtil 60 år for dokumenter mv., der
indeholder oplysninger af fortrolig karakter; længere frister end 60
år kan fastsættes efter drøftelse mellem vedkommende minister og
kulturministeren. Der er således for arkivalier, der er afleveret til
Rigsarkivet fra Politiets Efterretningstjeneste, fastsat en
tilgængelighedsfrist på 80 år.”
Justitsministeriet har anført, at Rigsarkivet i medfør af arkivloven
- og for bl.a. at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk
værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig
administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder -
har fastsat bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier
i PET's varetægt.

Når PET i henhold til disse bestemmelser bevarer sager som f.eks.
operationssagen vedrørende A, sker det i overensstemmelse med
loven og for at varetage vægtige samfundsmæssige hensyn, som
kan begrunde indgreb i privatlivet, jf. EMRK artikel 8, stk. 2 (om
bl.a. beskyttelse af andres rettigheder og friheder).
Den opbevaring af oplysninger om bl.a. enkeltpersoners private
forhold, som i den forbindelse finder sted, kan ifølge
Justitsministeriet ikke antages at gå videre, end hvad der er
foreneligt med EMRK artikel 8, stk. 2 (nødvendigt i et demokratisk
samfund). Dette gælder, selv om bevarings- og
kassationsbestemmelserne er udformet på en sådan måde, at der
ikke foretages en konkret vurdering af enkeltakter mv. i de sager,
som bevares i henhold til bestemmelserne.
Justitsministeriet har også peget på, at arkivlovgivningens regler
om tilgængelighed af arkivalier indebærer en væsentlig beskyttelse
af de personer, hvis private forhold er omtalt i de pågældende sager.
Lovgivningen indebærer således, at et eventuelt indgreb i de
pågældende personers privatliv i forbindelse med bevaringen af
oplysninger begrænses væsentligt i intensitet som følge af, at
oplysningerne først bliver umiddelbart tilgængelige for
offentligheden efter mange år (som altovervejende hovedregel
bliver PET's arkivalier ikke tilgængelige i de berørtes levetid),
ligesom lovgivningen beskytter de pågældende personer mod
misbrug af oplysninger om deres private forhold, herunder ved
fastsættelse af tavshedspligt.
Det er på denne baggrund Justitsministeriets vurdering, at de
bevarings- og kassationsbestemmelser, som gælder for
papirarkivalier i PET's varetægt - og som PET har handlet i
overensstemmelse med i den foreliggende sag - må antages at være
forenelige med EMRK artikel 8.
Det er som følge heraf efter Justitsministeriets opfattelse ikke
nødvendigt, at PET særskilt inddrager EMRK artikel 8 i forbindelse
med anvendelsen og fortolkningen af bevarings- og
kassationsbestemmelserne, herunder at tjenesten i de konkrete
tilfælde overvejer proportionalitet i forhold til helt eller delvist at
bevare enkeltakter i sager, som er bevaringsværdige i henhold til
bestemmelserne.
Justitsministeriet har oplyst, at ministeriet har drøftet spørgsmålet
med Kulturministeriet, som arkivlovgivningen hører under, og at
Kulturministeriet er enig i Justitsministeriets vurdering.
I forlængelse heraf har Justitsministeriet bemærket, at Rigsarkivet
i forbindelsemed bl.a. behandlingen af ansøgninger om dispensation
fra tilgængelighedsfrister efter omstændighederne vil skulle
inddrage hensynet til beskyttelsen af privatlivet.
Tilsynet med Efterretningstjenesterne har i sin udtalelse af 30.
august 2016 henholdt sig til Justitsministeriets udtalelse om
spørgsmålet om PET's forpligtelse til særskilt at inddrage EMRK
artikel 8 i forbindelse med anvendelsen og fortolkningen af Statens
Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier
i PET's varetægt.
5.3. Jeg har efter den foreliggende retspraksis fra Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol ikke grundlag for at tilsidesætte
myndighedernes vurdering, hvorefter det i lyset af
arkivlovgivningens formål og beskyttelsesregler er foreneligt med
EMRK artikel 8, at dagbogskopierne i deres fulde udstrækning
bevares for eftertiden som en del af operationssagen i
efterforskningen af A i 1981-82.
Jeg tilføjer, at den endelige afgørelse af spørgsmålet henhører
under Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

6. Ophavsret
6.1.Af ophavsretslovens § 27, stk. 1 (jf. lovbekendtgørelse nr. 1144
af 23. oktober 2014), følger, at når eksemplarer af værker beskyttet
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efter loven er indgået til en forvaltningsmyndighed eller domstol
i forbindelse med dens virksomhed, er ophavsretten ikke til hinder
for, at andre forlanger aktindsigt i eksemplarer af værkerne,
herunder forlanger afskrift eller kopi, i overensstemmelse med
lovgivningens bestemmelser herom.
Det samme gælder for værker, som er frembragt inden for den
pågældende forvaltningsmyndighed eller domstol.
Af bestemmelsens stk. 2 følger, at ophavsretten ikke er til hinder
for, at arkivalier, der er afleveret til et offentligt arkiv eller en
institution, som efter kulturministerens bestemmelse kan sidestilles
hermed, gøres tilgængelige for almenheden i overensstemmelse
med arkivlovgivningens bestemmelser herom. Der må dog ikke
udleveres kopier af private arkivalier.
Det følger desuden af § 28, stk. 1, i ophavsretsloven, at det er
tilladt i det omfang, som betinges af formålet, at gengive værker i
forbindelse med bl.a. sagsbehandling inden for offentlige
myndigheder.
6.2. Fagforbundet B har anført, at dagbøgerne er et ikke-
offentliggjort ophavsretligt værk beskyttet af ophavsretsloven, og
at det alene er ophavsmanden, som kan råde over værket, herunder
i relation til spørgsmålet om kopiering af dagbøgerne og
beslutningen om at bevare kopierne for eftertiden.
Justitsministeriet har heroverfor anført, at det efter bestemmelsen
i ophavsretslovens § 28, stk. 1, nr. 2, er tilladt at gengive værker i
forbindelse med sagsbehandling inden for offentlige myndigheder
i det omfang, som betinges af formålet. Af forarbejderne til
bestemmelsen (jf. lovforslag nr. L 37 fremsat den 26. marts 1998,
Folketinget 1997-98) fremgår, at almene samfundsmæssige hensyn
tilsiger, at der skabes en klar hjemmel for, at der i forbindelse med
sagsbehandling inden for offentlige myndigheder kan foretages
den for sagsbehandlingen nødvendige kopiering.
Ministeriet har videre anført, at hverken ophavsretslovens § 28,
loven i øvrigt eller den ophavsretslov, som var gældende i 1981-
82, kan antages at være til hinder for, at PET i sin tid kopierede
dokumenter, der var beslaglagt i henhold til retskendelse, eller for,
at PET i overensstemmelse med PET-lovens og arkivlovgivningens
regler opbevarer de pågældende dokumenter med henblik på
overførsel til Rigsarkivet.
Ministeriet har derudover henvist til, at det i ophavsretslovens §
27 er fastslået, at ophavsretten ikke er til hinder for aktindsigt i
ophavsretligt beskyttede værker, og at ophavsretten ikke er hinder
for, at arkivalier afleveret til et offentligt arkiv gøres tilgængelige
for almenheden i overensstemmelse med arkivlovgivningens
bestemmelser herom.
Det er på den baggrundministeriets opfattelse, at PET's opbevaring
af dagbogskopierne med henblik på overførsel til Rigsarkivet ikke
er i strid med ophavsretsloven.
B har hertil bemærket, at det ikke er tilstrækkeligt, når ministeriet
anfører, at der ikke er noget til hinder for kopiering og opbevaring
af de pågældende dokumenter med henblik på overførsel til
Rigsarkivet. B har i den forbindelse anført, at der mangler positiv
lovhjemmel til PET's kopiering og opbevaring med henblik på
overførsel til Rigsarkivet.
6.3. Jeg bemærker, at det følger af officialprincippet, at en
myndighed har ansvaret for at indhente de nødvendige oplysninger
til brug for myndighedens behandling af sagen. Officialprincippet
er en ulovbestemt retsgrundsætning, der gælder med lovskraft, og
officialprincippet kan kun fraviges ved klar lovhjemmel. Jeg
henviser til Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s.
447, Jon Andersen, Forvaltningsret, 8. udgave (2014), s. 65 f., Sten
Bønsing, Almindelig Forvaltningsret, 3. udgave (2013), s. 142,
Karsen Revsbech, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde,
Forvaltningsret - Sagsbehandling, 7. udgave (2014), s. 146, og

Steen Rønsholdt, Forvaltningsret - Retssikkerhed, proces,
sagsbehandling, 4. udgave (2014), s. 367 ff., særligt s. 372 f.
Ligeledes bemærker jeg, at der for offentlige myndigheder gælder
både en journaliserings- og arkiveringspligt. Journaliseringspligten
fulgte tidligere af god forvaltningsskik og er nu lovfæstet i
offentlighedslovens § 15, stk. 1 (lov nr. 606 af 12. juni 2013).
Arkiveringspligten er lovfæstet i arkivloven (nu lovbekendtgørelse
nr. 1201 af 28. september 2016), ligesom det følger af bestemmelsen
i persondatalovens § 14 (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling
af personoplysninger), at der vil kunne ske arkivering af behandlede
oplysninger, i det omfang det følger af reglerne i arkivlovgivningen.
I de situationer, hvor det ikke længere er nødvendigt for en
dataansvarlig myndighed eller virksomhed mv. at opbevare
oplysninger i personhenførbar form, jf. reglen i persondatalovens
§ 5, stk. 5, kan der som alternativ til sletning eller anonymisering
ske arkivering efter reglerne i arkivlovgivningen, jf. HenrikWaaben
og Kristian Korfits Nielsen, Lov om behandling af
personoplysninger med kommentarer, 3. udgave (2015), s. 211 og
350.
Jeg er derfor enig med myndighederne i, at PET i forhold til
ophavsretten havde det fornødne hjemmelsgrundlag til at indsamle,
kopiere og opbevare samt foretage historisk arkivering af
dagbøgerne og/eller kopierne heraf.
De almindelige grundsætninger og principper beskrevet ovenfor
har desuden siden PET-lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2014
været lovfæstet i PET-loven (bekendtgørelse nr. 231 af 7. marts
2017 af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)), jf. herved §§
3, 7 og 9.
Ombudsmanden har i en tidligere sag (Folketingets Ombudsmands
beretning for 2011, sag nr. 2011 9-1) udtalt, at borgerne ikke kan
mødes med ophavsretlige indsigelser i forbindelse med anmodning
om aktindsigt. Det skyldes, at adgangen til aktindsigt i
udgangspunktet er uafhængig af, om oplysningerne er beskyttet af
ophavsret, jf. ophavsretslovens § 27, stk. 1.
Jeg er på det anførte grundlag enig med ministeriet i, at
ophavsretten viger for aktindsigtsreglerne og arkivlovgivningen,
og at den ophavsretlige beskyttelse således må vige i de tilfælde,
hvor materialet indgår i administrativ sagsbehandling.
Jeg er derfor også enig med ministeriet i, at PET's kopiering af
dagbøgerne og opbevaring af dagbogskopierne med henblik på
overførsel til Rigsarkivet ikke er i strid med ophavsretsloven.

———
Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Jeg kan til orientering
oplyse, at jeg lægger en nyhed om sagen samt en anonymiseret
udgave af min udtalelse på min hjemmeside.

Sagsfremstilling
I forbindelse med efterforskningen af en sag mod A i 1981-1982
om overtrædelse af straffelovens § 108 beslaglagde PET hans
personlige dagbøger.
De originale dagbøger blev afleveret til A, da sagen mod ham
sluttede med et tiltalefrafald i 1982. PET havde imidlertid
udarbejdet og opbevaret en kopi af samtlige dagbøger (ca. 1.400
normalsider), som PET vurderede skulle bevares for eftertiden.
A blev først i forbindelse med PET-kommissionens afgivelse af
beretning i 2009 bekendt med, at PET havde udarbejdet og bevaret
en kopi af dagbøgerne. Han har siden brevvekslet med forskellige
myndigheder - herunder PET og Justitsministeriet - om sagen,
navnlig fordi han ikke ønsker, at dagbøgerne skal bevares for
eftertiden.
Justitsministeriet traf den 30. august 2012 afgørelse i anledning
af en klage fra A over, at en kopi af hans dagbøger fortsat befinder
sig hos PET, og over PET's planer om at aflevere dagbogskopierne
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til Rigsarkivet. Ministeriet mente ikke, at der var grundlag for at
tilsidesætte PET's vurdering af, at dagbogskopierne er af særlig
historisk interesse og derfor skal bevares for eftertiden.
Fagforbundet B bad i et brev af 25. september 2012
Justitsministeriet om at genoverveje afgørelsen. B satte bl.a.
spørgsmålstegn ved, om PET lovligt var i besiddelse af
dagbogskopierne, og ved lovligheden af den påtænkte aflevering
til Rigsarkivet. B henviste bl.a. til, at dagbøgerne er ophavsretligt
beskyttede.
Justitsministeriet svarede den 20. december 2012, at det fortsat
var ministeriets opfattelse, at det var nødvendigt at bevare
sagsakterne (og herunder dagbøgerne) vedrørende A's sag.
Ministeriet kommenterede ikke det, som B havde anført om bl.a.
ophavsrettigheder.
Ved brev af 21. marts 2013 klagede B til mig (ombudsmandens
sag med j.nr. 12/04580):
“Som fuldmægtig for vores medlem, forfatter A, skal B hermed
klage over Justitsministeriets, og herunder Politiets
Efterretningstjenestes (herefter PET), sagsbehandling og afgørelse
om, at en hos PET beroende kopi af A's personlige dagbog fra
perioden 1. januar 1972 til 31. august 1981 efter PET's afgørelse,
og i strid med ophavsmandens ønske, skal arkiveres i Statens
Arkiver'.
Vi skal indledningsvist gøre opmærksom på, at ombudsmanden
tidligere har behandlet en forespørgsel fra A i sagen, se j.nr. 2010-
0961-6119/(…), hvoraf blandt andet fremgår, at ombudsmanden
først kan behandle sagen, når der er truffet en afgørelse i den.
Det vides ikke præcist hvornår PET har truffet bemeldte afgørelse,
men at der er truffet en afgørelse bekræftes af såvel PET som
Justitsministeriet i den vedlagte korrespondance. Afgørelsen er
som sådan omfattet af forvaltningsloven.
Det har i øvrigt ikke været muligt at få oplyst fra Justitsministeriet
hjemmelen for, at PET er i besiddelse af kopien af dagbogen -
kopieringen af værket og den fortsatte besiddelse af denne - og ej
heller hjemmelen for, at PET er forpligtet til, at arkivere dagbogen
imod ophavsmandens ønske. Det bemærkes i den forbindelse, at
de senest udstedte regler om sidstnævnte - ‘Rigsarkivets nye
bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i Politiets
Efterretningstjenestes varetægt’ der trådte i kraft 12. april 2012 -
indtil videre er hemmeligholdte.
Om PET's virksomhed generelt fandtes der ikke på tidspunktet
for afgørelsen specifikke regelsæt for PET's virksomhed - alene
Justitsministeriets Instruks til Chefen for PET (PET-lnstruksen) af
7. december 2009 og Retningslinjer for PET's behandling af
personoplysninger af samme dato (PET-retningslinjerne). Af PET-
lnstruksen afsnit IV, side 7 fremgår i øvrigt udtrykkeligt at PET's
virksomhed skal gennemføres i overensstemmelse med dansk ret.
Begge regelsæt er i øvrigt udtrykkeligt baseret på grundlæggende
hensyn til borgernes retssikkerhed, nødvendighedsbetragtninger
og proportionalitetsprincippet.
B er gået ind i sagen, fordi det er vores opfattelse,
1) At den foreliggende kopi af dagbogen er et ulovligt fremstillet
eksemplar af et ophavsretligt beskyttet værk, der aldrig har været
lovligt i PET's besiddelse, og at beslutningen om arkivering af
eksemplaret med henblik på tilrådighedstillelse for offentligheden
dermed grundlæggende ikke kan finde sted mod ophavsmandens
berettigede indsigelse,
2) At PET er og gennem en længere årrække har været forpligtet
til at slette eksemplaret, såvel i forhold til det personlige indhold
af dagbogen som i forhold til ophavsmandens eneret til værket, jf.
herunder proportionalitetsprincippet,
3) At der ved den skønsmæssige beslutning om arkivering af
dagbogen af hensyn til ‘særlige historiske interesser’ skal foretages

en afvejning i forhold til forfatterens modsatrettede lovlige og
saglige interesser i at være enebestemmende i forhold til
offentliggørelsen af såvel værket som af det dybt personlige indhold
af dette, samt
4) At arkiveringen af dagbogen ud fra ‘særlige historiske
interesser’ set i forhold til PET's virksomhed i øvrigt hverken kan
siges at være saglig eller lovlig.
Derudover mener vi, at Justitsministeriets svartid har været
urimelig langvarig, at der burde have været foretaget partshøring
af A inden afgørelsen blev truffet, jf. forvaltningslovens § 19, og
slutteligt at begrundelserne for afgørelsen ikke på noget tidspunkt
opfylder kravene i forvaltningslovens § 24.
Det bemærkes, at B forinden henvendelsen til ombudsmanden på
vort medlems vegne har anmodet Justitsministeriet om en nærmere
begrundelse for sagens afgørelse, herunder for, om der var taget
hensyn til ophavsretten i forbindelse med afgørelsen. Dette ses ikke
at være tilfældet, jf. brev af 25. september 2012 fra B og
Justitsministeriets svar herpå af 20. december 2012.

Sagens baggrund
I november 1981 blev A anholdt af PET og sigtet for overtrædelse
af Straffelovens § 108 på baggrund af bl.a. møder med sovjetiske
statsborgere. Dagbogen, der består i dagbogsoptegnelser fra 1.
januar 1972 til 31. august 1981, blev beslaglagt formodentlig med
hjemmel i retsplejelovens § 791. A blev løsladt efter udløbet af
3x24 timers anholdelse. I april 1982 fik han meddelt tiltalefrafald,
og et par dage derefter fik han udleveret sin dagbog i original. PET
havde dog, uden at fortælle A om det, taget kopier af dagbogen i
sin fulde længde. PET har ikke siden rejst tiltale for noget strafbart
forhold mod A.
I 2010 fandt A ud af, at PET var i besiddelse af en kopi af
dagbogen som led i, at han var tildelt aktindsigt i oplysninger om
hans person i PET's arkiver. A havde ønsket aktindsigt i
oplysningerne på baggrund af, at en række personlige oplysninger,
herunder fra dagbogen, uden hans forudgående samtykke, var blevet
anvendt og offentliggjort som led i Koldkrigsrapporten fra Dansk
Institut for Internationale Studier i 2005 og PET-kommissionens
beretning i 2009.
Omfanget af de 9 års dagbog udgør i alt 665 tætskrevne sider af
A estimeret svarende til ca. 1400 almindelige (bog)sider. At
dagbogens indhold for størstedelens vedkommende ikke kan have
haft nogen efterforskningsmæssig værdi for PET underbygges
umiddelbart af, at PET, dette omfattende skriftlige bevismateriale
til trods, måtte lade den rejste sag mod A falde umiddelbart efter
den var blevet rejst.
Det bemærkes, at A ved aktindsigten i sin sag fandt ud af, at
dagbogen, ud over at være blevet kopieret som værk, i sin helhed,
også var blevet gjort til genstand for partiel kopiering i forbindelse
med, at der var blevet udvalgt oplysninger fra dele af dagbogen til
brug for PET's sag om A.

Beskyttelsen af den ophavsretlige eneret
Dagbogen er et litterært værk og omfattet af beskyttelsen i
ophavsretsloven, jf. dennes § 1. Ophavsretsloven gennemfører
Danmarks folkeretlige forpligtelser til at håndhæve ophavsretten,
jf. bl.a. Bernerkonventionen.
Dagbogen indeholder oplysninger og refleksioner knyttet til og
udvalgt af A, samlet og formuleret på en måde og i et sprogligt
udtryk, som er enestående for ham som person. A betegner selv
dagbogen som hans optegnelse af tanker og ideer, herunder med
henblik på hans udøvelse af forfattervirksomheden. Da værket er
en dagbog har det dermed en umiddelbar og meget privat karakter,
som forfatteren alt andet lige vil vælge at underkaste en vis
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bearbejdelse forinden en eventuel udgivelse; det ændrer dog ikke
ved, at dagbogen er et værk. Dagbogen er dermed både som værk
og i indhold af en dobbelt personfølsom og mod offentliggørelse
beskyttelsesværdig karakter - såvel i forhold til A's privatliv som
i forhold til hans virke som skrivende forfatter.
Det er fagforbundet B's opfattelse, at den fremstillede kopi af
dagbogen, aldrig har været lovlig.
Advokat C har i det vedhæftede notat af 15. marts 2013 på
opfordring af B redegjort nærmere for de ophavsretlige synspunkter
for, den fremstillede kopi ikke er lovlig og at ophavsmanden som
følge heraf kan rejse krav om at få kopien udleveret eller
tilintetgjort.
B's synspunkter støttes endvidere af professor D, hvis indlæg af
19. marts 2013 tillige vedlægges.

Forvaltningsretlige overvejelser
Hvis der aldrig har været hjemmel til at fremstille og opbevare
kopien, da må en arkivering af dagbogen under henvisning til
‘særlige historiske interesser’ i strid med ophavsmandens
udtrykkelige ønske som udgangspunkt være ulovlig under
henvisning til de fremførte ophavsretlige synspunkters vægt i
henhold til lex specialis og legalitetsprincippet.
Såfremt der var specifik hjemmel til at foretage kopiering af
dagbogen i forbindelse med efterforskningen af A i 1981-82, da
må den efterfølgende anvendelse og opbevaring hos PET ud fra
almindelige forvaltningsretlige og retssikkerhedsmæssige hensyn
blive begrænset såvel tids- som indholdsmæssigt af
proportionalitetsprincippet, både i forhold til dagbogens
ophavsretlige status som i forhold til indholdets personfølsomme,
private natur.
Selv under forudsætning af, at PET under deres efterforskning af
A i 1981-82 har været berettiget til at gennemgå dagbogen, indsamle
informationer fra denne og gøre disse til genstand for nærmere
undersøgelser, forekommer det umiddelbart åbenlyst, at langt
størstedelen af indholdet i dagbogen ikke på noget tidspunkt har
haft nogen som helst efterforskningsmæssig værdi for PET. Dertil
skal lægges længden af det forløbne tidsrum fra dagbogens
tilblivelse og ikke mindst den helt afgørende ændring af
verdensordenen, der fulgte af den kolde krigs afslutning omkring
1989, og det sikkerhedspolitiske paradigmeskifte affødt af
kommunismens kollaps i såvel de tidligere Warszawapagtlande
som i de vesteuropæiske demokratier. Det gør det således yderligere
vanskeligt at forestille sig, at dagbogens indhold har været af nogen
form for efterretningsmæssig interesse de sidste mange år.
Under skyldig hensyntagen til hemmeligholdelsen af PET's
virksomhed må det dog kunne udledes, at indholdet af dagbogen i
hvert fald ikke har haft efterforskningsmæssig betydning efter
midten af 1990'erne, da de sidste rester af de kommunistiske stater
i Europa var faldet.
Efter B's opfattelse burde kopien af dagbogen, også ud fra denne
betragtning, således for længst have været destrueret.
Det følger i øvrigt også af legalitetsprincippet at PET, ved
afgørelsen af om noget skal arkiveres, som følge af at det er af
‘særlig historisk interesse’, skal foretage vurderingen af, hvori den
særlige historiske interesse består, ud fra den virksomhed som PET
har udøvet, i modsætning til f.eks. ud fra litteraturhistorisk interesse.
Selv hvis der tages behørigt højde for, at en ‘særlig historisk
interesse’ i forhold til PET kan bestå i forhold, det fortsat måtte
være nødvendigt af hensyn til statens sikkerhed at holde hemmelige,
er det dog stadig vanskelligt at se, at PET på nuværende tidspunkt
kan have en legal særlig historisk interesse i at arkivere hele
dagbogen, jf. proportionalitetsprincippet.

Det er således ikke tilstrækkeligt, at der er en for PET legal ‘særlig
historisk interesse’ i at arkivere dagbogen. Der skal ved udøvelsen
af skønnet være sket en afvejning af den ‘særlige historiske
interesse’ i forhold til borgerens modsatrettede ønsker, herunder
A's lovhjemlede eneret til at bestemme om og i hvilket omfang
værket skal offentliggøres. Der er ikke givet nogen som helst form
for begrundelse eller anden form for oplysning om, at der har
indgået hensyn til A's ophavsret eller personlige oplysninger i
afgørelsen af, om dagbogen skal arkiveres i Statens Arkiver.
Det er B's forhåbning, at ombudsmanden udtaler kritik af
sagsbehandlingen i Justitsministeriet og hos PET, og henstiller til
PET og Justitsministeriet, at de genoptager afgørelsen med henblik
på at træffe en afgørelse, som overholder lovgivningen.”
Jeg oversendte den 20. juni 2013 sagen til Justitsministeriet, med
henblik på at ministeriet kunne uddybe sin begrundelse over for B
og i den forbindelse udtrykkeligt forholde sig til det, som A og B
havde skrevet i henvendelserne til mig.
B klagede den 6. februar 2014 på ny til mig (ombudsmandens sag
med j.nr. 14/00630). Det fremgik af klagen, at Justitsministeriet
den 17. december 2013 havde svaret på B's henvendelse, som jeg
havde oversendt den 20. juni 2013, men at ministeriet efter B's
opfattelse fortsat havde undladt at forholde sig til de spørgsmål,
der var rejst i sagen.
Den 2. april 2014 oversendte jeg B's klage til Tilsynet med
Efterretningstjenesterne, med henblik på at tilsynet behandlede
klagen, hvis tilsynet anså den for omfattet af tilsynets kompetence.
Tilsynet med Efterretningstjenesterne meddelte mig den 16. juni
2014, at tilsynet havde foretaget en undersøgelse af, hvorvidt PET
uberettiget behandlede oplysninger om A, og at dette ikke var
tilfældet.
B rettede den 3. juli 2014 på ny henvendelse til mig
(ombudsmandens sag med j.nr. 14/02956) og bad mig - særligt
under henvisning til det anførte i B's klage af 21. marts 2013 - om
at behandle sagen.
Jeg bad ved brev af 22. oktober 2014 Justitsministeriet og PET
om udtalelser om sagen.
Justitsministeriet sendte ved brev af 24. februar 2015
myndighedernes udtalelser til mig.
PET oplyste i sin udtalelse af 28. november 2014 følgende:
“Politiet beslaglagde A's dagbøger i forbindelse med ransagningen
af hans bopæl den 3. november 1981. Ransagningen fandt sted i
henhold til retskendelse indhentet samme dato. Retten traf
efterfølgende efter politiets begæring afgørelse om beslaglæggelse
af dagbøgerne i medfør af den dagældende bestemmelse i
retsplejelovens § 782, idet de måtte antages at være af betydning
som bevismidler i sagen.
For så vidt angår spørgsmålet om, hvorfor retsplejelovens § 791
er nævnt i PET's svar af 11. juni 2010 på A's brev af 22. juli 2009
bemærkes, at A i sit brev havde spurgt, om PET fortsat var i
besiddelse af aflytningsrapporter, og i den forbindelse gerne ville
have oplyst, om PET mente sig fritaget for at rette sig efter
retsplejelovens § 791.
Det fremgår af sagen, at dagbøgerne er anvendt i efterforskningen.
Det fremgår endvidere, at en kopi af dagbøgerne er fremsendt til
A's advokat E. Dagbøgerne blev efterfølgende udleveret til A, og
PET bevarede en kopi på operationssagen, som i dag findes i PET's
såkaldte historiske arkiv, som indeholder sager, som skal afleveres
til Statens Arkiver.
PET ses ikke at være i besiddelse af notater eller lignende, som
kan belyse baggrunden for beslutningen om at kopiere dagbøgerne.
Den 7. december 2009 udstedte Justitsministeriet retningslinjer
for Politiets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger
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mv. (vedlagt), der bl.a. vedrørte sletning af journalsager, herunder
operationssager.
I 2010 tog PET stilling til, hvorvidt operationssagen vedrørende
A fortsat var nødvendig af hensyn til varetagelsen af PET's opgaver,
jf. § 6 i retningslinjerne. PET vurderede, at dette ikke var tilfældet.
Det blev endvidere vurderet, at sagen skulle bevares for eftertiden,
jf. § 10, stk. 1, i retningslinjerne og den såkaldte 1965-aftale, som
fremgår af brev af 17. december 1965 fra Rigsarkivet til PET
(vedlagt). Sagen blev herefter gjort utilgængelig for PET's operative
og efterforskningsmæssige virke, jf. § 10, stk. 2.
PET ses ikke at være i besiddelse af notater eller lignende om
overvejelserne i forbindelse med denne vurdering. Det fremgår
således ikke, om der blev foretaget en konkret vurdering af
dagbøgerne, herunder en afvejning af dagbøgernes historiske
interesse over for hensynet til A eller eventuelle tredjepersoner,
eller om der blev inddraget proportionalitetsbetragtninger om
eksempelvis kun at bevare dele af dagbøgerne. Det kan imidlertid
oplyses, at PET's praksis var at vurdere hele sager og ikke de enkelte
dokumenter heri.
Det bemærkes, at den daværende justitsminister på grund af den
forestående undersøgelse af Politiets Efterretningstjenestes
virksomhed fra 1945-1989 (PET-kommissionen) i marts 1998
besluttede at indføre makuleringsforbud for Politiets
Efterretningstjenestes sager (i praksis emne-/journalsager, B, D, A
og INF-sager).
I et svar af 14. maj 2009 på spørgsmål nr. S 2101 fra et medlem
af Folketinget (vedlagt) oplyste justitsministeren på det tidspunkt,
at han i 2008 havde aftalt med chefen for PET, at
makuleringsforbuddet forlænges til 10 år efter afslutningen af PET-
kommissionens arbejde, uanset hvad der måtte følge af
sletningsreglerne.
Operationssagen rettet mod A indgik i PET-kommissionens
arbejde, se hertil PET-kommissionens beretning bind 13 omKGB's
kontakt- og agentnet i Danmark.
Hvis PET i 2010 havde vurderet, at dagbøgerne ikke skulle
bevares, ville dagbøgerne således ikke være blevet makuleret, men
i stedet placeret på det arkiv, hvor materiale, der skal makuleres,
opbevares, indtil makuleringsforbuddet ikke længere er gældende.
I medfør af § 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591
af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers
virksomhed fastsatte Rigsarkivaren den 12. april 2012 ‘Statens
Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier
i varetægt hos Politiets Efterretningstjeneste’ (vedlagt). Det fremgår
af pkt. 3 i disse bestemmelser, at arkivalierne bevares og kasseres
efter retningslinjerne i bilag 1-6. Af bilag 1 fremgår, at
operationssager bevares, dog kasseres sager, som ikke har medført
egentlig sagsbehandling.
Det følger af § 9, stk. 1, i lov om Politiets Efterretningstjeneste
(PET), der trådte i kraft den 1. januar 2014, at PET skal slette
oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt
som led i undersøgelser eller efterforskning rettet mod sådanne
personer, når der ikke i forbindelse med undersøgelsen eller
efterforskningen er tilvejebragt nye oplysninger inden for de seneste
15 år. Dette gælder dog ikke, hvis andet følger af lov eller
bestemmelser fastsat i medfør af lov.
Det er PET's opfattelse, at operationssagen vedrørende A inklusive
de heri indeholdte dagbøger i henhold til Rigsarkivarens
ovennævnte bestemmelser af 12. april 2012 skal bevares og
afleveres til Statens Arkiver, idet der er tale om en operationssag,
som har medført egentlig sagsbehandling.”
Af ministeriets udtalelse af 24. februar 2015 fremgår følgende:

“1. Tilvejebringelse og opbevaring af dagbøger
Folketingets Ombudsmand har anmodet Justitsministeriet og PET
om at redegøre nærmere for, hvordan PET kom i besiddelse af A's
dagbøger, og på hvilket grundlag PET efterfølgende besluttede at
fotokopiere dagbøgerne og opbevare kopien, herunder grundlaget
for den fortsatte opbevaring.
1.1. Beslaglæggelsen af dagbøgerne
1.1.1. Som det fremgår af PET's udtalelse af 28. november 2014,
beslaglagde PET de pågældende dagbøger i forbindelse med en
ransagning på A's bopæl den 3. november 1981. Ransagningen
fandt sted i henhold til retskendelse indhentet samme dato.
Retten traf efterfølgende efter politiets begæring afgørelse om
beslaglæggelse af dagbøgerne, idet retten fandt, at dagbøgerne
måtte antages at være af betydning som bevismidler i sagen.
Forløbet omkring efterforskningen mod A er i øvrigt indgående
beskrevet i PET-Kommissionens beretning, bind 13. Det fremgår
bl.a., at PET via de beslaglagte dagbøger (og lommebøger), der
indeholdt en lang række oplysninger om møder med sovjetiske
ambassadefolk, kunne danne sig et overblik over A's østkontakter
op gennem 70'erne.
1.1.2. Beslaglæggelsen er ifølge PET's udtalelse foretaget i
henhold til den dagældende retsplejelovs kapitel 72 om
beslaglæggelse.
Efter den dagældende § 782, stk. 1, i retsplejeloven kunne ting,
der antoges at være af betydning som bevismidler eller at burde
konfiskeres, eller som ved forbrydelsen var fravendt nogen, af
hvem de kunne kræves tilbage, tages i bevaring, hvor dette
skønnedes fornødent. Udleveredes sådanne ting ikke frivillig af
den, i hvis besiddelse de var, eller krævedes de tilbage af nogen,
der frivillig har udleveret dem, kunne tingen beslaglægges.
Efter den dagældende § 783, stk. 1, 1. og 2. pkt., i retsplejeloven
blev beslutning om beslaglæggelse taget af retten. Politiet kunne
dog, hvor sådan beslutning ikke uden fare kunne afventes, foretage
en foreløbig beslaglæggelse, men beretning om denne måtte da
uden ophold og senest inden 24 timer forelægges for retten, der
afgjorde, om beslaglæggelsen skulle opretholdes.
PET er således i sin tid kommet i besiddelse af de omhandlede
dagbøger gennem et strafprocessuelt tvangsindgreb
(beslaglæggelse), som er godkendt af retten.
1.2. Kopiering af dagbøgerne
1.2.1. PET oplyser i udtalelsen, at PET ikke ses at være i
besiddelse af notater eller lignende, som kan belyse baggrunden
for beslutningen om at kopiere dagbøgerne.
Det må således efter Justitsministeriets opfattelse i dag betegnes
som usikkert, på hvilket nærmere grundlag PET for mere end 30
år siden foretog kopieringen af de beslaglagte dagbøger.
1.2.2. Justitsministeriet finder i forlængelse heraf anledning til at
bemærke, at det ikke er usædvanligt, at politiet - med hjemmel i
retsplejeloven og de almindelige regler for offentlige myndigheders
adgang til at behandle personoplysninger - kopierer beslaglagte
dokumenter (eller de dele, der vurderes relevante for sagen), og
tilakterer kopierne straffesagen.
Det sker bl.a. i tilfælde, hvor dokumenterne vurderes at skulle
indgå i sagen som bevis, herunder hvis materialet skal fremlægges
i retten i forbindelse med anmodning om retskendelser mv. eller i
forbindelse med hovedforhandlingen i straffesagen.
Efter den dagældende § 745, stk. 1, i retsplejeloven havde
forsvareren adgang til at gøre sig bekendt med det materiale, som
politiet havde tilvejebragt. I det omfang materialet uden ulempe
kunne mangfoldiggøres, skulle genpart tilstilles forsvareren.
Forsvareren måtte dog ikke uden politiets samtykke overlevere det
modtagne materiale til sigtede eller andre.

Copyright © 2020 Karnov Group Denmark A/S side 8

FOB2017-12OM - FOM2017.14.02956
Side 228



Alle former for bevismateriale var principielt omfattet af
bestemmelsen, herunder politirapporter, beslaglagte dokumenter
og genstande, tekniske erklæringer mv., jf. Hans Gammeltoft
Hansen i den kommenterede retsplejelov (6. udgave, 2000), bind
III, side 68 f., note 4. Materialet måtte anses for tilvejebragt, så
snart det var undergivet politiets rådighed, jf. Hans Gammeltoft
Hansen, ibid., side 69, note 5.
Ifølge PET's udtalelse af 28. november 2014 har PET i forbindelse
med sagen mod A anvendt dagbøgerne i efterforskningen og har
sendt en kopi af dagbøgerne til A's daværende advokat E.
På den baggrund er der efter Justitsministeriets opfattelse ikke
grundlag for at fastslå, at PET uberettiget har kopieret A's dagbøger
og tilakteret kopien af dagbøgerne til operationssagen.
Justitsministeriet har endvidere ikke grundlag for at fastslå, at det
kun var dele af dagbøgerne - der som anført i deres helhed var
beslaglagt efter retskendelse med henblik på at tjene som bevis -
som havde betydning for sagen, således at PET på daværende
tidspunkt skulle være afstået fra at kopiere dagbøgerne i deres
helhed og tilaktere kopien til operationssagen.
1.3. Udlevering af kopierne af dagbøgerne i forbindelse med

tiltalefrafaldet
1.3.1. Det fremgår af PET's udtalelse, at PET tilbageleverede de
beslaglagte dagbøger - men ikke kopien på operationssagen - til
A. Kopien af dagbøgerne på operationssagen er således siden blevet
opbevaret af PET sammen med sagens øvrige akter.
Der er ikke for Justitsministeriet oplysninger om, hvad der er sket
med den kopi, som advokat E fik udleveret.
1.3.2. Justitsministeriet har overvejet, om PET burde have
udleveret den kopi af dagbøgerne, som var tilakteret
operationssagen, senest i forbindelse med, at straffesagen mod A
blev afsluttet med tiltalefrafald.
Efter den dagældende retsplejelovs § 793 skulle ting, som var
fravendt nogen ved en forbrydelse eller var udbyttet af sådanne
ting, udleveres til rette vedkommende senest når sagen var endeligt
sluttet. Andre ting, som var beslaglagte for at tjene som bevismidler,
skulle tilbagegives, når de ikke længere behøvedes. Den, som var
interesseret i tilbagegivelsen, kunne kræve rettens kendelse om
spørgsmålet.
Spørgsmålet om udlevering af beslaglagte genstande er i dag
reguleret af retsplejelovens § 807 d, hvoraf bl.a. fremgår, at
rådighedsberøvelse som følge af beslaglæggelse af genstande,
bortfalder senest, når sagen er endeligt sluttet ved dom,
påtaleopgivelse eller tiltalefrafald, medmindre det beslaglagte
konfiskeres.
A's dagbøger må efter Justitsministeriets opfattelse anses for
omfattet af dagældende retsplejelovs § 793, 2. pkt., således at
kriteriet for tilbagelevering var, ‘når de ikke længere behøves’ (som
bevis).
Hverken den dagældende retsplejelov eller den gældende
retsplejelov (§ 807 d) indeholder en udtrykkelig regulering af, hvad
der skal ske med kopier af beslaglagte dokumenter, der er indgået
i straffesagens akter, når sagen afsluttes. Der findes således ikke i
forhold til beslaglæggelse en bestemmelse svarende til gældende
§ 791 i retsplejeloven, som indebærer, at båndoptagelser, fotokopier
eller anden gengivelse af det, der ved indgreb i
meddelelseshemmeligheden er kommet til politiets kendskab, som
udgangspunkt skal tilintetgøres, hvis der ikke rejses sigtelse mod
nogen for den lovovertrædelse, der dannede grundlag for indgrebet,
eller hvis påtale senere opgives.
I forarbejderne til den nugældende § 806, stk. 4 (lovforslag nr. L
41 til lov om ændring af retsplejeloven, folketingsåret 1998/99,
bemærkningerne til § 1, nr. 22), fremgår, at rettens endelige
afgørelse om ikke at godkende en beslaglæggelse, der er iværksat

af politiet, medfører, at det beslaglagte straks skal tilbageleveres,
og at der bør udarbejdes politirapport om tilbageleveringen. Er der
i et sådant tilfælde tale om beslaglæggelse af dokumenter eller edb-
materiale, der kan mangfoldiggøres, må det i forbindelse med
tilbageleveringen sikres, at kopier af materialet ikke forbliver i
politiets besiddelse.
Disse lovbemærkninger tager sigte på den situation, hvor politiet
har foretaget en ulovlig beslaglæggelse, og indebærer, at politiet i
en sådan situation ikke blot skal tilbagelevere den beslaglagte
genstand, men også tilbagelevere, destruere mv. de beviser, som
politiet har tilvejebragt i forbindelse med undersøgelse af den
beslaglagte genstand.
Det tilsvarende kan imidlertid ikke antages at gælde, hvor politiet
har foretaget en lovlig beslaglæggelse. Der kan i den forbindelse
henvises til, at beslaglæggelse angår en persons fysiske rådighed
over en genstand, herunder et dokument. Beslaglæggelsen indebærer
således, at en person - efter omstændighederne ganske kortvarigt
i forbindelse med kopiering, affotografering mv. - fratages den
fysiske rådighed over en genstand. Genstanden for beslaglæggelsen
kan imidlertid ikke antages at udstrækkes til også at omfatte
resultatet af de undersøgelser, som politiet har foretaget af en lovligt
beslaglagt genstand.
Det må således efter Justitsministeriets opfattelse antages, at
tilbageleveringspligten efter den dagældende retsplejelovs § 793
(og gældende § 807 d) omfatter den beslaglagte genstand, men ikke
de beviser, herunder kopier, billeder mv., som politiet har
tilvejebragt ved undersøgelse af den pågældende genstand, og som
er indgået i straffesagens akter.
Justitsministeriet finder på den anførte baggrund ikke grundlag
for at fastslå, at PET har været forpligtet til at udlevere kopien af
dagbøgerne fra operationssagen til A i forbindelse med, at selve
dagbøgerne blev tilbageleveret.
1.4. Opbevaring af kopierne efter tiltalefrafaldet
1.4.1. Som anført ovenfor pkt. 1.3 har PET siden tiltalefrafaldet
i 1982 opbevaret kopien af A's dagbøger i operationssagen på linje
med sagens øvrige akter.
PET har over for Justitsministeriet oplyst, at operationssagen mod
A er opbevaret af hensyn til varetagelse af PET's opgaver.
PET har i den forbindelse oplyst, at der ikke ses at være notater
mv., der belyser, om tjenesten allerede i forbindelse med
tiltalefrafaldet i 1982 vurderede dagbøgerne (og sagens akter i
øvrigt) som værende af særlig historisk interesse, jf. den såkaldte
1965-aftale, som på daværende tidspunkt gjaldt for PET's overførsel
af materiale til Statens Arkiver. Om 1965-aftalen henvises til pkt.
2.2.2 nedenfor.
Justitsministeriet skal i tilknytning hertil bemærke, at PET som
andre offentlige myndigheder er berettiget - og normalt også
forpligtet - til at opbevare sager og tilknyttede sagsakter efter, at
der er truffet afgørelse i sagen.
Oplysninger i PET's operationssager kan således - på sammemåde
som sager hos det øvrige politi - være relevante at opbevare, hvis
der f.eks. måtte fremkomme nye oplysninger om de forhold, der i
sin tid blev undersøgt, eller hvis oplysningerne f.eks. måtte blive
relevante i forbindelse med efterforskningen af nye sager.
Spørgsmålet om PET's adgang til at opbevare operationssager er
i dag reguleret af § 9 i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET-
loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1600 af 19. december 2014,
hvorefter PET-medmindre andet følger af lov eller bestemmelser
fastsat i medfør af lov - skal slette oplysninger om fysiske og
juridiske personer, der er tilvejebragt som led i undersøgelser eller
efterforskning rettet mod sådanne personer, når der ikke i
forbindelse med undersøgelsen eller efterforskningen er tilvejebragt
nye oplysninger inden for de seneste 15 år. Sletning af
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oplysningerne kan undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen
af PET's opgaver, jf. § 1, gør det nødvendigt. PET-lovens § 9 er
nærmere omtalt under pkt. 2.2.3 nedenfor.
Tidligere var PET's adgang til at opbevare operationssager med
tilhørende sagsakter reguleret af Justitsministeriets retningslinjer
af 7. december 2009 for PET's behandling af personoplysninger
mv. (2009-retningslinjerne). Det fremgik af § 6, stk. 2, i 2009-
retningslinjerne, at en journalsag (f.eks. en operationssag) skulle
slettes og eventuelle tilknyttede sagsakter destrueres, hvis sagens
oplysninger ikke længere var nødvendige af hensyn til varetagelsen
af efterretningstjenestens opgaver, jf. dog § 10 (materiale af særlig
historisk interesse, jf. den såkaldte 1965-aftale, som omtales pkt.
2.2.1. nedenfor). Såfremt efterretningstjenesten ønskede at bevare
en sag i mere end 20 år efter sagens oprettelse, kunne dette kun ske
med det daværende Wamberg-udvalgs godkendelse. Frem til
sletning skete, skulle spørgsmålet om sagens bevaring herefter
forelægges Wamberg-udvalget til godkendelse hvert 10. år,
medmindre udvalget havde fastsat en kortere frist.
Det fremgik af § 6, stk. 3, i 2009-retningslinjerne, at Wamberg-
udvalget etablerede en stikprøvekontrol med bl.a. overholdelsen
af de i medfør af stk. 2 fastsatte frister.
Wamberg-udvalget blev pr. 1. januar 2014 afløst af Tilsynet med
Efterretningstjenesterne, som er oprettet i henhold til PET-loven.
Om de tidligere retningslinjer for PET's behandling af
personoplysninger kan der i øvrigt henvises til betænkning nr. 1529
om PET og FE, kapitel 5, afgivet af det såkaldteWendler Pedersen-
udvalg.
Om PET's opbevaring af materiale af særlig historisk interesse
henvises til pkt. 2.2.1 nedenfor og kapitel 8, pkt. 2.6 i betænkning
nr. 1529.
1.4.2. Det fremgår af PET's udtalelse af 28. november 2014, at
PET i 2010 tog stilling til, hvorvidt operationssagen vedrørende A
fortsat var nødvendig af hensyn til varetagelsen af PET's opgaver.
PET vurderede, at dette ikke var tilfældet, hvorefter sagsakterne
(herunder kopierne af dagbøgerne) skulle destrueres, medmindre
sagen skulle overføres til Statens Arkiver (eller i øvrigt opbevares
som led i det kassationsforbud, som - i forbindelse med PET-
kommissionens arbejde - var blevet indført i efteråret 2008), jf.
nærmere herom i PET's udtalelse.
1.5. Opsamling
På den ovenfor anførte baggrund er der efter Justitsministeriets
opfattelse ikke grundlag for at fastslå:
- at PET ulovligt er kommet i besiddelse af A's dagbøger,
- at PET ulovligt har kopieret dagbøgerne og
- at PET ulovligt har opbevaret kopien af dagbøgerne.

2. Sletning eller overførsel til Statens Arkiver
Folketingets Ombudsmand har anmodet PET og Justitsministeriet
om en nærmere redegørelse for vurderingen af dagbøgernes særlige
historiske interesse, herunder om der i forbindelse med denne
vurdering er foretaget en afvejning af den historiske interesse over
for hensyn til A's personlige interesser mv. og eventuelle
tredjepersoners interesse i, at der ikke sker videregivelse af
fortrolige oplysninger om dem.
2.1. Sagsforløbet
2.1.1. Som anført under pkt. 1.4.3 ovenfor vurderede PET i 2010,
at operationssagen vedrørende A, herunder kopien af dagbøgerne,
ikke længere var nødvendig af hensyn til varetagelse af PET's
opgaver.
Efter de dagældende retningslinjer for PET's behandling af
personoplysninger mv., jf. nærmere herom pkt. 2.2 nedenfor, skulle
PET herefter vurdere, om operationssagen skulle destrueres eller
bevares for eftertiden.

Som det fremgår af PET's udtalelse, blev det vurderet, at sagen
skulle bevares for eftertiden, jf. 2009-retningslinjernes § 10, stk.
1, og den såkaldte 1965-aftale mellem Rigsarkivet og PET. Sagen
blev herefter gjort utilgængelig for PET's operative og
efterretningsmæssige virke, jf. 2009-retningslinjernes § 10, stk. 2.
PET har i den forbindelse oplyst, at PET ikke ses at være i
besiddelse af notater eller lignende i forbindelse med denne
vurdering. Det fremgår således ikke, om der blev foretaget en
konkret vurdering af dagbøgerne, herunder en afvejning af
dagbøgernes historiske interesse over for hensyn til A eller
eventuelle tredjepersoner, eller om der blev inddraget
proportionalitetsbetragtninger om eksempelvis kun at bevare dele
af dagbøgerne. PET har imidlertid oplyst, at PET's praksis var at
vurdere hele sager og ikke enkelte dokumenter heri.
2.1.2. A klagede den 23. maj 2011 til Justitsministeriet over, at
kopien af dagbøgerne fortsat var i PET's varetægt, og over PET's
planer om at udlevere kopien til Statens Arkiver.
Ved afgørelse af 30. august 2012 til A redegjorde Justitsministeriet
for, at operationssagen af PET var blevet vurderet af særlig historisk
interesse. Ministeriet redegjorde endvidere for retningslinjerne for
overførelse af sådanne sager til Statens Arkiver, herunder om
reglerne for opbevaring hos PET, hvis materialet - som det var
tilfældet i den konkrete sag - af praktiske eller sikkerhedsmæssige
grunde ikke kunne overføres til Statens Arkiver.
Det fremgår endvidere af Justitsministeriets afgørelse, at
ministeriet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte PET's vurdering
(fra 2010) af, at sagsakterne, herunder kopien af dagbøgerne, var
af særlig historisk interesse, jf. den såkaldte 1965-aftale.
Justitsministeriet oplyste desuden i afgørelsen, at Rigsarkivet
forud for Justitsministeriets afgørelse i henhold til
arkivlovgivningen havde fastsat bevarings- og
kassationsbestemmelser for papirarkivalier i PET's varetægt. Disse
bevarings- og kassationsbestemmelser trådte i kraft 12. april 2012
og afløste den såkaldte 1965-aftale.
Justitsministeriet fandt i afgørelsen, at de nye bestemmelser fra
Rigsarkivet også indebar, at sagsakterne, herunder kopien af
dagbøgerne, skulle bevares med henblik på overførsel til Statens
Arkiver.
2.1.3. I forlængelse af Justitsministeriets afgørelse af 30. august
2012 har fagforbundet B rettet henvendelse til Justitsministeriet på
vegne af A om sagen.
Justitsministeriet har i breve af 20. december 2012 og 17.
december 2013 fastholdt ministeriets afgørelse af 30. august 2012.
I forbindelse med ikrafttræden af PET-loven den 1. januar 2014
blev der etableret en såkaldt indirekte indsigtsordning, hvorved den
nyoprettede myndighed, Tilsynet med Efterretningstjenesterne,
blev kompetent til at behandle spørgsmålet om opbevaring af bl.a.
sagsakter vedrørende A i det såkaldte historiske arkiv hos PET.
Tilsynet med Efterretningstjenesterne traf den 16. juni 2014 en
afgørelse, hvoraf fremgår, at tilsynet i henhold til § 13, stk. 1, i
PET-loven har foretaget en undersøgelse af, om PET i relation til
A's dagbøger uberettiget behandler oplysninger om ham. Det
fremgår af afgørelsen, at dette ikke er tilfældet.
2.2. Retsgrundlaget
2.2.1. Efter § 6, stk. 2, i de tidligere gældende retningslinjer af 7.
december 2009 for PET's behandling af personoplysninger mv.
(2009-retningslinjerne) skulle en journalsag (f.eks. en operationssag)
slettes og eventu- elle tilknyttede sagsakter destrueres, hvis sagens
oplysninger ikke længere var nødvendige af hensyn til varetagelsen
af PET's opgaver.
Dette gjaldt dog ikke ‘sager af særlig historisk interesse’, idet det
fulgte af § 10, stk. 1, i 2009-retningslinjerne, at materiale, som i
medfør af bestemmelser om bevaring og kassation udstedt af Statens
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Arkiver skulle bevares for eftertiden, ikke måtte destrueres eller
slettes. Sådant materiale skulle i stedet senest ved udløbet af den
frist, som efter retningslinjerne gjaldt for destruktion eller sletning,
overføres til Statens Arkiver.
Det fulgte af retningslinjernes § 10, stk. 2. at hvis materialet af
praktiske eller sikkerhedsmæssige grunde ikke overførtes til Statens
Arkiver, skulle materialet, fra det tidspunkt, hvor destruktion eller
sletning efter retningslinjerne skulle være sket, holdes adskilt fra
efterretningstjenestens øvrige sager, således at alene medarbejdere,
der af chefen for Politiets Efterretningstjeneste var særligt godkendt
hertil, havde adgang til sagerne og således, at sagerne ikke kunne
gøres til genstand for søgning eller sagsbehandling i forbindelse
med efterretningstjenestens operative og efterforskningsmæssige
opgaver.
2.2.2. Frem til 12. april 2012 fandtes de nærmere retningslinjer
for, hvilke sager PET - uanset slettefristerne mv. - skulle bevare
med henblik på overførelse til Statens Arkiver, i den såkaldte 1965-
aftale mellem Rigsarkivet og PET.
Aftalen er nærmere beskrevet i Rigsarkivets skrivelse af 17.
december 1965 til PET. Det fremgår bl.a. af denne skrivelse, at
PET's arkivalier om bl.a. enkeltakter vedrørende personer, der har
haft en mere fremtrædende politisk, kulturel, økonomisk eller
administrativ position bevares. Det fremgår endvidere, at (andet)
materiale, som skønnes at have eller at kunne få historisk værdi,
bevares.
Der henvises i øvrigt til Rigsarkivets skrivelse af 17. december
1965 til PET.
2.2.3. I henhold til § 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse
nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige
arkivers virksomhed (arkivbekendtgørelsen) udstedt i medfør af
arkivloven fastsatte Rigsarkivet i 2012 bevarings- og
kassationsbestemmelser for papirarkivalier i PET's varetægt.
Bestemmelserne trådte i kraft den 12. april 2012 og ophævede
samtidig Rigsarkivets skrivelse af 17. december 1965 (1965-
aftalen).
I henhold til bilag 1 i disse bevarings- og kassationsbestemmelser
skal operationssager bevares. Dog kasseres sager, som ikke har
medført egentlig sagsbehandling.
Arkivloven - og dermed også de i medfør heraf fastsatte bevarings-
og kassationsbestemmelser for PET's papirarkivalier - finder også
anvendelse for arkivalier, der er udfærdiget af en myndighed eller
er kommet i en myndigheds besiddelse før lovens ikrafttræden (den
1. juli 2003), jf. lovens § 52.
Rigsarkivets bevarings- og kassationsbestemmelse finder således
også anvendelse for operationssagen, hvor kopien af A's dagbøger
er akteret.
Der henvises i øvrigt til Rigsarkivets bevarings- og
kassationsbestemmelser af 12. april 2012 for papirarkivalier i PET's
varetægt.
2.2.4. Den 1. januar 2014 trådte PET-loven i kraft.
Efter PET-lovens § 9 skal PET, medmindre andet følger af lov
eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, slette oplysninger om
fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led i
undersøgelser eller efterforskning rettet mod sådanne personer, når
der ikke i forbindelse med undersøgelsen eller efterforskningen er
tilvejebragt nye oplysninger inden for de seneste 15 år. Sletning af
oplysningerne kan undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen
af PET's opgaver, jf. § 1, gør det nødvendigt.
Af bemærkningerne til § 9 i forslaget til lov om PET (Lovforslag
nr. L 161 af 27. februar 2013) fremgår bl.a. følgende:
‘Der findes i anden lovgivning, herunder arkivlovgivningen, regler,
der indebærer, at PET ikke er berettiget til at slette oplysninger.
Rigsarkivaren har således f.eks. fastsat regler, der indebærer, at

PET skal bevare oplysninger af historisk interesse, jf. nærmere
herom i pkt. 4.1.4 i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Sådanne regler skal PET følge, hvilket indebærer, at PET vil være
afskåret fra at slette oplysningerne. Det følger således af stk. 1, at
PET's forpligtelse til at slette oplysninger ikke skal gælde, hvis
andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov.
Det forudsættes, at justitsministeren i medfør af
bemyndigelsesbestemmelserne i lovforslagets § 7, stk. 3, og § 8,
stk. 3, fastsætter regler, der begrænser PET's mulighed for at
behandle oplysninger, som skulle være slettet, men ikke er blevet
det som følge af bestemmelser fastsat i anden lovgivning, jf. stk.
1, f.eks. fordi oplysningerne er af historisk interesse. Det vil bl.a.
fremgå af disse regler, at PET skal opbevare sager, der af praktiske
eller sikkerhedsmæssige årsager ikke overføres til Statens Arkiver,
på et historisk arkiv hos PET, hvortil der gælder særlige
adgangsbegrænsninger’.
2.3. Justitsministeriets bemærkninger
2.3.1. Spørgsmålet om den fortsatte opbevaring af operationssagen
vedrørende A, herunder kopien af dagbøgerne, på PET's særlige
historiske arkiv er i dag reguleret af PET-lovens § 9, stk. 1,
sammenholdt med Rigsarkivets bevarings- og
kassationsbestemmelser for papirarkivalier i PET's varetægt udstedt
i medfør af arkivbekendtgørelsen.
PET er således forpligtet til at bevare operationssager, som har
medført egentlig sagsbehandling, jf. bilag 1 i Rigsarkivets
bevarings- og kassationsbestemmelser. De nævnte bevarings- og
kassationsbestemmelser giver ikke PETmulighed for at fjerne akter
helt eller delvist fra sådanne sager.
De hensyn, der er til personer, som er omtalt i operationssagerne,
er derimod varetaget af arkivlovgivningens almindelige regler,
herunder reglerne om adgang til sådanne arkivalier. Det følger
således bl.a. af arkivlovens § 23, at arkivenheder, som indeholder
oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske,
forhold, som udgangspunkt (først) er tilgængelige, når de er 75 år
gamle.
Operationssagen, herunder kopien af dagbøgerne, vedrørende A
har ifølge oplysningerne i sagen medført egentlig sagsbehandling
og skal som følge heraf bevares, jf. Rigsarkivets bevarings- og
kassationsbestemmelser og PET-lovens § 9.
Justitsministeriet har således ikke grundlag for at kritisere, at PET
fortsat opbevarer operationssagen vedrørende A, herunder kopien
af dagbøgerne, i tjenestens særlige historiske arkiv med henblik på
overførelse til Statens Arkiver.
Det bemærkes i den forbindelse, at Tilsynet med
Efterretningstjenesterne fra 1. januar 2014 er den kompetente
klageinstans i forhold til PET's behandling af personoplysninger,
herunder i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt PET-lovens § 9 er
overholdt i sager, der opbevares på PET's historiske arkiv. Som
anført ovenfor under pkt. 2.1.3 har Tilsynet med
Efterretningstjenesterne ved afgørelse af 16. juni 2014, fundet, at
PET i relation til dagbøgerne ikke uberettiget behandler oplysninger
om A.
2.3.2. Særligt for så vidt angår det af fagforbundet B anførte
synspunkt om, at ophavsretslovens § 28 skulle være til hinder for
PET's fortsatte opbevaring af kopien af A's dagbøger, bemærkes
følgende:
Ophavsretslovens § 28, der fik sin nuværende ordlyd ved lov nr.
407 af 26. juni 1998, fastslår bl.a., at værker kan gengives (bl.a.
kopieres) i forbindelse med sagsbehandlingen inden for offentlige
myndigheder. Af forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. L
37 af 26. marts 1998, bemærkningerne til forslagets § 1, nr. 6)
fremgår, at almene samfundsmæssige hensyn tilsiger, at der skabes
en klar hjemmel for, at der i forbindelse med sagsbehandling inden
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for bl.a. offentlige myndigheder kan foretages den for
sagsbehandlingen nødvendige kopiering.
Hverken ophavsretslovens § 28, loven i øvrigt eller den
ophavsretslov, som var gældende i 1981-82, hvor PET ifølge det
oplyste foretog kopieringen, kan antages at være til hinder for, at
PET i sin tid kopierede dokumenter, der var beslaglagt i henhold
til retskendelse, eller til hinder for, at PET i overensstemmelse med
PET-lovens og arkivlovgivningens regler nu opbevarer de
pågældende dokumenter med henblik på overførsel til Statens
Arkiver.
Justitsministeriet skal i den forbindelse henvise til
ophavsretslovens § 27, hvoraf bl.a. fremgår, at når eksemplarer af
værker beskyttet efter denne lov er indgået til en
forvaltningsmyndighed eller domstol i forbindelse med dens
virksomhed, er ophavsretten ikke til hinder for, at andre forlanger
aktindsigt i eksemplarer af værker, herunder forlanger afskrift eller
kopi, i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom.
Det samme gælder for værker, som er frembragt inden for den
pågældende forvaltningsmyndighed eller domstol. Ophavsretten
er endvidere ikke til hinder for, at arkivalier, der er afleveret til et
offentligt arkiv eller en institution, som efter kulturministerens
bestemmelse kan sidestilles hermed, gøres tilgængelige for
almenheden i overensstemmelse med arkivlovgivningens
bestemmelser herom. Der må dog ikke udleveres kopier af private
arkivalier.
Når ophavsretten således viger for aktindsigtsreglerne og
arkivlovgivningen, kan det efter Justitsministeriets opfattelse ikke
være i strid med ophavsretsloven, at PET fortsat opbevarer en kopi
af A's dagbøger med henblik på overførelse til Statens Arkiver som
en del af et offentligt arkivalie, jf. PET-lovens § 9 og Rigsarkivets
bevarings- og kassationsbestemmelser for PET's papirarkivalier.
2.3.3. Da PET i 2010 besluttede at bevare operationssagen
vedrørende A, var spørgsmålet om bevaring af sagen nærmere
reguleret af 2009-retningslinjerne og den såkaldte 1965-aftale, jf.
nærmere herom pkt. 2.2.1 og 2.2.2 ovenfor.
Set i forhold til de nugældende bevarings- og
kassationsbestemmelser for papirarkivalier hos PET, var
retningslinjerne fra 1965 betydeligt mere skønsprægede i forhold
til, hvilke specifikke sager mv. der skulle bevares.
Som det fremgår af Justitsministeriets afgørelse af 30. august 2012
og efterfølgende korrespondance med fagforbundet B, har
Justitsministeriet ikke fundet grundlag for at tilsidesætte PET's
vurdering (fra 2010) af, at operationssagen vedrørende A som sådan
var omfattet af 1965-aftalen og således skulle overføres til Statens
Arkiver med henblik på bevaring for eftertiden, jf. § 10 i 2009-
retningslinjerne.
Justitsministeriet bemærker i den forbindelse, at operationssagen
mod A både i samtiden og efterfølgende har givet anledning til
omfattende omtale i bøger, medier mv. Således har den uafhængige
undersøgelseskommission (PET-kommissionen) ganske indgående
behandlet efterforskningen mod A, herunder på grundlag af
oplysninger fra operationssagen, jf. bind 13 i beretningen.
Justitsministeriet finder ikke grundlag for at kritisere, at PET's
praksis var at vurdere hele sager og ikke enkeltakter.
Justitsministeriet bemærker i den forbindelse, at der ikke er grundlag
for at fastslå, at kopien af dagbøgerne, der efter det oplyste har
været anvendt i forbindelse med efterforskningen af sagen, ikke
burde have været tilakteret sagen, jf. nærmere herom 1.3.2 ovenfor.
Justitsministeriet bemærker endvidere, at hensynet til A og
eventuelle andre personer omtalt i dagbogen også på daværende
tidspunkt ville være beskyttet af arkivlovgivningens almindelige
regler.

2.3.4. Justitsministeriet skal afslutningsvist bemærke, at der også
for andre forvaltningsmyndigheder (end PET), herunder det øvrige
politi og anklagemyndighed, samt for domstolene, er pligt til bevare
sager i henhold til bevarings- og kassationsbestemmelser udstedt
af Rigsarkivet i henhold til arkivlovgivningen.
Der er således bl.a. i henhold til arkivlovgivningen fastsat
bevarings- og kassationsbestemmelser for anklagemyndighedens
arkivalier, jf. bekendtgørelse nr. 183 af 10. marts 2009, og for
Rigspolitiet og politikredsenes arkivalier, jf. bekendtgørelse nr.
177 af 5. marts 2009.
Disse bevarings- og kassationsbestemmelser medfører, at politiet
og anklagemyndigheden opbevarer et ganske omfattende antal
straffesager af hensyn til eftertiden. Sådanne straffesager vil - som
det er tilfældet med operationssagen vedrørende A - også kunne
indeholde oplysninger af privat karakter.
Der henvises i øvrigt til PET's udtalelse af 28. november 2014 og
det vedlagte materiale.”
I et brev af 25. april 2015 kommenterede fagforbundet B
udtalelserne:
“Vi kan umiddelbart konstatere, at det endeligt er lykkedes ved
ombudsmandens hjælp at få enkelte faktuelle svar ud af PET til
sagens opklaring. Justitsministeriets redegørelse har som
grundlæggende konklusion, at der ikke er nogen hjemmel imod
PET's besiddelse af dagbogskopien og arkivering af denne i Statens
Arkiver.
Justitsministeriet vender således legalitetsprincippet på hovedet
- hvis der ikke er en lovgivning, der forbyder det, så er
myndighedens handlinger over for borgeren lovlige og nyder
fremme imod borgerens lovhjemlede og grundlovssikrede
rettigheder. Det er i strid med grundlovens § 3.
Justitsministeriets redegørelse tager gennemgående ikke sagens
faktuelle omstændigheder i betragtning og en del af konklusionerne
savner også juridisk grundlag.
Det er nu klart dokumenteret, at afgørelsen om at den fulde kopi
af A's dagbøger som PET har i sin besiddelse, er ulovlig, ikke alene
fordi dagbogskopien ophavsretligt er en ulovlig kopi, og
størsteparten af dagbogskopiens indhold - som er af en særdeles
privat og følsom karakter - aldrig har haft nogen som helst relevans
i forhold til PET's efterforskning af A eller PET's virksomhed i
øvrigt, men også fordi den afgørelse, som PET hævder at have
truffet om at dagbogen skal overføres til Statens Arkiver i så fald
er truffet uden der reelt er foretaget den for skønnet nødvendige
vurdering af sagens faktiske og juridiske elementer som
forvaltningsretten kræver og uden partshøring af A.
Vi bemærker at denne sag drejer sig om arkiveringen af den fulde
dagbogskopi.
PET tog også en partiel kopi af uddrag af dagbogen, der må
forudsættes at udgøre de passager af dagbogen, som PET på et
tidspunkt i sagsbehandlingen har vurderet som relevante for sagen.
Den partielle kopi var tilakteret operationssagen så sent som i 2010,
da A fik aktindsigt i operationssagen og gjorde sig bekendt med
PET's besiddelse af såvel den fulde dagbogskopi som kopien af
uddrag af dagbogen. Dette har vi tidligere anført i vores brev til
Folketingets Ombudsmand af 21. marts 2013, side 2, nederst. Det
nævnes ikke i PET281114 og det afvises uden nærmere begrundelse
som relevant i JM240215.
Ifølge A, er det også disse uddrag, altså den partielle kopi, der er
brugt som kildemateriale i såvel PET Kommissionens beretning,
som i DIIS' Koldkrigsrapport. Dens tilstedeværelse vil således
kunne bekræftes af uafhængige vidner.
Tilstedeværelsen af denne partielle kopi af dagbogen i uddrag er
et bevis for, at PET både var i stand til og rent faktisk på et tidspunkt
har foretaget en vurdering af, at der var anseelige dele af A's

Copyright © 2020 Karnov Group Denmark A/S side 12

FOB2017-12OM - FOM2017.14.02956
Side 232



dagbog, der aldrig har været relevant for PET's efterforskning af
A.
Efter vores opfattelse er det irrelevant om den partielle
dagbogskopi fortsat forefindes på sagen eller muligvis er blevet
slettet af PET siden 2010. Det behøver vi således ikke afvente
hverken Justitsministeriets eller PET's yderligere oplysninger om.
Dens eksistens beviser, at myndigheden ikke kan anføre en
begrundelse for, hvorfor PET skulle være berettiget til at være i
besiddelse af den fulde dagbogskopi, hverken i 2010 eller på noget
tidspunkt siden den partielle dagbogskopi blev fremstillet.
Når dagbogskopien ikke er lovligt i PET's besiddelse i 2010 er
der heller ikke nogen forpligtelse for PET til at overføre
dagbogskopien til Statens Arkiver. Der er da heller ikke tale om
nogen absolut forpligtelse som PET og Justitsministeriet fremfører
allerede fordi der er tale om en skønsmæssig vurdering af, om
materialet er af ‘særlig historisk interesse’.
Arkivering i Statens Arkiver ud fra almenvellets historiske
interesse kan ikke finde sted mod borgerens modsatrettede
grundlovs- og folkeretligt sikrede rettigheder til beskyttelse af
privatlivets fred og ejendomsrettens ukrænkelighed. Arkivloven er
blot en almindelig lov.
Det er endvidere vores opfattelse at PET og navnligt
Justitsministeriet i hele forløbet gentagne gange har trukket sagen
unødigt i langdrag, herunder overskredet de frister myndigheden
selv har udmeldt til A for svar og flere gange slet ikke svaret på
henvendelser før efter gentagne rykkere. Vi henviser til den tidligere
fremsendte oversigt over sagsbehandlingsforløbet, se bilag til vores
brev af 6. februar 2014 til Folketingets Ombudsmand.
På baggrund heraf håber vi at ombudsmanden kan formå
Justitsministeriet til at træffe en ny afgørelse på lovligt og oplyst
grundlag og uden yderligere ophold, idet det må kunne konkluderes
på baggrund af den omfattende indsats som er lagt for dagen frem
til nu, at Justitsministeriet og PET ikke kan have yderligere at tilføje
til sagens faktiske og juridiske oplysning.
Med hensyn til den partielle dagbogskopi bemærker vi dog, at
eftersom det er et par år siden A så denne hos PET, har han ikke
taget stilling til, om han mener at omfanget af denne tillige
overskrider, hvad der er relevant og nødvendigt i forhold til
operationssagen. Retsstillingen i forhold til denne/en sådan partiel
kopi forbeholdes derfor.

Uddybende kommentarer
Vi henviser fortsat i det væsentlige til vores foregående indlæg i
sagen, herunder særligt vores brev til Folketingets Ombudsmand
af 21. marts 2013 med vedhæftede bilag (herefter (…)210313),
vedlagt udtalelser fra to eksperter i ophavsret, advokat C og
professor D.
I forhold til de af Folketingets Ombudsmand i skrivelsen til
Justitsministeriet af 22. oktober 2014 stillede spørgsmål, kan vi af
PET's og Justitsministeriets svar udlede følgende:
1. PET kan ikke redegøre for, hvorfor de tog en fuld kopi af
dagbogen, jf. PET281114, s. 2.
2. Justitsministeriet kan ikke påvise lovhjemmel for hverken PET's
besiddelse af dagbogen, kopieringen af dagbogen eller opbevaringen
af dagbogskopien fra 1981 til nu, jf. JM240215, kapitel 1.
3. PET har oplyst, at PET i 2010 tog operationssagen om A frem
og afgjorde, at den ikke længere var nødvendig endsige relevant
for varetagelsen af PET's opgaver, jf. PET281114, s. 2.
4. PET har oplyst, at PET i 2010, formodentlig i forlængelse af
den under punkt 3 angivne afgørelse, traf afgørelse om, at hele
sagen skulle overføres til Statens Arkiver, fordi den var af ‘særlig
historisk interesse’, jf. PET281114, s. 2.

5. Det må lægges til grund, at PET ikke særskilt har vurderet
indholdet af operationssagen, og dermed heller ikke specifikt
hvorvidt den fulde dagbogskopi lovligt kunne og skulle arkiveres
i Statens Arkiver.
6. PET har oplyst, at det er PET's praksis alene ‘at vurdere hele
sager og ikke de enkelte dokumenter heri’ i forbindelse med
vurdering af, om en operationssag skal bevares for eftertiden, jf.
PET281114, s. 2.
7. Det må lægges til grund, at PET ikke har inddraget hensyn til
A's personlige og ophavsretlige interesser i forbindelse med
afgørelsen om at overføre operationssagen som sådan til Statens
Arkiver.
8. Om vurderingen af dagbøgernes ‘særlige historiske interesse’
henviser såvel Justitsministeriet som PET udelukkende til det
faktum, at PET's efterforskning mod A i 1981 er blevet indgående
behandlet i bøger, medier og forskning.
Herefter følger vores bemærkninger hertil:

Der er ingen lovhjemmel for PET's besiddelse af den fulde
dagbogskopi i 2010
PET har ikke haft lovhjemmel til at være i besiddelse af den fulde
dagbogskopi efter tiltalefrafaldet i 1981, idet PET i forbindelse
med sagsbehandlingen i 1981 såvel burde som faktisk foretog en
undersøgelse af dagbogens indhold og ekstraherede de uddrag
heraf, der kunne være af betydning for sagen. Forpligtelsen følger
af proportionalitetsprincippet og de almindelige regler for
sagsbehandling som Justitsministeriet henviser til i JM240215,
1.2.2., første afsnit.
Vedrørende JM240215, 1.1., ønsker vi ikke at gå dybere ind i
vurderingen af legaliteten af beslaglæggelsen af dagbøgerne, da vi
anser det for irrelevant for stillingtagen til lovligheden PET's
fremstilling og besiddelse af den fulde dagbogskopi, eftersom
beslaglæggelsen blot krævede at retten fandt at dagbøgerne måtte
antages at indeholde bevismateriale.
I JM240215, 1.2.2, anføres:
‘På den baggrund er der efter Justitsministeriets opfattelse ikke

grundlag for at fastslå, at PET uberettiget har kopieret A's
dagbøger og tilakteret kopien af dagbogen operationssagen.’
Og
‘Justitsministeriet har endvidere ikke grundlag for at fastslå, at

det kun var dele af dagbøgerne - der som anført i deres helhed var
beslaglagt efter retskendelse med henblik på at tjene som bevis -
som havde betydning for sagen, således at PET på daværende
tidspunkt skulle være afstået fra at kopiere dagbøgerne i deres
helhed og tilaktere kopien til operationssagen.’
Konklusionerne er juridiske nulliteter. Justitsministeriet foretager
ingen retlig subsumption, da de ikke forholder sig til sagens faktum
om dagbogens omfang, karakter og indhold, men alene til PET's
negative oplysninger om hvad man ikke ved. Justitsministeriet
konkluderer også i modstrid med det jus, de selv har henvist til om
bl.a. proportionalitetsprincippet.
Og det faktum, at PET har fremstillet og sendt en fuld kopi af
dagbogen til A's forsvarer er naturligvis ikke grundlag for, at PET
også måtte kopiere dagbogen til sig selv.
I JM240215, 1.3., er Justitsministeriets konklusion:
‘Justitsministeriet finder på den anførte baggrund ikke grundlag

for at fastslå, at PET har været forpligtet til at udlevere kopien af
dagbøgerne fra operationssagen til A i forbindelse med, at selve
dagbøgerne blev tilbageleveret.’
Grundlæggende er det en forkert præmis, da det ikke handler om,
hvorvidt PET skulle udlevere sagsakter fra sagen til A efter
tiltalefrafaldet, men om hvorvidt PET skulle slette eller tilintetgøre
oplysninger/kopier af beslaglagt materiale, som de ikke er berettiget
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til at være i besiddelse af. I forhold til det i JM240215, s. 6, øverst,
anførte bemærkes det således at den fulde dagbogskopi hverken er
et resultat af undersøgelser og heller ikke tilvejebragt bevismateriale
- det er en ukvalificeret kopi, i modsætning til de ekstraherede
uddrag af dagbogen, som PET faktisk har anvendt i sin
efterforskning.
Bortset fra det er også denne konklusion forkert, da den
forudgående argumentation, der slutter modsætningsvist fra
retssikkerhedsmæssige garantier i retsplejeloven, ganske savner
juridisk grundlag.
Af JM240215, 1.4, må udledes, at den sletningsforpligtelse, som
PET i hele nærværende sagsforløb har været underlagt, ikke er
blevet opfyldt i denne sag i strid med de daværende retningslinjer,
der krævede Wamberg-udvalgets positive godkendelse, såfremt
man ønskede at bevare en sag i mere end 20 år efter sagens
oprettelse. Sådan godkendelse foreligger ikke i denne sag, eftersom
den manglende godkendelse tilsyneladende begrundes af
Justitsministeriet med, at Wamberg-udvalget skal opdage sådanne
sager ved en stikprøvekontrol.
Påstandene i JM240215, 1.5, er som de er fremsat utvetydigt i
strid med legalitetsprincippet.

Om forholdet til ophavsretsloven ved kopiering af relevant og
nødvendigt materiale til brug for strafferetlige efterforskninger
Det bestrides ikke, at politiet i henhold til retsplejeloven er
berettiget til at optage nødvendige beviser til brug for en strafferetlig
efterforskning, herunder uddrage oplysninger i relevant form, jf.
proportionalitetsprincippet.
Frem til indførelsen af ophavsretslovens § 28 kunne dette behov
dog komme i konflikt med ophavsretslovens værksbeskyttelse.
Men indførelsen af § 28 hjemler stadig kun kopiering i ‘det omfang,
som betinges af formålet’. Som det fremgår, er
proportionalitetsprincippet gennemgående i dansk ret, også i
ophavsretsloven og i retsplejeloven, som tillige anført af
Justitsministeriet i JM240215, 1.2.2, første afsnit.
I mangel af positiv lovhjemmel for kopieringen er vi tilbage ved
udgangspunktet, som følger af ophavsretsloven, der nyder
folkeretlig beskyttelse i bl.a. Berner-konventionen, at A's dagbøger
er et ikke-offentliggjort ophavsretligt værk, som ophavsmanden
alene råder over, og at enhver hos myndighederne beroende kopi,
som ikke er fremstillet efter tilladelse af A, som udgangspunkt er
ulovlig.
Justitsministeriets synspunkter vedrørende ophavsretsloven i
JM240215, 2.3.2, er forkerte. Den nugældende ophavsretslov, og
navnlig § 28, stk. 1, nr. 2, der først blev indført i 1998, kan
naturligvis ikke med tilbagevirkende kraft udgøre lovhjemmel for,
at PET i 1981 foretog kopien af dagbogen, som der står i
Justitsministeriets skrivelse, s. 14, andet afsnit. Der er ingen
sammenhæng mellem det af Justitsministeriet anførte om
ophavsretslovens § 27 og 28, og konklusionen om, at det ikke er
‘til hinder for’ at PET ‘nu opbevarer de pågældende dokumenter
med henblik på overførsel til Statens Arkiver’.
Som redegjort for af C, fremgår det af betænkningen om revision
af ophavsretsloven, jf. betænkning nr. 1197/1990, s. 186, og
forarbejderne til 1995-ophavsretsloven, at også kopiering i regi af
den nationale sikkerheds interesser, herunder foretaget af PET, skal
have hjemmel i loven på lige fod med kopiering hos andre
myndigheder. Som anført af professor D, kan der muligvis
argumenteres for, at der gjaldt en snæver, ulovbestemt adgang
baseret på nødret/nødværgebetragtninger for PET til at de i 1981
foretog en kopi af den fulde dagbog med henblik på at sikre sig
eventuelle bevisers tilstedeværende til den daværende verserende
efterforskning. Det følger af den helt exceptionelle karakter af de

juridiske institutter nødret og nødværge, at disse kun kan påberåbes
og anvendes i meget kortvarige tidsrum og begrænset omfang, så
længe der ikke er andre muligheder til at sikre formålets opfyldelse.
Såfremt nødrets- eller nødværgebetragtninger måtte kunne finde
anvendelse på PET's fremstilling af den fulde dagbogskopi i 1981
(vi tænker således dette kunne tænkes at være tilfældet med henblik
på, at en eller flere efterforskere kunne gennemgå materialet for
netop at udvælge de relevante uddrag til brug for sagen), må det
deraf følge, at berettigelsen til at have kopien ophørte umiddelbart
derefter, senest på det tidspunkt hvor PET i den igangværende
efterforskning havde udvalgt de relevante dele af den fulde
dagbogskopi, og under alle omstændigheder allersenest på det
tidspunkt, hvor PET, i henhold til gældende lovgivning,
tilbageleverede den originale dagbog til A, fordi grundlaget for den
retskendelse, der hjemlede det indgreb i privatlivets fred, hvorved
PET berettiget var kommet i besiddelse af den originale dagbog,
jf. JM240215, afsnit 1.1, ikke længere var til stede.
Når Justitsministeriet konkluderer i sidste afsnit af 2.3.1 at
‘ophavsretten således viger for aktindsigtsreglerne og
arkivlovgivningen’ er der tale om en uhjemlet generalisering af
den specifikke indskrænkning af ophavsmandens eneret som er
hjemlet i ophavsretslovens § 27. Ophavsretslovens § 27, stk. 1,
forudsætter helt grundlæggende at de eksemplarer, der beror hos
forvaltningsmyndigheden, lovligt er indgået til denne.
Som ovenfor anført følger det således, at den fulde dagsbogskopi,
ikke, siden afslutningen af efterforskningen, har været lovligt i
PET's besiddelse.

Afgørelsen om at dagbogskopien skal arkiveres har ikke været
underlagt nogen vurdering, dvs. der er reelt ikke blevet
foretaget et skøn.
Efter vores opfattelse er den forvaltningsretlige afgørelse om
arkiveringen ugyldig, da der ikke er foretaget noget skøn.
Det må ud fra det af PET og Justitsministeriet oplyste lægges til
grund, at PET har truffet afgørelsen om arkivering ud fra en
vurdering af sagen som helhed og fordi sagen, som Justitsministeriet
ræsonnerer, ‘både i samtiden og efterfølgende har givet anledning
til omfattende omtale i bøger, medier mv.’. Såfremt der sættes
lighedstegn mellem offentlig omtale og særlig historisk interesse,
så er der tale om at sætte skøn under regel.
Det er tilfældet i nærværende sag, idet PET bekræfter og
Justitsministeriet argumenterer til fordel for, at man skal kunne
vurdere om en sag har ‘særlig historisk interesse’ uden at gøre sig
bekendt med, herunder tage stilling til, indholdet af sagen. Det er
også i modstrid med PET's udtrykkelige forpligtelser til at afveje
bevaringshensynet over for hensynet til privatlivets fred i PET-
loven og førgældende retningslinjer, som Justitsministeriet har
redegjort for.
Selvom vi ikke ved (og sikkert ikke kan få at vide) hvornår PET
ophørte med at tilføre sagen nye oplysninger eller på anden vis
foretage egentlig sagsbehandling i operationssagen, må det dog
følge implicit heraf, at en vurdering om sletning af hensyn til
privatlivets fred der ikke er foretaget før, da skal foretages senest
i forbindelse med at sagen vurderes med henblik på en eventuel
overførsel til Statens Arkiver.
Det er således åbenlyst at afgørelsen skal gøres om, idet der skal
træffes en vurdering af om der foreligger en særlig historisk
interesse i at bevare sagen, og om der er lovlige modsatrettede
hensyn, der betyder, at arkivering alligevel ikke kan finde sted mod
borgerens indsigelse.
På baggrund af det ovenfor anførte var PET således forpligtet til,
at foretage en umiddelbar gennemgang og vurdering inden
arkiveringen af, om der er akter og/eller oplysninger i sagen, der
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som følge af modsatrettede lovlige hensyn ikke skal følge med over
i Statens Arkiver.
Efter vores opfattelse er det åbenbart, at PET ikke er eller kan
være forpligtet til at overføre et dokument til Statens Arkiver, der
for langt størstepartens vedkommende aldrig har været relevant for
den sagsbehandling PET har foretaget vedrørende A, eller for PET's
øvrige virksomhed, som indeholder meget personlige oplysninger
om såvel A selv som om tredjeparter, og som i øvrigt er et ikke-
offentliggjort ophavsretligt værk. Havde PET kigget i sagen, burde
de have set den meget omfattende dagbogskopi, hvilket burde have
givet anledning til de nævnte overvejelser.
PET burde også have foretaget partshøring hos A forinden de traf
afgørelsen.

OmPET's arkiveringsforpligtelse vedrørende operationssagen
om A
Som vi tidligere har anført mener vi, at PET's forpligtelser over
for Statens Arkiver til at arkivere materiale af ‘særlig historisk
interesse’ som udgangspunkt må skulle forstås således, at der skal
være tale om en historisk interesse, der kan siges at være relevant
i forhold til PET's opgaver.
Som følge af det fremførte om den manglende begrundelse og
hjemmel for den fulde dagbogskopis tilstedeværelse i
operationssagen efter tiltalefrafaldet foreligger der ikke nogen
berettiget historisk interesse i at bevare den fulde dagbogskopi for
eftertiden til dokumentation for hverken den konkrete efterforskning
eller PET's opgaver generelt.
Det følger endvidere af, at der som minimum har eksisteret en
sagsakt, der udgør et mindre indgribende overgreb på A's privatliv
og ophavsret, nemlig det uddrag svarende til den partielle kopi af
dagbogen i uddrag, som han fik aktindsigt i i 2010 og som udgør
kildemateriale for såvel PETKommissionens beretning, somDIIS'
Koldkrigsrapport.
Denne mindre sagsakt er også fuldt ud tilstrækkelig til at
dokumentere grundlaget for operationssagen for fremtiden, og
eventuelt muliggøre at fremtidens historikere på et tidspunkt vil
vurdere efterforskningen som uberettiget forfølgelse og forsøg på
karaktermord, somA selv oplever hele sagen som. Det understreges
at uanset denne fremtidige mulighed foretrækker A stadig selv så
vidt muligt at råde over sin egen dagbog, mens han stadig lever.
Det er naturligvis under ingen omstændigheder berettiget at
arkivere den fulde dagbogskopi imod A's berettigede indsigelser,
alene fordi man nu har den eller for at dokumentere for fremtiden,
at der har verseret en sag om, hvorvidt PET var berettiget til at
besidde den fulde dagbogskopi.
Såfremt det hævdes at PET ved arkivering af materiale også skal
tage ‘særlig historisk interesse’ til samfundet som helhed, f.eks.
som tidsbillede, så må dette anses for at være et sekundært hensyn,
der under alle omstændigheder er underordnet såvel det primære
arkiveringshensyn til dokumentation af den konkrete sag eller af
PET's opgaver, og i øvrigt tælle som et langt lettere hensyn i
afvejningen i forhold til beskyttelsen af A's ophavsret og privatliv.
Slutteligt bemærkes det, at så længe A's ophavsret er i behold og
han har indsigelser mod almenvellets overtagelse af et værk, som
end ikke er fremstillet med henblik på offentliggørelse i den
foreliggende form, så er det ikke berettiget at overføre
dagbogskopien til Statens Arkiver med henvisning til en ‘særlig
historisk interesse’ i A som forfatter. For hvis dette er begrundelsen,
så vil ethvert kunstværk fra skabelsen tilhøre almenvellet.
Grundlæggende er arkivering til beskyttelse af almenvellets
fremtidige historiske interesse ikke et hensyn, der kan bringes til
anvendelse imod individuelle rettigheder, der er beskyttet i en højere
retsnorm, det være sig grundloven eller folkeretlige forpligtelser.

Det PET og Justitsministeriet hævder de er forpligtet til at gøre i
forhold til Statens Arkiver svarer under de konkrete omstændigheder
der foreligger i nærværende sag til foretagelse af ekspropriation,
hvilket der ikke er og ikke kan blive tale om for så vidt angår et
ophavsretligt beskyttet værk.
For så vidt angår anbringendet om, at hensyn til de personer, der
er omtalt i et givent materiale er varetaget af arkivlovgivningens
almindelige regler om bl.a. adgang til arkivalierne, jf. JM240215,
2.3.1, s. 13, så er dette for det første grundlæggende ikke
tilstrækkeligt til at tilsidesætte borgerrettigheder, der har hjemmel
i en højere retsnorm, og for det andet sikrer arkivlovens regler om
adgang efter 75 år efter arkiveringen ikke ophavsmandens eneret
til at beslutte om eller hvordan værket overhovedet skal
offentliggøres, som ophavsmanden og sidenhen hans arvinger er
indehavere af i ophavsmandens levetid og 70 år efter hans død.
Det ser ud som om at PET og Justitsministeriet mener at
bevaringsforpligtelserne over for Statens Arkiver, som følger af
retningslinjer udstedt af Statens Arkiver i henhold til arkivloven,
tilsidesætter sletningsforpligtelsen. Sletningsforpligtelsen er nu
lovfæstet i PET-loven af 2014, men gjaldt også før dette jf. de
såkaldte 2009-retningslinjer og forudsætningsvist jf. den såkaldte
1965-aftale, se JM2402115, 1.4, s. 7. PET's forpligtet over for
Statens Arkiver til at sikre arkiveringen af ‘materiale af særlig
historisk interesse’ har angiveligt også været gældende i hele
perioden, jf. 1965-retningslinjerne. Som anført ovenfor mener vi
at disse to regelsæt er ligestillet i retshierakiet, men hvor
beskyttelsen af individet, som sletningsforpligtelsen udspringer af,
og ophavsretten er hjemlet i højere retsnormer, gælder dette ikke
arkiveringsforpligtelsen. Det af PET og Justitsministeriet fremførte
om at arkiveringsreglerne går forud for sletningsforpligtelsenmener
vi således er i strid med den retlige trinfølge. Det samme gælder
efter vores opfattelse det angivne makuleringsforbud besluttet af
justitsministeren i 1998 og 2009 - i hvert fald for så vidt angår den
ophavsretligt ulovlige kopi.
Retssamfundets beskyttelse af borgeren som individ gælder nu
og her og som udgangspunkt det levende menneske. I
ophavsretsloven gælder beskyttelsen i ophavsmandens levetid og
70 år derefter. Dette skyldes en anerkendelse af, at ophavsmænd
skal tjene deres indsats hjem over værkets samlede levetid da den
enkeltstående betaling for værket er minimal, og at mange
ophavsmænd ikke optjener anden livsforsikring eller pension til
sikring af deres efterladte end ophavsretten til deres værker.
Når ekspropriation af privat ejendomsret finder sted til fordel for
almenvellet sker det ud fra en vurdering der også tager sit
udgangspunkt i forholdene på tidspunktet for ekspropriationen,
selvom beslutningen også som regel er rettet mod fremtiden.
Beslutninger der begrundes i hensynet til almenvellets fremtidige
historiske interesser på trods af, at individets nutidige og lovlige
interesser overstiger disse, har intet juridisk grundlag og bør heller
ikke få det.
Mens man på den ene side ikke kan spå om fremtiden, er det et
grundlæggende faktum at hvis man venter længe nok, så bliver det
meste historisk interessant. Stenalderfolket der levede ved
Limfjordens kyst ved Ertebølle havde næppe forestillet sig at de i
en fjern fremtid skulle blive opkaldt efter og stort set defineret som
Ertebølle-kulturen ud fra deres køkkenmøddinger af østersskaller.
Det er nok ret sandsynligt at fremtidens historikere vil have et
ønske om at have adgang til så meget som muligt af A's dagbøger.
Men retsstaten er ikke berettiget til at træffe beslutninger ud fra
rene fremtidige hensyn på bekostning af fakta og jus som de
foreligger i nutiden. Fakta og jus på nuværende tidspunkt er, at det
alene er enmeget begrænset del af dagbøgerne, der har haft relevans
for PET's operationssag, og som Statens Arkiver på baggrund af
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PET's operationssag dermed er berettiget til at indlemme i
almenvellets hukommelse.
Skulle den angivne opfattelse af arkivlovgivningen nyde fremme
har det uoverskuelige konsekvenser for ikke alene forfattere men
for enhver borgers private oplysninger. Således vil enhver oplysning
der er havnet hos myndighederne, uanset ulovligt eller rent
tilfældigt, per definition fra starten af være bestemt til at havne i
Statens Arkiver som historisk interessant. Derudover kan sagen
også have stor betydning for de danske kunstnere, herunder flere
forfattere, der pt. er under beskyttelse af PET, hvoraf det følger at
PET vil få et meget indgående kendskab til disses privatliv og
kunstneriske virke.”
Ved brev af 2. juni 2015 meddelte Justitsministeriet mig, at PET
over for ministeriet havde oplyst, at den medarbejder i PET, som
havde behandlet sagen i anledning af fagforbundet B's klage til
Folketingets Ombudsmand, ikke umiddelbart havde konstateret, at
PET skulle være i besiddelse af en såkaldt “partiel kopi” af
dagbøgerne. Det blev dog bemærket, at det ikke stod tjenesten klart,
hvad der nærmere blev sigtet til med “partiel kopi”.
Den 9. juni 2015 sendte jeg B en kopi af Justitsministeriets brev
af 2. juni 2015 og bad om eventuelle bemærkninger inden 2 uger.
Jeg modtog ingen bemærkninger fra B, og den 29. juni 2015
meddelte jeg, at jeg ville forsøge at behandle sagen på grundlag af
de oplysninger, som jeg havde fået fra B og myndighederne.
Jeg bad ved brev af 29. marts 2016 Justitsministeriet, PET og
Tilsynet med Efterretningstjenesterne om en supplerende udtalelse.
Jeg bad særligt myndighederne om at forholde sig til, hvorvidt
artikel 8 i Den EuropæiskeMenneskerettighedskonvention (EMRK)
kunne være relevant ved anvendelsen og fortolkningen af gældende
arkivregler mv. i en sag som den foreliggende.
Den 22. juni 2016 holdt jeg et møde om sagen med
Justitsministeriet, Kulturministeriet og Rigsarkivet.
Justitsministeriet sendte herefter ved brev af 4. juli 2016 en kopi
af PET's og ministeriets udtalelse til mig. Af brevet fremgik bl.a.
følgende:
“2. Justitsministeriet skal i anledning af Ombudsmandens
anmodning bemærke følgende:
2.1. Justitsministeriet har for så vidt angår de to første spørgsmål
været i telefonisk kontakt med PET, der har oplyst, at tjenesten
ikke kan kaste yderligere lys over de rejste spørgsmål i forhold til
PET's udtalelse af 28. november 2014, som er refereret i
Justitsministeriets brev af 24. februar 2015 til Folketingets
Ombudsmand.
Justitsministeriet kan dog henvise til pkt. 2.3.3 i det nævnte brev.
2.2. For så vidt angår det mere generelle spørgsmål om, hvorvidt
myndighederne i forbindelse med anvendelse og fortolkning af
arkivreglerne, herunder bevarings- og kassationsbestemmelser
udstedt af Rigsarkivet, særskilt skal inddrage artikel 8 i Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), skal
Justitsministeriet bemærke følgende:
Bestemmelsen i § 9 i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET-
loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1600 af 19. december 2014, som
ændret ved § 1 i lov nr. 1881 af 29. december 2015, vedrører PET's
sletning af oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er
tilvejebragt som led i undersøgelser eller efterforskning rettet mod
sådanne personer. Det fremgår af bestemmelsen, at regler i anden
lovgivning (herunder arkivlovgivningen) kan indebære, at PET
ikke er berettiget til at slette oplysninger.
Det følger af bilag 1 i Rigsarkivets bevarings- og
kassationsbestemmelser for papirarkivalier i PET's varetægt, der
trådte i kraft den 12. april 2012, at PET er forpligtet til at bevare
operationssager, som har medført egentlig sagsbehandling.
Operationssagen vedrørende A skal som følge heraf bevares for

eftertiden, jf. Rigsarkivets bevarings- og kassationsbestemmelser
og PET-lovens § 9.
I lighed med, hvad der er fastsat for en lang række andre offentlige
myndigheders arkivalier, er bevarings- og kassationsbestemmelserne
for papirarkivalier i PET's varetægt udformet på en sådan måde, at
der ikke skal foretages en konkret vurdering af enkeltakter mv. i
de sager, som skal bevares i henhold til bestemmelserne.
Bestemmelserne giver således efter deres ordlyd ikke PETmulighed
for at foretage en konkret afvejning - bl.a. af hensynet til en persons
privatliv over for den historiske interesse - i forbindelse med
aflevering af bevaringsværdige sager til Statens Arkiver, herunder
mulighed for i den forbindelse at fjerne akter helt eller delvist fra
sådanne sager.
I lyset heraf har Justitsministeriet overvejet om bevarings- og
kassationsbestemmelserne for papirarkivalier i PET's varetægt er
forenelige med artikel 8 i EMRK.
2.2.1. Efter artikel 8, stk. 1, i EMRK har enhver ret til respekt for
sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols
praksis, at offentligemyndigheders opbevaring af personoplysninger
efter omstændighederne kan være omfattet af retten til respekt for
privatlivet efter EMRK artikel 8. I sagerne Leander mod Sverige,
dom af 26. marts 1987 (præmis 48) og Amann mod Schweiz, dom
af 16. februar 2000 (præmis 65), har Domstolen således fastslået,
at opbevaring af oplysninger, der har forbindelse til enkeltpersoners
privatliv, er omfattet af retten til respekt for privatlivet efter EMRK
artikel 8.
I det omfang, der med opbevaring af personoplysninger foretages
indgreb i en enkeltpersons privatliv, skal betingelserne for dette
indgreb være opfyldt, jf. EMRK artikel 8, stk. 2. Indgrebet skal
således have lovhjemmel, varetage et af de i bestemmelsen
opregnede formål og være nødvendigt i et demokratisk samfund
(proportionalitetskravet).
Der ses ikke at foreligge praksis fraMenneskerettighedsdomstolen
om foreneligheden med EMRK af bevarings- og
kassationsbestemmelser udformet som i den foreliggende sag.
Domstolen har derimod på andre områder - f.eks. i forhold til
politi og efterretningstjenesters indsamling og registrering af
personoplysninger - anerkendt, at offentlige myndigheder kan
indsamle og opbevare oplysninger om enkeltpersoners private
forhold, hvis det sker som led i varetagelsen af legitime hensyn, jf.
opregningen i artikel 8, stk. 2. I forhold til, om en sådan indsamling
og opbevaring af oplysninger er forenelig med EMRK artikel 8,
lægger Domstolen dog bl.a. også vægt på den nærmere udformning
af den nationale lovgivning herom, herunder om lovgivningen i
fornødent omfang beskytter de berørte personer mod misbrug
(såkaldte safe guards), jf.Weber og Saravia mod Tyskland, afgørelse
af 29. juni 2006 (præmis 95-101), Rotaru mod Rumænien,
Storkammerdom af 4. maj 2000 (præmis 55-59), Uzun mod
Tyskland, dom af 2. september (præmis 63-67) og S. og Marper
mod Storbritannien, dom af 4. december 2008 (præmis 95-99).
2.2.2. Justitsministeriet har indhentet en udtalelse fra
Kulturministeriet om arkivlovgivningen og de hensyn, som
begrunder bevaring af offentlige myndigheders arkivalier i henhold
til de bevarings- og kassationsbestemmelser, som Rigsarkivet
udsteder i forhold til de enkelte myndigheder. Kulturministeriet
har i den anledning bl.a. oplyst følgende:
‘Ifølge arkivlovens § 4, nr. 1 og 2, har Statens Arkiver til formål
‘at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener
til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig
betydning for borgere og myndigheder’ og ‘at sikre muligheden
for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier i
samarbejde med de myndigheder, der er omfattet af denne lov’.
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Bevaringen af arkivalier skal sikre dækkende dokumentation for
beskrivelse og analyse af det danske samfund og dets udvikling i
flest mulig aspekter. Dertil kommer arkivalier, der dokumenterer
forhold af væsentlig retlige eller administrativ betydning for borgere
og myndigheder. I praksis opfylder arkivalier, der omhandler
forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning, også
kvalifikationen ‘historisk værdi’ eller forskningsmæssig
genanvendelsesværdi. Det bemærkes i denne forbindelse, at den
forskningsmæssige værdi ikke kun knytter sig til faget historie,
men til andre videnskaber, som arbejder på grundlag af historiske
eller tidligere tilvejebragte data, fx. sundhedsvidenskab, demografi,
økonomi, sociologi, politologi etc. Dertil kommer formål af
almenkulturel karakter, fx. slægtsforskning.
En del af de arkivalier eller data, der bevares af hensyn til disse
formål, indeholder i sagens natur oplysninger om enkeltpersoners
rent private forhold eller forhold, der af andre hensyn fordrer
fortrolighed. Udvælgelsen af arkivalier til bevaring sker således
ikke på grundlag af indholdets større eller mindre fortrolige
karakter, men udelukkende efter en vurdering af genanvendelses-
eller bevaringsværdien.
Kassation sker af økonomiske grunde. I bemærkningerne til den
tilsvarende bestemmelse i den arkivlov, som blev vedtaget i 1992,
hedder det: ‘Allerede af ressourcemæssige grunde er det klart, at
kun en mindre del af de offentlige myndigheders arkivalier kan
bevares. Kassation foretages således af økonomiske hensyn, ikke
af forskningsmæssige. Der skal kasseres indtil grænsen for, hvad
der er forsvarligt under hensyn til de formål, der søges opnået ved
bevaring af arkivalier, og under anvendelse af metoder, der
omkostningsmæssigt står i rimeligt forhold til den opnåede
pladsgevinst. Kassationsprocessen er med andre ord en
imødekommelse af samfundets berettigede krav om økonomisering
med de ressourcer, der skal anvendes i forbindelse med bevaring.’
Derimod finder kassation ikke sted på baggrund af arkivaliernes
indhold af fortrolige oplysninger.
Fortrolighedshensynene varetages i arkivloven gennem de i eller
i medfør af loven fastsatte tilgængelighedsfrister og gennem
bestemmelser, der skal sikre, at fortrolighedshensynene stadig
varetages i tilfælde, hvor der dispenseres fra
tilgængelighedsfristerne. Arkivlovens regler om tilgængelighed
mv. i lovens kapitel 6-8 omfatter offentlige arkivalier, der er
afleveret til et offentligt arkiv eller er over 20 år gamle. Fra 20 års
fristen gælder en række undtagelser, hvor fristen er eller kan
forlænges. Arkivlovens kapitel 6 fastsætter for arkivenheder, der
indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder
økonomiske forhold, en 75 års tilgængelighedsfrist. Er der tale om
særlig følsomme oplysninger, kan denne frist forlænges. F.eks. er
der for Det Psykiatriske Centralregister, der indeholder oplysninger
om patienter, der har været indlagt på psykiatriske hospitaler mv.,
fastsat en tilgængelighedsfrist på 150 år.
Arkivlovens § 27, stk. 1, fastsætter, at den afleverende myndighed
efter drøftelsemed et modtagende arkiv kan fastsætte særlig længere
tilgængelighedsfrister på indtil 60 år for dokumenter mv., der
indeholder oplysninger af fortrolig karakter; længere frister end 60
år kan fastsættes efter drøftelse mellem vedkommende minister og
kulturministeren. Der er således for arkivalier, der er afleveret til
Rigsarkivet fra Politiets Efterretningstjeneste, fastsat en
tilgængelighedsfrist på 80 år.
Ifølge arkivlovens § 30, stk. 1, kan enhver søge om dispensation
fra arkivlovens tilgængelighedsfrister. Imødekommes en ansøgning
om dispensation, bliver den, der får dispensation, umiddelbart
omfattet af tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger i
det materiale, der er givet adgang til, jf. arkivlovens § 40. Endvidere

kan der fastsættes særlig vilkår for benyttelsen af de oplysninger,
der er givet adgang til, jf. arkivlovens § 41.’
2.2.3. Rigsarkivet har i medfør af arkivloven - og for bl.a. at sikre
bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til
dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retligt
betydning for borgere og myndigheder, jf. nærmere herom pkt.
2.2.2 ovenfor - fastsat bevarings- og kassationsbestemmelser for
papirarkivalier i PET's varetægt.
Når PET i henhold til disse bestemmelser bevarer sager som f.eks.
operationssagen vedrørende A, sker det således i overensstemmelse
med loven og for at varetage vægtige samfundsmæssige hensyn,
som kan begrunde indgreb i privatlivet, jf. EMRK artikel 8, stk. 2
(om bl.a. beskyttelse af andres rettigheder og friheder).
Den opbevaring af oplysninger om bl.a. enkeltpersoners private
forhold, som i den forbindelse finder sted, kan ikke antages at gå
videre, end hvad der er foreneligt med EMRK artikel 8, stk. 2
(nødvendigt i et demokratisk samfund). Dette gælder også, selvom
bevarings- og kassationsbestemmelserne er udformet på en sådan
måde, at der ikke foretages en konkret vurdering af enkeltakter mv.
i de sager, som bevares i henhold til bestemmelserne.
Der kan i den forbindelse også peges på, at bevaringen af
personoplysninger, herunder om enkeltpersoners private forhold,
er begrænset til oplysninger, som PET har indsamlet som led i sin
opgavevaretagelse - bl.a. med henblik på at forebygge, efterforske
ogmodvirke forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed
samt forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste
statsmyndigheder mv., jf. straffelovens kapitel 12 og 13. PET's
adgang til at indsamle og på anden måde behandle
personoplysninger er i dag indgående reguleret i PET-loven, der i
vidt omfang kodificerer den retstilstand, som tidligere var gældende
for PET's virksomhed, jf. pkt. 2.4 i lovforslag nr. L 161 af 27.
februar 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET).
Dernæst er bevaringen af oplysninger begrænset til sager,
sagskategorier mv., som Rigsarkivet i henhold til arkivloven har
vurderet skal bevares for eftertiden af de ovenfor under pkt. 2.2.2
anførte grunde. Oplysninger i andre sager mv. bliver derimod slettet
i overensstemmelse med PET-lovens regler herom.
Endvidere indebærer arkivlovgivningens regler om tilgængelighed
af arkivalier en væsentlig beskyttelse af de personer, hvis private
forhold er omtalt i de sager, som bevares. Lovgivningen indebærer
således, at et eventuelt indgreb i de pågældende personers privatliv
i forbindelse med bevaringen af oplysninger begrænses væsentligt
i intensitet som følge af, at oplysningerne først bliver umiddelbart
tilgængelige for offentligheden efter mange år (som alt overvejende
hovedregel bliver PET's arkivalier ikke tilgængelige i de berørtes
levetid), ligesom lovgivningen beskytter de pågældende personer
mod misbrug af oplysninger om deres private forhold, herunder
ved en fastsættelse af tavshedspligt, jf. nærmere herom pkt. 2.2.2
ovenfor.
Det er på denne baggrund Justitsministeriets vurdering, at de
bevarings- og kassationsbestemmelser, som gælder for
papirarkivalier i PET's varetægt - og som PET har handlet i
overensstemmelse med i den foreliggende sag - må antages at være
forenelige med EMRK artikel 8. Det er som følge heraf ikke
nødvendigt, at PET særskilt inddrager EMRK artikel 8 i forbindelse
med anvendelsen og fortolkningen af bevarings- og
kassationsbestemmelserne, herunder at tjenesten i de konkrete
tilfælde overvejer proportionalitet i forhold til helt eller delvist at
bevare enkeltakter i sager, som er bevaringsværdige i henhold til
bestemmelserne.
Justitsministeriet har drøftet dette spørgsmål med
Kulturministeriet, hvorunder arkivlovgivningen hører, og
Kulturministeriet er enig i Justitsministeriets vurdering.
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I forlængelse heraf bemærkes det, at Rigsarkivet i forbindelse
med bl.a. behandlingen af ansøgninger om dispensation fra
tilgængelighedsfrister efter omstændighederne vil skulle inddrage
hensynet til beskyttelsen af privatlivet.
3. Som det er anført i ministeriets brev af 24. februar 2015 til
Folketingets Ombudsmand, finder Justitsministeriet ikke grundlag
for at kritisere, at PET fortsat opbevarer operationssagen vedrørende
A, herunder kopien af dagbøgerne, i tjenestens særlige historiske
arkiv med henblik på overførelse til Statens Arkiver.
Justitsministeriets kan i den forbindelse også henvise til
ministeriets brev af 24. februar 2015 til Folketingets Ombudsmand
og PET's brev af 28. november 2014 til Justitsministeriet. Begge
breve vedlægges i kopi.”
Ved brev af 30. august 2016 modtog jeg en udtalelse fra Tilsynet
med Efterretningstjenesterne. Her oplyste tilsynet bl.a. følgende:
“Det følger af PET-lovens § 18, at Tilsynet med
Efterretningstjenesternes opgave er at føre tilsyn med, at PET
overholder reglerne i lovens §§ 3 og 4 (om indsamling og
indhentning af oplysninger), §§ 7-9 (om intern behandling af
oplysninger), § 10 (om videregivelse af oplysninger) og § 11 (om
lovlig politisk virksomhed) samt regler udstedt i medfør heraf.
Tilsynet varetager endvidere de opgaver, der er nævnt i lovens §
13 (den indirekte indsigtsordning).
Ved brev af 16. juni 2014 meddelte Tilsynet med
Efterretningstjenesterne fagforbundet B på vegne af A, at tilsynet
i medfør af PET-lovens § 13, stk. 1, havde foretaget en undersøgelse
af, hvorvidt PET i relation til A's dagbøger uberettiget behandlede
oplysninger om den pågældende, og at tilsynet kunne oplyse, at
dette ikke var tilfældet.
Tilsynet med Efterretningstjenesternes bemærkninger
Tilsynet med Efterretningstjenesterne har som anført til opgave
at føre tilsyn med, at PET behandler oplysninger om fysiske og
juridiske personer i overensstemmelse med PET-loven og
bestemmelser udstedt i medfør heraf, jf. PET-lovens § 18.
Da PET-loven den 1. januar 2014 trådte i kraft, opbevaredes
operationssagen vedrørende A med tilhørende sagsakter, herunder
kopien af dagbøgerne, på PET's historiske arkiv med henblik på
overførsel til Statens Arkiver. Spørgsmålet for tilsynet har herefter
alene været at vurdere, om PET med rette opbevarer
operationssagen med tilhørende sagsakter på tjenestens historiske
arkiv med henblik på overførsel til Statens Arkiver, eller om sagen
og sagsakterne i stedet burde have været destrueret, jf. PET-lovens
§ 9.
Det følger af bilag 1 til Statens Arkivers bevarings- og
kassationsbestemmelser for papirarkivalier i PET's varetægt, der
trådte i kraft den 12. april 2012, at PET er forpligtet til at bevare
operationssager, som har medført egentlig sagsbehandling.
Operationssagen vedrørende Amed tilhørende sagsakter, herunder
kopien af dagbøgerne, skal som følge heraf bevares for eftertiden.
I relation til spørgsmålet om PET's forpligtelse til særskilt at
inddrage EMRK artikel 8 i forbindelse med anvendelsen og
fortolkningen af Statens Arkivers bevarings- og
kassationsbestemmelser for papirarkivalier i PET's varetægt kan
tilsynet i det hele henholde sig til Justitsministeriets supplerende
udtalelse herom af 4. juli 2016.
PET er herefter afskåret fra at destruere operationssagen
vedrørende A med tilhørende sagsakter, herunder kopien af
dagbøgerne. PET's opbevaring heraf i tjenestens historiske arkiv
med henblik på overførsel til Statens Arkiver er således efter
tilsynets opfattelse i overensstemmelse med PET-lovens § 9, jf.
bilag 1 til Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser
for papirarkivalier i PET's varetægt, der trådte i kraft den 12. april
2012, og § 18 i bekendtgørelse nr. 763 af 20. juni 2014 om Politiets

Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og
juridiske personer m.v.
Det bemærkes, at tilsynet i sin redegørelse om sin virksomhed
vedrørende PET for 2014, kapitel 4, Tema: Sletning eller arkivering,
nærmere har redegjort for sin opfattelse af, at PET-loven med
tilhørende bemærkninger og efterfølgende bekendtgørelse giver et
klart indtryk af, at oplysninger om fysiske og juridiske personer
som altovervejende hovedregel vil blive slettet inden for nærmere
angivne frister. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet omkring 80
procent af PET's papirarkivalier og langt størstedelen af PET's
elektroniske arkivalier skal overføres til Statens Arkiver, hvor de
som udgangspunkt vil være tilgængelige, når de er 75 år gamle.
Efter tilsynets opfattelse giver PET-loven med tilhørende
bemærkninger og efterfølgende bekendtgørelse således ikke et
retvisende billede af omfanget af personoplysninger, der kan slettes,
hvilket tilsynet finder problematisk. Tilsynet gjorde derfor i
september 2014 Justitsministeriet opmærksom på problemstillingen.
Justitsministeriets svar er gengivet i tilsynets årsredegørelse
vedrørende PET for 2015, afsnit 3.2.2.”
Jeg sendte den 5. september 2016 en kopi af Justitsministeriets
brev af 4. juli 2016 og Tilsynet med Efterretningstjenesternes brev
af 30. august 2016 til fagforbundet B og bad om eventuelle
bemærkninger.
B meddelte mig den 27. september 2016, at brevene ikke gav
anledning til yderligere bemærkninger.
Den 29. september 2016 meddelte jeg, at jeg ville forsøge at
behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået
fra B og myndighederne.
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U.1961.1027H

H. D. 26. oktober 1961 i sag 313/1960

Firma Hackmann & Co., Helsingfors (hrs. Rohbeck)
mod
firma C. Thaysen & Co. ved fabrikant Willy Bulou Møller (hrs.
Buhl).

Immaterialret 1.1 Markedsret 1.2
Et stål-spisebestik tegnet af kunstner nød ophavsretlig
beskyttelse, men der forelå ingen eneretskrænkelse.

♦ Et af kunstneren A tegnet stål-spisebestik ansås som et
kunstnerisk værk, der var beskyttet efter lov nr. 149 af 26. april
1933, nu lov nr. 158 ` 31. maj 1961. A gjorde nu gældende, at
to af B fremstillede stålbestik krænkede hans ret. A fik ikke
medhold heri, idet B's bestik efter det nærmere foreliggende
ikke kunne anses som en gengivelse eller efterligning af A's
bestik. 1 B fandtes heller ikke at have handlet i strid med

1028
konkurrencelovens § 15. 2 (Dissens). Sø- og Handelsretten
havde antaget, at A havde fortabt sin ret overfor B som følge
af passivitet.

Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsrettens dom 8. december 1960.
Sagsøgeren, firmaet Hackmann & Co., Helsingfors, fremstiller
stålspisebestik og sendte i marts 1953 et bestik på markedet, som
i Finland sælges under navnet "Scandia". Dette spisebestik er tegnet
af en kendt kunstner Kaj Franck. Sagsøgeren er her i landet
repræsenteret af firmaet Trent Glass Trading A/S, som gav Illum,
Østergade, eneret til at sælge det nævnte spisebestik i
Storkøbenhavn, medens A/S Difa, der er en sammenslutning af
isenkræmmere, fik eneforhandlingen udenfor København.
Spisebestikket har derefter siden 1953 været forhandlet her i landet
under navnet "Langelinie", og Illum har i årene 1953, 1954, 1955,
1956 og 1957 reklameret med spisebestikket i dagspressen og i
sine kataloger, ligesomA/S Difa har reklameret med spisebestikket
i sine kataloger, hvoraf alene julekatalogerne hvert år distribueres
til Publikum i et antal af 400.000-500.000 eksemplarer. Af disse
spisebestik er der efter det oplyste her til landet leveret i året 1953
godt 13.000 stk., i 1954 godt 64.200 stk., i 1955 godt 106.700 stk.
og i 1956 godt 43.300 stk. Karakteristisk for det nævnte spisebestik
er det, at skaftet på de enkelte dele er forsynet med et rillemotiv.
I maj 1955 bragte sagsøgte, firma C. Thaysen &Co. ved fabrikant
Willy BulowMøller, et stålspisebestik, på hvilket skaftet er forsynet
med et af gravør Vilhelm Bauer tegnet rillemotiv, på markedet, og
solgte det til Daells Varehus i København. Dette stålbestik, som
sælges under navnet "Rio", adskiller sig fra sagsøgerens stålbestik
bl. a. ved at være matpoleret. Nogen tid efter at have sendt "Rio"
på markedet sendte sagsøgte et nyt stålspisebestik på markedet, på
hvilket skaftet er forsynet med samme rillemotiv, og som ligesom
sagsøgerens har højglanspolering. Dette sidste spisebestik sælges

under navnet "Kongedybet" og vistes bl. a. på en af A/S Difa og
A/S Imereo - der ligesom A/S Difa sælger isenkramvarer en gros
- i marts 1957 arrangeret udstilling i K. B.-hallen i København.
Umiddelbart efter, at denne udstilling var afsluttet, afsluttedes der
mellem sagsøgte ogA/S Imereo en overenskomst om forhandlingen
af sagsøgtes spisebestik "Kongedybet", hvorved eneforhandlingen
af mønsteret for hele Danmark blev overdraget til A/S Imerco.
På dette tidspunkt eller måske noget tidligere var direktør Klint
for Trent Glass Trading A/S blevet opmærksom på de af sagsøgte
fremstillede og solgte spisebestik "Rio" og "Kongedybet", og i
hvert fald i begyndelsen af 1957 blev en mand fra sagsøgerfirmaet
under et besøg i København bekendt med de af sagsøgte solgte
spisebestik, men han og direktør Klint blev enige om, at man
foreløbig ikke skulle foretage sig noget i den anledning. Først den
12. september 1959 skrev sagsøgerens advokat til sagsøgte og
gjorde gældende, at der fra sagsøgtes side forelå en overtrædelse
af § 24 i loven om forfatterret og kunstnerret, og fremsatte under
henvisning til samme lovs § 32, jfr. §§ 16, 17 og 19, krav om, at
alle lagervarer af bestikket "Kongedybet" blev tilintetgjort, dog at
han forbeholdt sig eventuelt at kræve disse effekter udleveret efter
vurdering. Endvidere fremsatte han krav om, at plader, forme og
lignende udelukkende til den påståede ulovlige eftergørelse
brugelige materialer blev tilintetgjort eller blev bragt i en sådan
form, at misbrug ikke mere kunne finde sted. Endelig forbeholdt
han sig på sagsøgerens vegne erstatning for krænkelse af
kunstnerretten og forbeholdt sig søgsmål for overtrædelse af
konkurrenceloven. Den 14. september afviste sagsøgtes advokat
på sagsøgtes vegne denne henvendelse bl. a. under henvisning til,
at bestikket havde været på markedet i flere år, og sagsøgeren har
derefter under nærværende ved stævning af 25. februar 1960 anlagte
sag nedlagt følgende endelige påstand:
Principalt: Sagsøgte tilpligtes i medfør af lov nr. 149 af 26. april
1933 om forfatterret og kunstnerret § 24, stk. 1, jfr. stk. 3, jfr. § 32,
jfr. § 16,
a. at ophøre med fremstillingen og forhandlingen af

stålspisebestikkene "Kongedybet" og "Rio, eller dele heraf,
b. enten at tilintetgøre prægestemplerne til fremstilling af

stålspisebestikkene "Kongedybet" og "Rio", nemlig:
1 stk. til spiseske - gaffel og kompotske,
1 stk. til dessertske, frokostgaffel og kabaretgaffel,
1 stk. til lille dessertske, kagegaffel, pålægsgaffel og
syltetøjsske, 1 stk. til kaffeske, 1 stk. til bordkniv, massiv, 2
stk. til hult skaft, kagekniv og kapselåbner, 1 stk. til grødske
og stegegaffel,
1 stk. til sovseske,
1 stk. til kagespade,
eller at bringe prægestempelerne i en sådan form, at misbrug
af disse ikke mere kan finde sted.

Subsidiært: Sagsøgte tilpligtes i medfør af lov om uretmæssig
konkurrence og varebetegnelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 80 af 31.
marts 1937 § 15:
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at ophøre med fremstillingen og forhandlingen af
stålspisebestikkene "Kongedybet" og "Rio" eller dele heraf.

1 Jfr. U.1934.161, U.1935.692 H og U.1935.695 H, (TfR 1936.354), U.1956.237 H (TfR 1957.320) U.1960.197 H og U.1960.483, Slomann i U1934B.193
ff., Holm, Park og Michelsen i U1948B.1, U1948B.190 og U1948B.230 ff., U1948B.91 og U1948B.116, Torben Lund: Billedkunsten i retlig belysning
s. 81 ff. og 99 ff., Fr. Vinding Kruse: Ejendomsretten I (3. udg.) s. 450 ff. og 500, Knoph: Andsretten s. 70 ff. samt Udkast til Lov om Ophavsretten
(1951) s. 95.

2 Jfr. U.1950.155 H, U.1956.237 H, (TfR 1957.322), U U.1958.1211 og U.1960.762, Torben Lund i NIR 1958. 43 ff., Ljungman, Julius Møller og Julie
Olsen i ISIR 1960, henholdsvis s. 196 ff., 222 ff. og 227 ff. samt Kobbernagel: Konkurrencens retlige regulering I s. 183 ff.
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Industrirådet har den 7. marts 1960 tiltrådt sagsanlæget i medfør
af konkurrencelovens § 15.
Sagsøgte har påstået frifindelse.
Under sagen er der foretaget syn og skøn ved arkitekt Esbjørn
Hjort og sølvsmedHarald Nielsen, som af retten har været udmeldt
som skønsmænd. I skønserklæringen af 6. februar 1960 hedder det:
" - - - det af den finske kunstner Kaj Franck tegnede bestik, der
her i landet sælges under navnet "Langelinie", blev sendt på
markedet af Hackmann & Co. i 1953, medens de af gravørmester
Wilhelm Bauer tegnede bestik "Kongedybet" og "Rio" blev sendt
på markedet af C. Thaysen & Co. i 1955. Forskellen på de to
sidstnævnte bestik er dels, at "Rio" er matpoleret, medens
"Kongedybet" er blankpoleret, dels at "Rio" har en mere traditionel
udformning af skeernes laf og gaflernes tænder, medens
"Kongedybet"s laffer og tænder er meremoderne i formen og derfor
ligger nærmere ved udformningen af disse dele på Kaj Francks
bestik. De to af Wilh. Bauer tegnede bestik har imidlertid samme
udformning af skaftet, og visse af bestikdelene er identiske i formen,
f. eks. knivene. - - -
"Rio" er sendt påmarkedet først, medens "Kongedybet", der ligger
nærmere på det af Kaj Franck tegnede bestik forsåvidt angår
lafferne, og som ligesom dette bestik er blankpoleret, er sendt på
markedet på et senere tidspunkt. - - - den af Wilh. Bauer tegnede
kniv først har haft en anden form - - - denne kniv - - - havde en
fladere form og således lignede Kaj Francks kniv mere end den
kniv, der nu sælges, idet den dog - i modsætning til Francks - kun
havde rifling af skaftets ene side. - - -
Spørgsmål 1: Er der en væsentlig og nærliggende mulighed for
at forveksle dele af spisebestikkene "Langelinie", "Kongedybet"
og "Rio"?
Svar: Ja.
Spørgsmål 2: Er skaftets form- og linieføring på de enkelte dele
af spisebestikket "Langelinie" den væsentligste ejendommelighed
i forhold til andre spisebestik?
Svar: Ja, det riflede skaft er det mest karakteristiske ved Kaj
Francks bestik, men sammenspillet mellem skaftet og henholdsvis
skeernes laffer, gaflernes tænder og knivenes blade er også af
væsentlig betydning for helhedsindtrykket af bestikket.
- - -
Spørgsmål 4 a): Er bestikket "Langelinie" under hensyn til skaftets
form- og linieføring eller under hensyn til "hovedets" form- og
linieføring eller ved helhedsvirkningen af skaft og hoved for
samtlige deles vedkommende et originalt kunstværk i den
betydning, der omtales i loven om forfatter- og kunstnerret, af 26.
april 1933, § 24, stk. 3?
Svar: Bestikket bærer tydeligt præg af at være tegnet af en
kunstner. Uanset, at riflede skafter ikke er nogen ny eller original
ide, er udformningen af bestikket som helhed dog gjort på en så
selvstændig og karakteristisk måde, at skønsmændene mener at
måtte karakterisere bestikket som et originalt kunstnerisk arbejde.
- - -
Spørgsmål 5 a): Er bestikket "Kongedybet" i forhold til bestikket
"Langelinie" som helhed et væsentligt nyt og selvstændigt
kunstværk?
Svar: Nej.
Spørgsmål 5 b): Er bestikket "Kongedybet" i forhold til bestikket
"Langelinie" for enkelte deles vedkommende et væsentligt nyt og
selvstændigt kunstværk?
Svar: Nej.
Spørgsmål 6: Er bestikket "Kongedybet" som helhed eller for
enkelte deles vedkommende en eftergørelse af bestikket
"Langelinie"?

Svar: Selv om "Kongedybet"s enkelte dele på en række punkter
afviger fra "Langelinie", må det dog som helhed betragtes som en
efterligning.
Spørgsmål 7 a): Er bestikket "Rio" i forhold til bestikket
"Langelinie" som helhed et væsentligt nyt og selvstændigt
kunstværk?
Svar: Nej.
Spørgsmål 7 b): Er bestikket "Rio" i forhold til bestikket
"Langelinie" for enkelte deles vedkommende et væsentligt nyt og
selvstændigt kunstværk?
Svar: Nej.
Spørgsmål 8: Er bestikket "Rio" som helhed eller for enkelte deles
vedkommende en eftergørelse af bestikket "Langelinie"?
Svar: "Rio" afviger mere fra "Langelinie" end "Kongedybet", bl.
a. brugen af traditionelle laffer, og fordi det er matpoleret, men
skafterne, som er det mest karakteristiske ved "Rio", må
karakteriseres som en efterligning af "Langelinie"."

I en supplerende erklæring af 1. august 1960 har skønsmændene
bl. a. udtalt:
"- - -
Efter de nu foreliggende oplysninger kan skønsmændene ikke se
bort fra, at gravørmester Bauer en at have kendskab til det af Kaj
Franck tegnede bestik, og at ligheden således beror på en
tilfældighed. Som allerede nævnt i den første skønserklæring er
rillemotivet ikke i sig selv nyt og originalt, men Kaj Franck har
dog haft evnen til at give dette gammelkendte motiv en
karakteristisk moderne udformning. Skønsmændene må således
fastholde, at det af Kaj Franck tegnede bestik er et originalt
kunstnerisk arbejde.
Ligeledes må skønsmændene fastholde, at de af gravørmester
Bauer tegnede - i særdeleshed
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"Kongedybet" - har en sådan lighed med Kaj Franck's bestik, at en
køber, som ikke har de to bestik liggende ved siden af hinanden,
vil kunne forveksle dem, - - -
- - - anmodet skønsmændene om en udtalelse om, hvilke detaljer
der gør spisebestikket "Langelinie" eller dele deraf til et originalt
kunstværk.
Skønsmændene kan hertil svare, at det indenfor den moderne
brugskunst sjældent er detaljer, der gør en ting til et originalt
kunstnerisk arbejde. Det, man stiler imod i den moderne
formgivning, er at skabe en harmonisk helhed. Kaj Franck's bestik
er et kunstnerisk selvstændigt arbejde, fordi rillemotivet indgår
som et harmonisk led i bestikkets helhedsvirkning, og fordi der er
en vel beregnet balance mellem de enkelte deles form og
dimensionering."
Skønsmændene har inden retten vedstået de afgivne erklæringer
og navnlig fastholdt, at der er en nærliggende mulighed for
forveksling mellem sagsøgerens og sagsøgtes spisebestik. De har
derhos udtalt, at spisebestikket "Kongedybet" efter deres mening
ikke er et selvstændigt kunstværk, og de mener stadig, at det er
spisebestikket "Langelinie", der har inspireret sagsøgte til at
fremstille sine spisebestik, og at gravør Bauer formentlig har fået
anvisning på, hvordan han skulle lave dem.
Sagsøgeren har til støtte for sin påstand anført, at spisebestikket
"Langelinie" er et selvstændigt kunstværk, som nyder beskyttelse
efter loven om forfatterret og kunstnerret, uanset at et motiv med
riller har været kendt gennem længere tid. Sagsøgeren har derfor
en førsteret til sit spisebestik ogmå kunne modsætte sig, at sagsøgte
har bragt på markedet spisebestik, som ligner sagsøgerens så meget,
at de, som tilfældet er, er let forvekslelige med dette. Sagsøgtes
subjektive forhold må være uden betydning, men sagsøgeren gør
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i øvrigt gældende, at sagsøgte må have kendt spisebestikket
"Langelinie", inden han sendte sine spisebestik på markedet. I hvert
fald har sagsøgte sendt sine spisebestik påmarkedet uden at forvisse
sig om, at de ikke krænkede andres ret. Den omstændighed, at
sagsøgtes spisebestik med hensyn til formgivningen nøje følger
konturerne i nogle af sagsøgte tidligere fremstillede spisebestik,
må være uden betydning. Lovens § 35, stk. 2. må i hvert fald finde
anvendelse på sagsøgtes prægestempler, idet sagsøgte i henhold til
denne bestemmelse ikke vil kunne påberåbe sig passivitet fra
sagsøgerens side.
Med hensyn til sin subsidiære påstand om anvendelse af
konkurrencelovens § 15 har sagsøgeren anført, at sagsøgte har
været i ond tro og enten forsætligt eller groft uagtsomt har gjort
sig skyldig i et forhold, der må karakteriseres som ikke stemmende
med redelig forretningsskik, idet sagsøgte kendte de fremkonme
annoncer vedrørende spisebestikket "Langelinie". Da sagsøgtes
spisebestik er let forveksleligt med dette, har sagsøgte ved
udsendelsen af sine spisebestik forsøgt at tilegne sig den for
sagsøgeren skabte good-will.
Sagsøgte har til støtte for sin påstand for det første anført, at
spisebestikket "Langelinie" efter sagsøgtes mening ikke nyder
beskyttelse efter loven om forfatterret og kunstnerret.
Skønsmændene udtalte i retten, at "Langelinie" var et af Franck's
svageste arbejder, og der er tale om en rent kommerciel
industrigenstand. Skønsmændenes opfattelse er ikke bindende for
retten, som selvstændigt må kunne afgøre, at spisebestikket ikke
bør beskyttes som kunstværk. Selv om retten imidlertid måtte
komme til det resultat, at "Langelinie" nyder beskyttelse efter loven
om forfatterret og kunstnerret, må sagsøgte dog efter sin mening
frifindes, idet de af sagsøgte fremstillede spisebestik "Rio" og
"Kongedybet" ikke er efterligninger af "Langelinie". Det er i denne
henseende ikke afgørende. at der kan tages fejl af spisebestikkene.
Gravør Bauer kendte ikke "Langelinie", da han tegnede sagsøgtes
spisebestik, og sagsøgte havde i mange år udsendt spisebestik med
de samme konturer som "Rio"s og "Langelinie"s. Rillemotivet
havde været kendt i århundreder. Sagsøgte har ikke udnyttet
sagsøgerens ide, der er kun en overfladisk lighed mellem
sagsøgerens og sagsøgtes bestik, rillernes antal er forskellige,
linierne er forskellige, og også afgrænsningen ved laffen og i
spidsen af skaftet er forskellig. Med hensyn til sagsøgerens påstand
vedrørende konkurrencelovens § 15 har sagsøgte anført, at der som
nævnt ikke foreligger en efterligning og da slet ikke nogen slavisk
efterligning af sagsøgerens bestik, og at der ikke er ført bevis for,
at sagsøgte har gjort sig skyldig i nogen odiøs handling. Endelig
har sagsøgte, både for så vidt angår sagsøgerens påstand efter loven
om forfatterret og kunstnerret, og for så vidt angår påstanden efter
konkurrencelovens § 15, anført, at sagsøgeren må have fortabt en
eventuel ret på grund af sin passivitet. I hvert fald i begyndelsen
af 1957 var sagsøgeren opmærksom på sagsøgtes spisebestik, men
foretog sig intet i den anledning før i september 1959, hvilket må
tages som et udtryk for, at sagsøgeren har ment, at spisebestikkene
kunne forhandles ved siden af hinanden, og sagsøgerenmå på grund
af denne passivitet være afskåret fra flere år efter at rejse sag mod
sagsøgte i henhold til de nævnte bestemmelser.
Direktøren for Trent Glass Trade A/S, Jørgen Klint, har under
domsforhandlingen forklaret, at han i begyndelsen af 1957 eller
måske allerede i 1956 på en katalogudstilling i Studenterforeningen
blev bekendt med sagsøgtes spisebestik "Kongedybet". Vidnet og
en finne så i Daells Varehus "Kongedybet" i 1956 eller i 1957 og
enedes den gang om
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foreløbig ikke at skride ind mod sagsøgte. Man ville først se,
hvordan det gik i andre lande, hvor "Langelinie" også sælges og
var blevet plagieret.
Sagsøgte har forklaret, at han formentlig i 1953 havde solgt et
spisebestik, som gravør Bauer i årevis havde arbejdet på, til Daells
Varehus. Afdelingschef Bruhn i varehuset var interesseret i at få
en ny model med de gamle konturer, men således at der eventuelt
blev indlagt et rillemotiv. Sagsøgte talte med gravør Bauer herom,
og Bauer, som allerede i et årstid i forvejen havde arbejdet med et
rillemønster, lavede nogle prøver, som forevistes for afdelingschef
Bruhn i Daells Varehus, som godkendte dem. Sagsøgte havde
forinden i Berlingske Tidende set en annonce vedrørende
"Langelinie", men havde ikke diskuteret dette mønster med Bauer,
og der tilstræbtes ikke fra sagsøgtes side nogen efterligning af
"Langelinie". I maj 1955 afgav Daells Varehus den første ordre
vedrørende "Rio". For at kunne udnytte værktøjerne bedre, lavede
man noget senere også "Kongedybet" med højglanspolering, og
man forsøgte at sælge dette bestik til isenkræmmerne, uden at salget
gik ret godt. "Kongedybet" vistes på udstillingen i K. B. Hallen i
marts 1957, og her så repræsentanter for A/S Imereo spisebestikket,
og den omtalte overenskomst af 25. marts 1957 mellem sagsøgte
og A/S Imereo blev derefter oprettet. Sagsøgte hørte herefter intet
vedrørende "Langelinie", før man fik henvendelsen i sagsøgerens
advokats skrivelse af 12. september 1959.
Gravør Bauer har forklaret, at han siden 1945 har arbejdet for
sagsøgte og har lavet forskellige spisebestik til sagsøgte helt efter
sine egne ideer. Han blev i sin tid af sagsøgte anmodet om at lave
et spisebestik med rillemønster til Daells Varehus og viste først
sagsøgte en rillet gaffel, som sagsøgte imidlertid ikke kunne lide.
Vidnet lagde derefter riller ind i de allerede bestående mønstre, og
dette blev godkendt af sagsøgte. Vidnet havde ideen fra en gammel
ske, som hans læremester i Tyskland for mange år siden havde
lavet til ham, og fra skaftet på en gammel køkkenkniv, hvilket skaft
var forsynet med riller. Vidnet kendte den gang ikke spisebestikket
"Langelinie".
Ved sagens afgørelse finder retten at måtte lægge til grund, at
spisebestikket "Langelinie" må anses som et selvstændigt
kunstværk, der er egnet til at nyde beskyttelse efter loven om
forfatterret og kunstnerret. Da sagsøgeren imidlertid fra 1956 eller
i hvert fald fra begyndelsen af 1957 har været bekendt med de af
sagsøgte fremstillede spisebestik "Rio" og "Kongedybet" og
desuagtet den gang bestemte sig til ikke at skride ind overfor disse
spisebestik, som ligner "Langelinie" så meget, at der efter rettens
mening er en endogsåmeget nærliggendemulighed for forveksling,
findes sagsøgeren ikke nu at kunne forbyde sagsøgte at fremstille
og sælge sine spisebestik, hverken i medfør af loven om forfatterret
og kunstnerret eller i medfør af konkurrencelovens § 15, idet
sagsøgtes spisebestik som følge af sagsøgerens passivitet nu må
anses for lovlige i forhold til sagsøgerens. Sagsøgte vil derfor være
at frifinde. - - -
Højesteret
Højesterets dom.
Den indankede dom er afsagt af Sø- og Handels retten.
I pådømmelsen har deltaget tretten dommere: præsident Kaarsberg,
Colov, Herfelt, Bodil Dybdal, Trolle, Hermann, Gjerulff, Theodor
Petersen, Spleth, Tamm, Blom-Andersen, H. A. Sørensen og Vetli.
Appellanten har gentaget sine for Sø- og Handelsretten nedlagde
påstande.
Indstævnte har påstået stadfæstelse.
Til fremstillingen i dommen føjes, at indstævnte efter afgivelsen
af den første erklæring fra skønsmændene overfor disse oplyste,
at firmaet i årene 1947-52 udsendte en række bestik uden rillemotiv,
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samt at de to under sagen omhandlede bestik, "Rio" og
"Kongedybet", er fremstillet med samme værktøjer som nogle af
de tidligere, bortset fra prægeværktøjerne til rillemotivet. I den
supplerende erklæring har skønsmændene svaret bekræftende på
et spørgsmål om, hvorvidt der til de forskellige af Bauer tegnede
bestik, derunder også de to rillede bestik, kan være anvendt samme
stanseværktøj.
For Højesteret har været forevist eksemplarer af de tre i sagen
omhandlede spisebestik samt af de af indstævnte tidligere udsendte
bestik uden rillemotiv. Endvidere har været forevist et antalældre
og nyere - knive, skeer og gafler med rillemotiver på skafterne.
Otte dommere - Colov, Herfelt, Bodil Dybdal, Trolle, Gjerulff,
Spleth, H. A. Sørensen og Vetli bemærker:
I overensstemmelse med det i dommen anførte findes det efter
skønsmændenes erklæringer og det under sagen iøvrigt foreliggende
at måtte lægges til grund, at spisebestikket "Langelinie" er et
kunstnerisk værk, der er beskyttet efter lov nr. 149 af 26. april 1933
om forfatterret og kunstnerret, nu lov nr. 158 af 31. maj 1961 om
ophavsretten til litterære og kunstneriske værker. Denne beskyttelse
findes, jfr. skønsmændenes supplerende erklæring af 1. august
1960, at bero på den ved udformningen og sammenstillingen af
enkelthederne opnåede kunstneriske helhedsvirkning, hvorimod
beskyttelsen ikke giver noget almindeligt værn imod, at andre på
spisebestik anvender
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rillemotivet, der ikke i sig selv er nyt eller originalt. 3
Indstævntes bestik, "Rio" og "Kongedybet", er efter det oplyste
fremstillet ved hjælp af stanseværktøjet til ældre af indstævnte
solgte bestik og har samme konturer som disse. Den lighed, som
indstævntes bestik har med "Langelinie"-bestikket, hidrører
væsentligt fra det ikke beskyttede rillemotiv, som iøvrigt i
indstævntes bestik er udformet på anden måde. Indstævntes bestik
findes derimod ikke at have "Langelinie"-bestikkets
helhedsvirkning.
Efter det anførte kan indstævntes bestik ikke anses som gengivelse
eller efterligning af "Langelinie"-bestikket, og indstævnte findes
derfor ikke ved fremstillingen og salget af sine bestik at have
krænket den til "Langelinie"-bestikket knyttede eneret. Der findes
ej heller fra indstævntes side at være handlet på en måde, der kan
anses stridende mod redelig forretningsskik, jfr. konkurrencelovens
§ lå.
Disse dommere stemmer herefter for at stadfæste dommen og for
at pålægge appellanten i sagsomkostninger at betale 2500 kr. til
indstævnte.
Tre dommere - Hermann, Theodor Petersen og Tamm - er med
flertallet enige i, at "Langelinie" nyder beskyttelse som kunstværk.
På grundlag af de afgivne skønserklæringer og det i øvrigt oplyste
finder de, at indstævnte, der havde kendskab til, at "Langelinie"
var kommet på markedet, ved fremstillingen af "Kongedybet" og
- således som sagen er forelagt Højesteret - også "Rio" har foretaget
en sådan gengivelse af den ved "Langelinie" skabte kunstneriske
helhedsvirkning, at der for begge de af indstævnte fremstillede
bestiks vedkommende, er sket en krænkelse af appellantens
kunstnerret.
Idet disse dommere ikke finder, at der af appellantens herværende
repræsentant ved det i dommen beskrevne forhold er udvist en
passivitet overfor den gennem "Rio" og "Kongedybet" stedfundne
krænkelse af appellantens ret, som kan afskære denne fra at udøve
de beføjelser, som under denne sag gøres gældende i medfør af lov
af 26. april 1933 § 32, jfr. § 16, stemmer de for at tage appellantens
principale påstand til følge.

To dommere - Kaarsberg og Blom-Andersen der i øvrigt er enige
med det af de sidstnævnte tre dommere udtalte, bemærker
vedrørende bestikket "Rio":
Dette bestik, der udsendtes af indstævnte før "Kongedybet" som
det første resultat af Bauers arbejde på bestik med rillet skaft, er
helt igennem fremstillet med samme konturer som et ældre, af
indstævnte fremstillet bestik uden riller. Dets former, der således
ikke kan være påvirket af "Langelinie", er væsentlig mere
traditionelle end sidstnævnte bestiks former. Således er såvel
gaflernes tænder som skeernes laf - der har den gængse ovale form
i modsætning til skeerne i "Langelinie", hvis laf er rund - af
traditionel form. Som i dommen anført, er "Rio" endvidere i
modsætning til "Langelinie" og "Kongedybet" matpoleret. Disse
forskelligheder mellem "Rio" og "Langelinie" skønnes at være
væsentlige og at medføre, at de to bestik appellerer til ret forskellige
ønsker hos kunderne, og at en forveksling mellem de to bestik der
hovedsagelig skulle være grundet på anvendelsen af det ikke i sig
selv beskyttede rillemotiv ikke forekommer nærliggende, hvorved
bemærkes, at skønsmændene også i deres to erklæringer har udtalt,
at "Rio" afviger mere fra "Langelinie" end "Kongedybet". Som
følge heraf finder disse dommere ikke, at indstævnte har krænket
appellantens kunstnerret ved fremstillingen og forhandlingen af
"Rio", ligesom der heller ikke herved fra indstævntes side findes
at være handlet på en måde, der kan anses stridende mod redelig
forretningsskik, jfr. konkurrencelovens § 15. De stemmer derfor
for at frifinde indstævnte, for så vidt angår dette bestik.
Der vil være at give dom efter stemmeflertallet.

Thi kendes for ret:
Sø- og Handelsrettens dom bør ved magt at stande. I
sagsomkostninger for Højesteret betaler appellanten, firma
Hackmann & Co., Helsingfors, 2500 kr. til indstævnte, firma C.
Thaysen & Co. ved fabrikant Willy B|low Møller.
Det idømte at udrede inden 15 dage efter denne højesteretsdoms

afsigelse.

3 Jfr. U.1926.251 H, U.1944.1185 og Torben Lund: Billedkunsten i retlig Belysning s. 110.
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Ø.L.D. 2. november 1993 i sag 10. afd. nr. B-2800-91, B-2801-91
og B-2802-91.
(Kistrup, Lodberg, B.O. Jespersen).

Copy Dan som mandatar for - - - (adv. Erik Mohr Mersing og adv.
J. Høberg Petersen, København)
mod
Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Odense
Universitet (kammeradvokaten v/ adv. Hans Juhler).

Immaterialret 1.3 Immaterialret 1.4
Erstatning til forfattere og udgivere for fotokopiering til
undervisningskompendier.

♦ Universiteters fotokopiering til undervisningsbrug medførte
erstatningsansvar efter ophavsretslovens § 56, stk. 1, 1. pkt.
Forfattere og udgivere havde lidt et tab. Erstatningen fastsat
skønsmæssigt. Der var ikke udvist forhold, så der var grundlag
for godtgørelse efter 2. pkt.

Østre Landsret
Disse sager drejer sig om erstatning og godtgørelse til forfattere
og udgivere af værker, som i fotokopi er optaget i kompendier til
undervisningsbrug.

Påstande:
Copy-Dan har som mandatar for professor Erik Hansen og Hans
Reitzels Forlag A/S nedlagt påstand om, at Københavns Universitet
i erstatning og godtgørelse skal betale kr. 35.808 kr. med tillæg af
procesrente fra 26. september 1991.
Copy-Dan har som mandatar for arkivar dr.phil. Gustav
Henningsen og Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S
nedlagt påstand om, at Roskilde Universitetscenter i erstatning og
godtgørelse skal betale 5.582,50 kr. med tillæg af procesrente fra
den 26. september 1991.
Copy-Dan har som mandatar for lektor, cand. mag. Merete
Stigstrup Jensen og Ålborg Universitetsforlag nedlagt påstand om,
at Odense Universitet i erstatning og godtgørelse skal betale
9.776,40 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. september 1991.
De sagsøgte, Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter
og Odense Universitet, der kan erkende, at der foreligger en
krænkelse af sagsøgernes eneret, har over for erstatningskravene
påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.
Sagerne er henvist til landsretten i medfør af retsplejelovens §
226, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Sagens omstændigheder.
Erik Hansen og Hans Reitzel Forlag A/S er henholdsvis forfatter
til og udgiver af bogen »Ping- og pampersprog«, der udkom i 1978
og genoptrykt i 1986. Bogen er på 75 sider, og kostede ved
udgivelsen i 1986 kr. 78,00. I 1988 udkom kompendiet
»Videnskabsteori og samfundsvidenskabeligmetodelære for jurister.
En materialesamling«. Kompendiet er udgivet af Det
Retsvidenskabelige Institut B ved Københavns Universitet. På
siderne 44-64 i kompendiet er ved fotokopiering gengivet siderne
17-41 og 50-65 (ialt 41 sider)af sagsøgernes værk. Kompendiet er
fremstillet i 400 eksemplarer. Sagsøgerne har hverken før eller efter
kompendiets udgivelse givet tilladelse til kopieringen.
Sagsøgerne har opgjort deres tab således:

Bogens pris ved udgivelse:           kr.     48,50

Bogens pris 1. januar 1988:          kr.     78,00

Bogens pris                          kr.     78.00

/ 22% moms                           kr.     14,86

/ boghandleravance                   kr.     19,18

                                     -------------

                                     kr.     44,76

x antal eksemplarer kopieret (400)   kr. 17.904,00

                                     -------------

Det angivne beløb på kr. 44,76 er forlagets salgspris til
boghandleren.
Fremstillingsomkostningerne udgør normalt ca. 18% af
bogladeprisen.
Gustav Henningsen og Gyldendalske Boghandel er henholdsvis
forfatter til og udgiver af bogen »Fra heksejagt til heksekult 1484-
1984«, der udkom i 1984. Bogen, der er på 139 sider, kostede ved
udgivelsen kr. 139,00. I 1985 udkom kompendiet »Bevidsthed og
social forandring. Kompendium til seminaret hekse- munke-
troubadourer«. På siderne 2-19 i kompendiet er ved fotokopiering
gengivet siderne 7-9 og 13-42 (ialt 33 sider)af sagsøgernes værk.
Kompendiet er fremstillet i 35 eksemplarer. Sagsøgerne har hverken
før eller efter kompendiets udgivelse givet tilladelse til kopieringen.
Kompendiet er alene benyttet til et seminar, der afholdtes onsdag
den 11. december 1985.
Sagsøgerne har efter samme princip som foran anført opgjort
deres tab således:

Bogens pris ved udgivelse:           kr.    139,00

Bogens pris november 1985:           kr.    139,00

Bogens pris                          kr.    139,00

/ 22% moms                           kr.     25,07

/ boghandleravance                   kr.     34,18

                                     -------------

                                     kr.     79,15

x antal eksemplarer kopieret (35)    kr.  2.791,25

                                     -------------

Merete Stigstrup Jensen og Ålborg Universitetsforlag er
henholdsvis forfatter til og udgiver af bogen »Kvindesprog«, der
udkom i 1987. Bogen, der er på 244 sider, kostede ved udgivelsen
kr. 142,00. I 1988 udkom kompendiet »Kompendium til
kommunikation og medier II«. På siderne 45-54 i kompendiet er
ved fotokopiering gengivet siderne 12-31 (ialt 20 sider)af
sagsøgernes værk. Kompendiet er fremstillet i 60 eksemplarer.
Sagsøgerne har hverken før eller efter kompendiets udgivelse givet
tilladelse til kopieringen.
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Sagsøgerne har efter tilsvarende principper opgjort deres tab
således:

Bogens pris ved udgivelse:           kr.    142,00

Bogens pris 1. januar 1988:          kr.    142,00

Bogens pris                          kr.    142,00

/ 22% moms                           kr.     25,61

/ boghandleravance                   kr.     34,92

                                     -------------

                                     kr.     81,47

x antal eksemplarer kopieret (60)    kr.  4.888,20

                                     -------------

Erstatningsbeløbene påstås betalt i medfør af ophavsretslovens §
56, stk. 1, 1. pkt. I medfør af ophavsretslovens § 56, stk. 1, 2. pkt.,
har sagsøgerne nedlagt påstand om, at der tillige tilkendes dem en
godtgørelse, der størrelsesmæssigt fastsættes til samme beløb, som
de opgjorte tab.
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Procedure.
Sagsøgerne har gjort gældende, at de sagsøgte har krænket deres
eneret til at fremstille og offentliggøre eksemplarer af de
omhandlede bogværker, at de sagsøgte er erstatningsansvarlige
efter ophavsretslovens § 56, stk. 1, 1. pkt., at de sagsøgte herudover
skal betale en godtgørelse efter lovens § 56, stk. 1, 2. pkt., da der
foreligger et åbenbart retsstridigt forhold, at erstatning skal svare
til det tab, som sagsøgerne har lidt, idet det herved gøres gældende,
at tabet skal beregnes på grundlag af antallet af de retsstridigt
fremstillede kompendier, sammenholdt med forlagets salgspris til
boghandleren for det tilsvarende antal bøger samt at godtgørelse
bør fastsættes til et beløb, der svarer til de påståede erstatningsbeløb.
Sagsøgerne har sammenfattende anført, at det afgørende for
erstatningsberegningen er antallet af fremstillede kompendier, og
at det herved er uden betydning, om der er kopieret større eller
mindre dele af de værker, der er optaget i kompendierne, ligesom
det er uden betydning, om samtlige kompendier er solgt og til
hvilken pris.
Efter det anførte er det derfor uden betydning, om det kan
godtgøres, at studenterne, hvis de ikke havde købt kompendierne,
ville have købt de omhandlede værker.
Kun et erstatningsbeløb, der som i påstanden er fastsat efter
værkets salgspris med fradrag af moms og avance, yder sagsøgerne
tilstrækkeligt værn mod fotokopiering.
En erstatning, der alene kompenserer for dækningsbidrag vil ikke
give tilstrækkeligt værn mod fotokopiering.
Den udviste krænkelse af sagsøgernes eneret er af en sådan
beskaffenhed, at der bør tilkendes sagsøgerne en godtgørelse efter
ophavsretslovens § 56, stk. 1, 2. pkt., der som et yderligere værn
mod krænkelse af enerettigheder supplerer erstatningsreglen.
Sagsøgte har henvist til, at sagsøgernes erstatningspåstand er rettet
mod at få dækket et afsætningstab, men at sagsøgerne efter
almindelige erstatningsregler kun kan få godtgjort det faktisk lidte
tab og kun i det omfang, sagsøgerne er i stand til at godtgøre dette
tabs størrelse, hvilket sagsøgerne ikke har gjort blot ved en
henvisning til, at fotokopierne er substitution for originalværkerne.
Navnlig er det herved ikke godtgjort, at de studerende, hvis de ikke
havde haft kompendierne, ville have købt originalværkerne, og det
gælder ikke mindst i det tilfælde, hvor der kun er fotokopieret
begrænsede dele af værket, og/eller hvor kompendierne kun skal
bruges en enkelt undervisningsdag.
Tilkommer der imidlertid sagsøgerne et erstatningsbeløb må det
fastsættes efter nettofortjenesten ved salg af kompendierne, der
kun udgør et forsvindende beløb eller højst til nettofortjeneste ved
salg af originalværket. Det bestrides, at der er udvist et så groft
forhold, at der kan blive tale om en godtgørelse, og der henvises
herved til, at kopieringen er sket til brug ved intern undervisning
på de højere læreanstalter, og at de fotokopierede værker ikke er
lærebøger, men kun indgår som elementer i undervisningsforløbet
og iøvrigt er optaget i kompendier, der må anses for lødige.

Landsretten udtaler:
Landsretten finder, at de sagsøgte ved den skete fotokopiering af
sagsøgernes værker har pådraget sig et erstatningsansvar efter
ophavsretslovens § 56, stk. 1, 1. pkt. Efter det foreliggende findes
de sagsøgte at have lidt et tab, og erstatningerne findes at burde
fastsættes skønsmæssigt således, at de sagsøgte til sagsøgerne,
Copy Dan som mandatar for Erik Hansen og Hans Reitzels Forlag
A/S, skal betale kr. 12.000, til sagsøgerne 2) Copy Dan som
mandatar for Gustav Henningsen og Gyldendalske Boghandel,
Nordisk Forlag A/S kr. 2.000 og til sagsøgerne 3) Copy Dan som
mandatar for Merete Stigstrup Jensen og Ålborg Universitetsforlag
kr. 3.000, alt med procesrente som nedenfor bestemt.

Landsretten finder ikke, at de af de sagsøgte udviste forhold er af
en sådan beskaffenhed, at der er grundlag for at tilkende sagsøgerne
godtgørelse efter ophavslovens § 56, stk. 1, 2. pkt., og de sagsøgte
frifindes derfor for sagsøgernes påstand herom.
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Retten til at gøre erstatningskrav gældende i anledning af
plagiat af møbler fortabt på grund af passivitet.
Almindelige emner 21.9 Immaterialret 3

♦ I 1990 påbegyndte et møbelfirma A i samarbejde med et andet
møbelfirma B's arkitekt produktion og markedsføring af en
reolserie, der var meget lig B's. Ved en uformel besigtigelse
af de to reolserier den 27. maj 1992 blev B klar over, at der var
eller kunne være tale om en krænkelse af B's rettigheder. Den
29. juni 1992 fremsatte B under trussel om straks at indlede
forbudssag indsigelse mod A's produktion. Imidlertid fortsatte
A produktionen, uden at B indledte en forbudssag. Under en
anden sag mellem parterne tog B endvidere den 28. februar
1994 forbehold om at gøre erstatningskrav gældende. Først
den 30. juni 1995 anlagde B sag med krav om erstatning for
A's krænkelse af B's rettigheder. B ansås for at have forholdt
sig passiv fra i alt fald den 27. maj 1992, hvorfor B i det hele
havde fortabt sin ret til at gøre erstatningskrav gældende over
for A.1

H.D. 10. februar 1998 i sag 360/1996

Löche Export ApS (adv. Erling Borcher, Kbh.)
mod
Dema Møbler A/S (adv. Jens Paulsen, Herning).

Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsrettens dom 20. august 1996
(Frank Poulsen, Ole Faarup, Jørgen Frithiof Nexøe-Larsen).
Denne sag, der er anlagt den 30. juni 1995, drejer sig om, hvorvidt
sagsøger, Löche Export ApS, har krav på erstatning som følge af
sagsøgtes, Dema Møbler A/S', påståede plagiering af en af Löche
Export fremstillet reolserie.
Löche Export har nedlagt påstand om, at Dema Møbler tilpligtes
at betale 1.000.000 kr. med tillæg af procesrente
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fra sagens anlæg. Til støtte for påstanden har Löche Export gjort
gældende, at Dema Møbler har pådraget sig erstatningsansvar for
overtrædelse af markedsføringsloven. Dema Møbler har nedlagt
påstand om frifindelse og har i første række gjort gældende, at
Löche Exports eventuelle krav er bortfaldet på grund af passivitet.
Spørgsmålet om, hvorvidt Löche Export har fortabt retten til at
gøre erstatningskrav gældende på grund af passivitet, er udskilt til
særskilt behandling i medfør af retsplejelovens § 253 og har været
mundtligt forhandlet den 5. august 1996.
Löche Export har under forhandlingen nedlagt påstand om, at
sagen fremmes til behandling i realiteten. DemaMøbler har nedlagt
påstand om frifindelse som følge af passivitet.
Sagens omstændigheder af betydning for passivitetsspørgsmålet:
Parterne indledte i foråret 1990 samarbejde om fremstilling af en
reolserie primært til eksport til det engelske og amerikanskemarked.
Löche Export leverede samtlige komponenter til reolerne til Dema
Møbler, som skulle foretage færdigforarbejdningen.

I juni samme år blev parterne uenige om vederlaget for Dema
Møblers forarbejdning af 130 reoler. Dema Møbler solgte som
følge af uenigheden de reoler, som var færdigproducerede, blandt
andet til Löche Exports kunder. Löche Export anlagde den 27.
februar 1992 ved retten i Herning sag mod Dema Møbler med
påstand om erstatning i anledning af det skete salg, som Löche
Export mente, havde været uberettiget.
Den 25. februar 1992 rettede Löche Export desuden henvendelse
til arkitekt Willy Sigh, som havde medvirket ved udviklingen af
reolserien og overdraget »samtlige rettigheder, altså både
rettighederne til at fremstille og sælge produktet, såvel som
ophavsretten til produkterne og de i disse værende designdetaljer«
til selskabet. Henvendelsen har følgende ordlyd:
». . .
Til bedømmelse af indholdet af design detaljer i Dema møblerne,
bedes Du fremsende foto og tegninger af disse, således at vi kan
lade disse vurdere af kyndige personer.
. . .«
Korrespondancen med Willy Sigh om dennes eventuelle
kontraktbrud over for Löche Export som følge af Dema Møblers
iværksættelse af produktion af en lignende reolserie fortsatte i løbet
af foråret, og den 27. maj 1992 foretog parterne en besigtigelse af
begge reolserier hos Dema Møbler.
Den 29. juni 1992 skrev Löche Exports advokat til DemaMøblers
advokat:
». . .
Som advokat for Löche Export ApS skal jeg hermed vende tilbage
til ovennævnte sag, hvor besigtigelse og vurdering af reolprodukter
blev afholdt hos Dema Møbler A/S den 27. maj 1992.
Det er min klare opfattelse, at Willy Sigh har handlet i strid med
sin overdragelse af rettighederne til min klient.
. . .
ArkitektWilly Sigh har efter min klients opfattelse klart overtrådt
sine forpligtelser til ikke at overdrage rettigheder og/eller anvende
designdetaljer i andre produkter, jfr. eksempelvis købekontraktens
§ 5, 3. afsnit.
Da min klient lider store tab ved Deres klients produktion og
distribuering af reoler i strid med de af min klient erhvervede
rettigheder, skal jeg meddele Dem, at De må forvente
fogedforbudssag iværksat, såfremt Deres klient ikke indstiller
enhver produktion og salg af de pågældende reoler.
Såfremt Deres klient ikke inden 8 dage fra dato har erklæret at
ville ophøre med ovennævnte produktion og salg uden nogen form
for betingelser, vil fogedforbudsrekvisition blive fremsendt til retten
i Herning uden yderligere varsel.
Jeg medsender iøvrigt til Deres orientering kopi af min skrivelse
af d.d. til Willy Sigh, hvor erstatningskravet fremsættes.
Jeg beder Dem venligst medvirke til angivelse af omsætning,
fortjeneste m.v. vedrørende Deres klients produktion og salg af
reoler, idet dette er afgørende for voldgiftssagen mod Willy Sigh
samt en eventuel sikkerhedsstillelse i fogedforbudssagenmodDeres
klient.
. . .«
Selvom Dema Møbler ikke opfyldte de i skrivelsen nævnte
betingelser, indgav Löche Export ikke den bebudede begæring om
nedlæggelse af fogedforbud.
Den 21. december 1993 afholdtes skønsforretning i den mellem
parterne ved retten i Herning verserende sag. Skønsrapporten af 3.

1 U 1961.1027 H, U 1965.447 H, Kobbernagel: Konkurrencens retlige regulering II (1961), s. 77 f, Koktvedgaard: Immaterialretspositioner (1965), s. 371
ff, samme: Lærebog i immaterialret 4. udg. (1996), s. 387, samme: Lærebog i konkurrenceret 3. udg. (1997), s. 318 f, Gomard: Obligationsretten 3. del
(1993), s. 221 ff, Mogens Plesner i Vennebog til Mogens Koktvedgaard (1993), s. 333 ff, og Erling Borcher: Produktefterligninger (1995), s. 145 f.
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januar 1994 indeholder blandt andet følgende om forløbet af
skønsforretningen:
». . .
En siden 1991 produceret meget lig produktserie DEMA 800 reol
blev foreslået og accepteret som reference. Efterkalkulationer og
prislister herfor blev fremskaffet.
. . .«
I processkrift af 28. februar 1994 forbeholdt Löche Export sig at
gøre yderligere erstatningskrav gældende under den ved retten i
Herning anlagte sag som følge af, at Dema Møbler »allerede i
sommeren 1990 påbegyndte en produktion af sagsøgers møbler«.
Retten i Herning kendte ved dom af 8. december 1994 Dema
Møblers salg af Löche Exports reoler i sommeren 1990 uberettiget
og tilkendte Löche Export 160.000 kr. i erstatning. Af dommen
fremgår blandt andet følgende vidneforklaringer:
». . .
Peter Löche Andersen har forklaret . . .
Det, sagsøgte opnåede, var, at sagsøgeren mistede et
578

marked, som de havde arbejdet på at få op at stå, hvorefter sagsøgte
umiddelbart efter lancerede en total identisk reol, som de begyndte
at sælge til sagsøgerens kunder.
. . .
Anders Graversen har forklaret . . .
Serien 800 er tegnet af den samme arkitekt, Willy Sigh, som også
har tegnet de reoler, som produceredes for sagsøgeren. Produktionen
begyndte i 1990. Henvendelsen til arkitektWilly Sigh skete engang
i sommeren 1990, han erindrer ikke klart, hvornår man præcis
begyndte at producere. Han var godt klar over, at Sigh havde tegnet
sagsøgerens reoler.
. . .«
Vestre Landsret har ved dom af 20. marts 1996 stadfæstet, at salget
af reolerne var uberettiget, og forhøjet erstatningen til 450.000 kr.
Forklaringer:
Der er under forhandlingen afgivet vidneforklaring af direktør
Niels Peter Löche Andersen og direktør Knud Erik Møller.
Direktør Niels Peter Löche Andersen har forklaret, at Löche
Export i foråret 1990 beskæftigede sig med salg af møbler designet
af Willy Sigh og produceret af forskellige underleverandører.
Møblerne blev primært solgt til det amerikanske og engelske
marked.
Da der i slutningen af juni opstod uenighed med Dema Møbler
om betaling for produktion af de 130 reoler, forlangte DemaMøbler
600.000 kr. excl. moms, hvilket var ca. dobbelt så meget som
oprindelig forudsat. Dema Møbler ville ikke udlevere de
færdigproducerede reoler og nægtede at oplyse antallet heraf. Löche
Export var i en meget presset situation, da reolerne var solgt og
lovet færdige i slutningen af maj.
Selvom Löche Export betalte de 600.000 kr. og desuden stillede
en bankgaranti, som krævet af Dema Møbler, nægtede selskabet
at udlevere reolerne og solgte dem blandt andet til Löche Exports
kunder. DemaMøbler beholdt hele salgssummen, og Löche Export
var derfor ikke i stand til at betale sine leverandører af råvarer m.v.
Som følge heraf trådte Löche Export i betalingsstandsning den 26.
september 1990 og fik først et år efter en ordning med kreditorerne.
Formålet med den uformelle besigtigelse af parternes reoler hos
Dema Møbler den 27. maj 1992 var at se, om den af Dema Møbler
fremstillede reol var lig med Löche Exports reol. De så på en
»mønstermodel«, som Dema Møbler producerede efter, og ved
siden af stod et eksemplar af den reol, Löche Export i foråret 1990
havde leveret til fabrikken med henblik på færdigproduktion.
Han konstaterede, at reolerne var helt identiske. Når han ikke
forsøgte at få nedlagt fogedforbudmodDemaMøblers reol, skyldes

det dels hans firmas vanskelige økonomiske situation, dels at den
daværende direktør for selskabet, Anders Graversen, fik en
blodprop.
I marts 1993 var han på kundebesøg i England. Nogle af kunderne
viste ham breve fra oktober 1990, hvor Löche Exports agent,
Morthorst, skrev, at Dema Møbler nu ville begynde en
egenproduktion af en reol magen til den, Löche Export hidtil havde
solgt.
Først ved Anders Graversens vidneforklaring under
domsforhandlingen ved retten i Herning i oktober 1994 blev han
klar over, at Dema Møbler allerede forhandlede med Willy Sigh
om fremstilling af et plagiat af Löche Exports reol i juni 1990, hvor
uenigheden om honorar for færdiggørelsen af Löche Exports reoler
opstod.
Direktør Knud Erik Møller har forklaret, at han overtog ledelsen
af virksomheden Dema Møbler 1. oktober 1992. Virksomheden
standsede produktionen af reolserien Dema 800, som Löche Export
mener er en efterligning, i august 1992, og reolen har således aldrig
været fremstillet i hans direktørtid. De solgte lageret løbende og
kom af med de sidste reoler i serien for et halvt år siden.
Procedure:
Sagsøger:
Löche Export har til støtte for sin påstand om, at sagen bør
fremmes til behandling i realiteten, gjort gældende, at den i februar
1992 ved retten i Herning anlagte sag udelukkende vedrørte
opgørelsen af parternesmellemværende som følge af DemaMøblers
bortsalg af Löche Exports reoler.
Löche Export har endvidere gjort gældende, at selskabet først
efter afgivelsen af skønserklæringen af 3. januar 1994 havde et
fornødent grundlag for at kræve erstatning for Dema Møblers
konkurrerende produktion af reoler.
Löche Export tog forbehold om at kræve erstatning ved
processkrift af 28. februar 1994 i tilknytning til tidspunktet for
gennemgang af skønserklæringen, og forbeholdet adskiller sig i
væsentlig grad fra de tidligere i 1992 tagne forbehold om sagsanlæg
mod arkitekt Willy Sigh og eventuel nedlæggelse af fogedforbud
mod Dema Møblers reolserie.
Først under skønsforretningen i december 1993 og senere ved
vidneforklaringer under domsforhandlingen ved retten i Herning i
oktober 1994 dannede der sig et billede af, at Dema Møbler i
umiddelbar tilknytning til sine arbejdsopgaver for Löche Export
havde udnyttet sit kendskab til Löche Exports produkt til at begynde
egen produktion af identiske reoler og havde benyttet Löche Exports
agents kendskab til firmaets kundekreds m.v.
Der er ikke i nærværende sag ganske særlige omstændigheder,
som kan betinge bortfald af Löche Exports rettigheder ud fra
passivitetssynspunkter inden for 1908-lovens korte forældelsesfrist,
og krænkelsens grovhed taler imod at statuere passivitet. Dema
Møbler har aldrig
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haft en berettiget forventning om, at Löche Export havde opgivet
erstatningssagen.
Sagsøgte:
Dema Møbler har til støtte for sin frifindelsespåstand på grund af
passivitet gjort gældende, at det på baggrund af direktør Niels Peter
Löche Andersens forklaring i dag må anses for bevist, at han i hvert
fald under den uformelle besigtigelse i maj 1992 blev helt klar over,
at DemaMøbler producerede en reolserie, som efter hans opfattelse
var identisk med den af Löche Export solgte.
Det fremgår også af brevene fra Löche Export til Willy Sigh og
Dema Møblers advokat fra foråret 1992, at selskabet mente, at
Dema Møbler handlede illoyalt ved sin produktion.
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Löche Export havde således i foråret 1992 en klar opfattelse af,
at Dema Møbler handlede retsstridigt, og burde have gjort alvor af
truslen om at nedlægge fogedforbud eller have anlagt retssag, hvis
selskabet ville gøre krav gældende. Dema Møbler har haft en
berettiget forventning om, at et eventuelt krav var opgivet af Löche
Export, og selskabet bør afskæres fra at forfølge kravet, som først
blev gjort gældende ved sagsanlægget den 30. juni 1995.
Der er ikke, hverken under skønsforretningen i december 1993
eller under domsforhandlingen ved retten i Herning i oktober 1994,
kommet nye oplysninger af betydning frem.

Rettens bemærkninger:
Det lægges efter direktør Niels Peter Löche Andersens forklaring
til grund, at Löche Export i hvert fald den 27. maj 1992, hvor den
uformelle besigtigelse af parternes reolsystemer fandt sted, blev
klar over, at DemaMøbler fremstillede et reolsystem, Löche Export
anså for et plagiatprodukt.
Det fremgår endvidere af korrespondancen mellem Löche Export
og Dema Møblers advokat fra sommeren 1992, at Dema Møblers
produktion efter Löche Exports opfattelse var i strid med selskabets
rettigheder.
Retten finder ikke, at der under domsforhandlingen i oktober 1994
af den ved retten i Herning anlagte sag er fremkommet nye
oplysninger af afgørende betydning for Löche Exports muligheder
for at gøre erstatningskrav gældende.
Da Löche Export først ved stævning indleveret til retten den 30.
juni 1995 gjorde erstatningskrav som følge af den påståede
fremstilling af et plagiatprodukt gældende, findes kravet at være
bortfaldet på grund af passivitet, hvorfor Dema Møbler frifindes
for den af Löche Export nedlagte erstatningspåstand.
———
I sagsomkostninger betaler sagsøger 20.000 kr. til sagsøgte.
Højesteret
Højesterets dom.
Den indankede dom er afsagt af Sø- og Handelsretten.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Pontoppidan, Hermann,
Poul Sørensen, Jørgen Nørgaard og Lorenzen.
Appellanten, Löche Export ApS, har påstået dommen ophævet
og sagen hjemvist til fortsat behandling ved Sø- og Handelsretten.
Indstævnte, Dema Møbler A/S, har påstået stadfæstelse.
Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger.
Højesteret tiltræder, at appellanten senest ved besigtigelsen den
27. maj 1992 blev klar over, at indstævnte fremstillede en reolserie,
som appellanten anså for en krænkelse af appellantens ret. Ved
skrivelse af 29. juni 1992 fremsatte appellanten under trussel om
straks at indlede forbudssag indsigelse mod indstævntes produktion
og salg af reolserien, men selv om indstævnte fortsatte hermed,
fulgte appellanten ikke skrivelsen op i tiden derefter, og heller ikke
appellantens forbehold den 28. februar 1994 under den ved Retten
i Herning verserende sag kan anses for en sådan opfølgning. På
den baggrund må appellanten anses for at have forholdt sig passiv
fra i alt fald den 27. maj 1992 og indtil sagsanlægget den 30. juni
1995, og appellanten findes nu i det hele at have fortabt sin ret til
at gøre erstatningskrav gældende over for indstævnte. Højesteret
stadfæster derfor Sø- og Handelsrettens dom.

Thi kendes for ret:
Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.
I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Löche Export

ApS, betale 20.000 kr. til indstævnte, Dema Møbler A/S.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage fra denne
højesteretsdoms afsigelse.
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U.1999.1462Ø

Anvendelse af omfattende uddrag af bog var ikke hjemlet
i ophavsretslovens § 22 eller
Menneskerettighedskonventionens art. 10.
Immaterialret 1.4 - Menneskerettigheder 1.5.

♦ Af en artikel i BilledBladet var 90% citater fra en bog. Artiklen
indeholdt godt 3% af bogens tekst. Denne anvendelse af
uddragene var ikke hjemlet i ophavsretslovens § 22 om citatret
eller i Menneskerettighedskonventionens art. 10.

Ø.L.D. 11. maj 1999 i anke 10. afd. nr. B-0643-98
(Kistrup, Vagn Joensen, Karen-Anke Tørring).

Anna Johannesen og chefredaktør Anders Thisted (adv. Asger
Thylstrup, København)
mod
Anne Wolden-Ræthinge og Aschehoug Dansk Forlag A/S (adv.
Frank Bøggild, København).

Byretten
Københavns Byrets dom af 16. februar 1998.
Under denne sag, hvor dommen i henhold til retsplejelovens § 366
a, stk. 2, affattes uden fuldstændig sagsfremstilling, har sagsøgerne,
AnneWolden-Ræthinge og Aschehoug Dansk Forlag A/S, nedlagt
følgende påstande:
1. De sagsøgte, journalist Anna Johannesen og chefredaktør
Anders Thisted, c/o BilledBladet, tilpligtes at anerkende at have
krænket sagsøger I's ophavsrettigheder og sagsøger II's
forlagsrettigheder til bogen »En familie og dens Dronning« ved
trykning af artiklen »Tak, fordi du støttede mig mormor«.
2. De sagsøgte tilpligtes in solidum til sagsøgerne at betale kr.
50.000 med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 4. april
1997, til betaling sker.
De sagsøgte har påstået frifindelse. For så vidt angår påstand 2
påstås det krævede beløb subsidiært nedsat.
Sagen drejer sig om, hvorvidt grænserne for citatretten i
ophavsretslovens § 22 er overskredet.
Der er under sagen afgivet forklaringer af administrerende direktør
i AschehougDansk Forlag A/S Stig Andersen, chefredaktør Anders
Thisted, chefredaktør på Billed Bladet Holger Blom og journalist
Anna Johannesen.1
Administrerende direktør i Aschehoug Dansk Forlag A/S Stig
Andersen har blandt andet forklaret, at der er indgået en sædvanlig
forlagsaftale imellem forlaget og Anne Wolden-Ræthinge, kaldet
Ninka. Aftalen svarer indholdsmæssigt til standardaftalen mellem
Dansk Forfatterforening og Forlagsforeningen. Forlaget har ikke
modtaget nogen henvendelse fra Billed Bladet om tilladelse til at
citere fra Ninkas bog, inden artiklen blev bragt i bladet. Det er ellers
almindelig praksis i forholdet mellemmedier og forlag, at medierne
indhenter forhåndstilladelse til at citere, og at prisen herfor ligeledes
aftales på forhånd. Spørgsmålet om, hvorvidt ønskede citater
tillades, afgøres efter en konkret vurdering. Såfremt Aschehougs
Forlag havde modtaget en forhåndshenvendelse fra Billed Bladet,
ville forlaget således have foretaget en vurdering af, om netop de
gengivne citater kunne accepteres. Afsnittet i bogen om kronprinsen
blev af alle vurderet som bogens helt centrale afsnit. Især hans

udtalelser om selvmordstanker var overraskende og vakte opsigt.
Der var en kolossal medieomtale, da bogen udkom. Ninka gav
interview i fjernsynet i TV-avisens Søndagsmagasin, og de øvrige
trykte blade bragte citater fra bogen, blandt andet brugte Ekstra
Bladet samme »selvmordsvinkel«, men ingen andre blade bragte
så omfattende citater som Billed Bladet. Omtalen af bogen i Billed
Bladet har således ikke haft nogen reklamemæssig værdi. Såfremt
en avis havde bedt om tilladelse til at trykke et afsnit fra bogen,
ville forlaget have forlangt et vederlag på 50.000 kr. Vidnet har
endelig forklaret, at han er bekendt med, at Politiken forligsmæssigt
betalte 1 mio. kr. i erstatning til Ritt Bjerregård, og at Jyllands-
Posten og Berlingske Tidende ligeledes forligsmæssigt har betalt
erstatninger på henholdsvis 125.000 kr. og 50.000 kr. i lignende
sager.
Chefredaktør Anders Thisted har blandt andet forklaret, at han
har været ansvarshavende chefredaktør ved Billed Bladet i 10 år.
Billed Bladet ejes af Allerkoncernen, som også ejer Se og Hør. Der
er intet samarbejdede imellem de to blade. Billed Bladet lanceres
som det royale blad, og er det blad, der beskæftiger sig mest med
kongehuset. Billed Bladet har altid fokuseret på kongehuset, og
idag mere end nogensinde, fordi interessen for kongehuset er større
end nogensinde før. Det meste af redaktionen beskæftiger sig
således med kongehuset. Bladet har tætte forbindelser til
kongehuset, og der har ikke været kontroverser »a la Dianas død«
imellem bladet og kongefamilien. Anna Johannesen har været ansat
som hofreporter på Billed Bladet i 7-8 år. Sagsøgte har fuld tillid
til, at Anna Johannesen ved, hvordan hun skal opføre sig i forhold
til kongehuset. Sagsøgte var bortrejst, da bogen og artiklen udkom
samme dag. Udtalelserne i bogen skabte stor interesse, og sagsøgte
ville ikke have handlet anderledes, såfremt han havde været
hjemme. Det er sjældent, at Billed Bladet bringer afsnit fra bøger.
Bladet har i nogle tilfælde modtaget henvendelse fra andre forlag,
som har ønsket at sælge afsnit fra bøger, eller har bedt om at få en
bog omtalt. Billed Bladet har i dette tilfælde selv rettet henvendelse
til Aschehougs Forlag og bedt om at få bogen tilsendt. Bladets
kendskab til bogens indhold stammede blandt andet fra Ekstra
Bladet, som bragte citater fra bogen, inden den udkom. Det var
fuldt bevidst og for ikke at være illoyale, at Billed Bladet først
bragte artiklen samme dag, som bogen udkom. Der var ca. 1 mio.
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læsere til det blad, hvori Ninkas bog blev citeret, og omtalen i bladet
må selvsagt have haft stor reklamemæssig værdi. Det er naturligt,
at det er de mest væsentlige og spændende passager fra bogen, der
er citeret. Bladet har ikke ønsket at ændre i kronprinsens udtalelser.
Chefredaktør Holger Blom, Billed Bladet, har blandt andet
forklaret, at bladet længe havde vidst, at Ninka var i færd med at
skrive en bog om kongehuset, og man ventede på at få bogen
tilsendt. En fredag brød det hele imidlertid løs, idet Ekstra Bladet
bragte store artikler om bogen. Billed Bladet skulle udkomme om
onsdagen. Vidnet ringede derfor straks til Ninka for at få bogen
tilsendt. Ninka henviste til forlaget, hvor vidnet af en sekretær fik
oplyst, at direktør Stig Andersen ikke var til stede, idet han var på
bogmesse. Samme fredag over middag kom bogen i en taxa fra
forlaget. Der var en følgeseddel med, hvor der stod noget i retning
af med venlig hilsen - Aschehougs Forlag. Herefter gik vidnet ud
fra, at Billed Bladet måtte citere fra bogen, som vidnet derefter
overgav til Anna Johannesen. Vidnet har ikke siden talt med
sagsøgerne. Vidnet og Anna Johannesen drøftede at benytte
kronprinsens udtalelser som vinkel på artiklen. Anna Johannesens
speciale er kronprinsen.

1 Forklaringerne indsat i dommen.
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Anna Johannesen har blandt andet forklaret, at hun har været ansat
på Billed Bladet siden 1970, og at hun i alle årene har skrevet om
kongehuset. For 7 - 8 år siden blev opgaverne delt op mellem
medarbejderne. Sagsøgte fik kronprinsen som speciale, mens en
anden kollega skriver om regentparret, en tredje kollega om prins
Joachim o.s.v. Sagsøgte er med på kronprinsens officielle rejser,
ferier etc. Hun har et godt samarbejde med kronprinsen, og hun
synes, at hun kender ham. Hun har også et godt samarbejde med
kronprinsens medarbejdere, herunder Per Thornit, som hun taler
med flere gange om ugen. Sagsøgte så bogen første gang, da hun
fik den udleveret af Holger Blom. Holger Blom ringede ved 9-tiden
den pågældende fredagmorgen og spurgte, om hun havde set Ekstra
Bladet. Sagsøgte forsøgte derefter forgæves at træffe Ninka.
Sagsøgte har skrevet artiklen og »boksene«. Hun har ikke haft at
gøre med til artiklens opsætning og layout. Kronprinsens udtalelser
i bogen var meget epokegørende. Kronprinsens sprogbrug er meget
anderledes end andres; det kan man ikke ændre i, man er nødt til
at lade ham sige tingene selv. Når man læser bogen, er det som at
høre kronprinsen selv. Han snupper sætningerne af, og han »gearer
et hak ned«. Det er ikke muligt at ringe til kronprinsen og få
udtalelserne uddybet. Det, som kronprinsen har udtalt, er vigtigt,
og derfor er det vigtigt, at han citeres loyalt. Det var usædvanligt
og utroligt modigt, at kronprinsen fremkom med sine
selvmordstanker, og udtalelserne giver et ret godt billede af en
modnet person, som på et tidspunkt skal overtage tronen. Sagsøgte
har sprunget frem og tilbage i bogen for at få de væsentligste
passager med i artiklen. Hun læste først bogen og pillede derefter
de væsentligste emner om selvmordstankerne, barndommen og
forholdet til forældrene ud, hvorefter hun kædede passagerne fra
bogen sammen. Det lå hende på sinde at referere kronprinsen så
loyalt sommuligt. Bogen er enestående og kan ikke sammenlignes
med andre bøger. Hun valgte at bruge formen med talestreger,
således at ingen kunne være i tvivl om, at der blev bragt citater fra
bogen. Der er tydeligt i artiklen gjort opmærksom på, at citaterne
stammede fra Ninkas bog. Sagsøgte mener derfor, at hun har været
loyal over for begge sagsøgerne. Holger Blom og en anden person
i redaktionssekretariatet har gennemlæst artiklen uden at have
bemærkninger, inden den blev trykt, og der blev ikke foretaget
ændringer i artiklen inden trykning. Sagsøgte gjorde sig ingen
tanker om, at citatretten kunne være overskredet. Sagsøgte kan
bekræfte, at Billed Bladet har et loyalt, gnidningsløst og åbent
samarbejdemed kongehuset og dets administration. Det er sagsøgtes
opfattelse, at Billed Bladet bidrager positivt til at øge befolkningens
viden om kongefamilien.
Sagsøgerne har gjort gældende, at sagsøgte k's artikel »Tak, fordi
du støttede mig mormor«, der var sagsøgte II bekendt, er en
krænkelse af sagsøger I's ophavsrettigheder og sagsøger II's
forlagsrettigheder i henhold til ophavretslovens § 2, idet citaterne
og referaterne fra værket i artiklen »Tak fordi du støttede mig
mormor« udgør ca. 90 % af artiklens tekst, hvorfor der ikke er tale
om et lovligt citat i medfør af ophavretslovens § 22.
Sagsøgerne har endvidere gjort gældende, at de sagsøgte er pligtige
at udrede et rimeligt vederlag for udnyttelsen af værket til
sagsøgerne, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, jf. § 76, stk. 1, nr. 1,
og at et beløb på 50.000 kr. er et rimeligt vederlag for udnyttelsen
af værket.
De sagsøgte, som ikke har bestridt, at sagsøger I har ophavsret til
den omhandlede bog, har gjort gældende, at der ikke ved den skete
gengivelse af blandt andet kronprins Frederiks udtalelser, der
fremtræder som et diktat til sagsøger I, er sket nogen overtrædelse
af ophavsretslovens § 2, idet der er citeret i overensstemmelse med
god skik og i et omfang, som betinges af formålet. De sagsøgte er
derfor ikke gået videre end tilladt efter ophavsretslovens § 22. De

sagsøgte har henvist til, at det var en helt enestående situation, at
kronprinsen udtalte sig som sket. Der skal derfor lægges afgørende
vægt på hensynet til pressens ytringsfrihed og på, at formålet var
at informere offentligheden. Hertil kommer, at citatets omfang ikke
er omfattende set i forhold til bogens omfang. Formålet har været
at fremstille kronprinsens synspunkter, og det lader sig kun
vanskeligt gøre ved at skrive sit eget referat af udtalelserne. De
sagsøgte har endelig henvist til, at sagsøgernes økonomiske
interesser ikke kan antages at være blevet krænket, snarere
tværtimod som følge af pr-værdien af omtalen.
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Rettens bemærkninger:
Det er ubestridt af de sagsøgte, at der er indgået en forlagsaftale i
mellem sagsøger I og sagsøger II.
Retten lægger til grund som ubestridt af de sagsøgte, at mere end
90 % af artiklens tekst består af citater fra sagsøger I's bog, at
yderligere ca. 2 % af artiklen består af referat af bogens tekst, og
at sagsøgte I har forfattet resten af artiklens tekst.
Efter de sagsøgtes oplysninger lægges det endvidere til grund, at
artiklen indeholder 2862 ord svarende til ca. 3,18% af bogens tekst,
som består af 90.000 ord.
Efter indholdet af artiklens tekst, herunder teksten i »boksene«,
sammenholdt med bogens indhold lægges det til grund, at de
passager, som sagsøgte I selv har forfattet, herunder referaterne fra
bogen, alene er benyttet til at introducere eller til at sammenkæde
citaterne, og at passagerne ikke indeholder nogen form for
bearbejdning af det citerede eller diskussion af bogens eller
udtalelsernes indhold.
Under disse omstændigheder findes grænserne for lovligt citat
efter ophavsretslovens § 22 overskredet. Retten må lægge til grund,
at formålene kunne nås på anden måde end ved en så vidtgående
brug af citater fra bogen. Det forhold, at sagsøgte II har overladt
bogen til de sagsøgte uden at give konkrete anvisninger for brugen
af bogen, kan ikke fortolkes som et samtykke til at citere i videre
omfang end tilladt efter loven. Heller ikke det anførte om pr-
værdien af omtalen kan føre til noget andet resultat.
De sagsøgte har ikke dokumenteret deres indsigelser imod
størrelsen af den krævede erstatning.
Herefter, og da betingelserne i ophavsretslovens § 83, stk. 1, jf.
§ 76, stk. 1, nr. 1, for at pålægge de sagsøgte at svare et vederlag
for udnyttelsen findes opfyldte, samt da vederlaget efter de
foreliggende oplysninger findes rimeligt, tages sagsøgernes påstand
herom til følge.
Der gives derfor dom i overensstemmelse med sagsøgerens
påstand under sagen.
Med sagsomkostninger forholdes som nedenfor anført.

Thi kendes for ret:
De sagsøgte, journalist Anna Johannesen og chefredaktør Anders
Thisted, begge c/o BilledBladet, tilpligtes at anerkende at have
krænket sagsøger Anne Wolden-Ræthinges ophavsrettigheder og
sagsøger Aschehoug Dansk Forlag A/S' forlagsrettigheder til bogen
»En familie og dens Dronning« ved trykning af artiklen »Tak, fordi
du støttede mig mormor«.
De sagsøgte betaler in solidum inden 14 dage fra dato til
sagsøgerne 50.000 kr. med sædvanlig procesrente fra den 4. april
1997, til betaling sker, og i sagsomkostninger 13.000 kr.
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Østre Landsret
Østre Landsrets dom.
Københavns Byrets H. afd.s dom af 16. februar 1998 — — — er
anket af Anna Johannesen og Anders Thisted med påstand om
frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.
De indstævnte, Anne Wolden-Ræthinge og Aschehoug Dansk
Forlag A/S, har påstået stadfæstelse.
Forklaringer:
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Anders
Thisted, Anna Johannesen, Holger Blom og Stig Andersen samt
forklaring af Anne Wolden-Ræthinge og Elise Nørholm.
Anders Thisted har bl.a. forklaret, at en helsides annonce i Billed
Bladet koster 40.000 kr., og at reklame- og PR-værdien af bladets
artikel om Ninkas bog således har haft betydelig økonomisk værdi
for de indstævnte. Bladet ville aldrig have indgået på at betale et
vederlag på 50.000 kr. for at bringe de omhandlede citater fra bogen.
I de få tilfælde, hvor bladet overhovedet har betalt for at bringe
citater fra bøger, har der været tale om betydeligt mindre beløb.
Medredaktør Holger Blom har bl.a. forklaret, at han under
telefonsamtalen med Ninka fortalte, at Billed Bladet ønskede at
skrive om og citere fra bogen. Ninka svarede, at det var i orden
med hende, men at det var forlaget, som bestemte. Ninka virkede
pikeret over omtalen i Ekstra Bladet og nævnte, at det havde været
meningen, at bogen skulle have været omtalt først i Politiken, hvor
hun er ansat. Den kvinde, som han telefonisk talte med på forlaget,
oplyste, at hun var sekretær for direktørerne.
Stig Andersen har bl.a. forklaret, at det er kutyme i branchen, at
dagspressen ikke anmelder bøger før udgivelsesdagen. Forlagene
sender normalt et anmeldelseseksemplar ca. 1 uge før
udgivelsesdagen. »Meget interessante« bøger - som den
foreliggende - udleveres dog først til anmeldelse på selve
udgivelsesdagen. Ekstra Bladet havde således ikke fået et eksemplar
af bogen med forlagets viden og samtykke før omtalen i avisen.
Vidnet fik på bogmessen en fax med Ekstra Bladets artikel og blev
ringet op af forlagets medarbejder, Elise Nørholm, der fortalte, at
en lang række blade m.m. havde ringet og bedt om et
anmeldereksemplar af bogen. Der blev ikke specielt talt om
henvendelsen fra Billed Bladet. Vidnet ringede senere tilbage og
gav Nørholm tilladelse til at sende anmeldereksemplarer til en
række blade m.m. Heri lå selvsagt intet samtykke til at bringe citater
fra bogen.
AnneWolden-Ræthinge har forklaret, at hun siden 1961 har været
ansat på Politiken. Arbejdet med den omhandlede bog stod på fra
oktober 1995 til september 1996 og omfattede en betydelig research,
et større antal interview med kongefamilien og et større
redigeringsarbejde. Vidnet erindrer ikke at have talt i telefon med
Holger Blom, men vil ikke udelukke, at hun kan have gjort det. I
givet fald har hun henvist Blom til at spørge forlaget om tilladelse
til at citere fra bogen, idet alene forlaget kunne give en sådan
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tilladelse. Da hun blev bekendt med artiklen i Billed Bladet, blev
hun overvældet af omfanget af uddragene fra bogen. Citaterne
fremtrådte nærmest, som om kronprinsen udtalte sig til Billed
Bladet. Først på side 3 blev hendes pseudonym, Ninka, nævnt. Efter
hendes opfattelse har artiklen ikke gavnet salget af bogen, idet
Billed Bladet og bogen næppe har samme målgruppe. Hun er enig
i, at bogen havde stor offentlig interesse.
Elise Nørholm har forklaret, at hun i 1996, da Holger Blom
ringede, var barselsvikar for receptionisten på Aschehougs Forlag
og herunder var telefonomstiller. Hun havde haft dette arbejde i et
par måneder og havde forud herfor været praktikant på forlaget i
6 måneder. Det skulle have været en stille uge, idet direktørerne

og medarbejderne var på bogmesse i Frankfurt, men samme
formiddag, hvor Ekstra Bladet udkom med en omtale af Ninkas
bog, blev forlaget kimet ned af journalister, som bad om et
anmeldereksemplar af bogen. Vidnet erindrer telefonsamtalen med
Holger Blom. Han bad også om et anmeldereksemplar og anførte
specielt, at Billedbladet ville være afskåret fra at omtale bogen
inden udgivelsesdagen, idet bladet først udkom næste gang på
bogens udgivelsesdag. Vidnet ringede til Stig Andersen på
bogmessen og fortalte om, hvilke blade m.m. der havde anmodet
om et anmeldereksemplar. Der blev ikke specielt talt om
henvendelsen fra Billed Bladet. Vidnet fik tilladelse til at udlevere
et anmeldelseseksemplar til de 10 - 12 største blade og tv-stationer.
Hun stemplede i bøgerne, at det var anmeldereksemplarer, og sendte
dem af sted med taxa, herunder til Billed Bladet. Hun har næppe
ringet først. Hun har ikke givet Billed Bladet tilladelse til at citere
fra bogen eller sagt noget, der kunne forstås som en tilladelse,
hvilket hun heller ikke havde været beføjet til.
Anmeldereksemplarer af bogudgivelser bliver i et vist omfang også
sendt til orientering til medier, som ikke bringer boganmeldelser.
Procedure:
Appellanterne har sammenfattende gjort gældende:
at appellanterne citerede i overensstemmelse med god skik, idet
formålet ikke kunne være opnået på anden måde,
at formålet var at viderebringe kronprinsens udtalelser,
at kronprinsens udtalelser er en væsentlig information til
offentligheden og derfor underlagt offentlighedsprincippet i medfør
af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10,
at kronprinsens udtalelser må vurderes sui generis, fordi
kronprinsen ved fremsættelsen af udtalelser er ansvarsfri, jf.
kongelovens artikel 25. Der vil således ikke kunne rejses ansvar
for udtalelsernes indhold,
at citaterne, som udgør ca. 3,18% af bogens tekst, ikke
omfangsmæssigt går ud over, hvad der er i overensstemmelse med
rimelighed og hæderlighed,
at betingelserne for et lovligt citat også indebærer et loyalitetskrav,
at vurderingen heraf afhænger af konkret hensyntagen til de
foreliggende omstændigheder
at der i disse indgår, at appelindstævnte 2 er en del af en
omfattende og stærk koncern, der både må formodes at besidde
sagkundskab og indsigt på området,
at det må tillægges vægt, at appelindstævnte 2, har fremkaldt den
opståede situation,
at det må tillægges konkret vægt at de appelindstævnte har haft
betydelig interesse i PR-værdien af omtalen,
at appellanterne telefonerede til appelindstævnte 2 da Ekstra
Bladet fredag den 4. oktober 1996 som første blad skrev udførligt
om appelindstævnte 1's bog,
at appellanterne ved denne lejlighed anmodede om at få et
eksemplar af bogen med henblik på at bringe uddrag,
at appellanterne fik oplyst, at forlagets to direktører var på
bogmesse i Frankfurt, men at man ville indhente deres tilladelse,
at et eksemplar af bogen herefter blev tilsendt appellanterne i en
taxi,
at appellanterne derfor gik ud fra, at de havde tilladelse til at bringe
et væsentligt uddrag,
at det citerede herefter ikke oversteg, hvad appellanterne i god
tro mente sig berettiget til at gengive,
at appelindstævnte 2 hverken stillede krav om eller kunne antage,
at Billed Bladet ville bearbejde det citerede eller bringe en
diskussion af bogens eller udtalelsernes indhold,
at appellanterne ikke har lidt noget ideelt eller økonomisk tab ved
citatet,
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at værdien af citatet skal sammenlignes med, at en tilsvarende
annonce i 4 farver pr. helside vil koste ca. kr. 45.000,00, og
at appelindstævnte 2, som herved også varetog appelindstævnte
1's interesser, havde dette som motivering for tilsendelse af bogen
til appellanterne.
De indstævnte har sammenfattende gjort gældende:
at bogen »En familie og dens Dronning« er et ophavsretligt
beskyttet værk, som indstævnte 1 er indehaver af
ophavsrettighederne til, og som indstævnte 2 besidder
forlagsrettighederne til,
at artiklen »Tak, fordi du støttede mig mormor« består for cirka
90%'s vedkommende af citater fra indstævnte 1's bog. Den
resterende del af artiklen udgøres af referater og korte passager,
der alene introducerer eller sammenkæder citaterne fra bogen,
at gengivelse i et sådant omfang af ubearbejdede citater i en
sammenhæng som den anførte helt åbenbart overskrider grænserne
for lovligt citat efter ophavsretslovens § 22, og citeringen er ikke
sket i overensstemmelse med god skik,
at de indstævnte ikke har meddelt samtykke til, at appellanterne
kunne citere fra bogen, og appellanterne
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har ikke med føje kunnet gå ud fra, at et sådant samtykke forelå,
at appellanternes citering ikke har været betinget af formålet med
artiklen, der kunne være opnået på andenmåde, og hverken reglerne
om ytringsfrihed eller det forhold, at indstævnte 1's bog vedrører
udtalelser fremsat af kongefamilien, berettiger appellanterne til at
citere i strid med ophavsretslovens § 22, og
at der herefter foreligger en ophavsretlig krænkelse, der i medfør
af ophavsretslovens § 83, stk. 1, jf. § 76, stk. 1, nr. 1, og § 2,
berettiger de indstævnte til et rimeligt vederlag, der under hensyn
til krænkelsens art og omfang kan ansættes til kr. 50.000,00.

Landsrettens bemærkninger:
Billed Bladets anvendelse af uddrag fra Ninkas bog i den
omhandlede artikel har ikke været hjemlet i bestemmelsen om
citatret i ophavsretslovens § 22, idet artiklen i sin helhed i al
væsentligt udelukkende bestod af uddrag fra bogen.
Den skete anvendelse af uddrag fra bogen har heller ikke været
hjemlet i EMRK's artikel 10, idet bladet kunne have informeret om
hovedindholdet i bogen uden at gengive bogens tekst i videre
omfang end tilladt efter ophavsretslovens § 22.
Det tiltrædes herefter, at appellanterne har krænket de indstævntes
rettigheder efter ophavsretslovens § 2.
Af de i byretsdommen anførte grunde tiltrædes det endvidere, at
betingelserne efter ophavsretslovens § 83, stk. 1, jf. § 76, stk. 1,
nr. 1, for at pålægge appellanterne at betale et rimeligt vederlag til
de indstævnte er til stede. Vederlaget findes passende bestemt til
50.000 kr.
Landsretten stadfæster derfor dommen.
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Ikke udeblivelsesdom da der forelå tilstrækkelig
lægeerklæring ved domsforhandling.
Retspleje 25.4.

♦ Sagsøgte udeblev fra domsforhandling. Han fremsendte
lægeerklæring om, at han var syg, og hvorefter lægen efter
undersøgelse havde sygemeldt ham foreløbig i 8 uger. Byretten
fandt ikke, at erklæringen dokumenterede lovligt forfald.
Landsretten anførte, at der ikke kunne stilles krav om oplysning
om sygdommens art og årsagen til, at den forhindrede
fremmøde. Lægeerklæringen gav efter sit indhold og under
hensyn til en tidligere erklæring efter omstændighederne
tilstrækkeligt grundlag for at statuere lovligt forfald.

Ø.L.K. 28. juni 2000 i kære 22. afd. nr. B-1588-00
(Black, Hedegaard Madsen, Torben Vistisen (kst.)).
Byretten
Frederiksberg Rets kendelse 24. maj 2000
Sagen var oprindelig berammet til domsforhandling den 2. februar
2000, men blev udsat, bl.a. fordi sagsøgte A dagen før uden
dokumentation meddelte, at han på grund af længerevarende
sygdom og rekreation ikke var i stand til at møde. Meddelelsen var
vedlagt en lægeerklæring af 26. november 1999 udstedt af læge L.
Ved den derefter berammede domsforhandling den 10. maj 2000
fremsendte A dagen før lægeerklæring, udstedt af læge L og dateret
9. maj 2000. Det fremgår heraf, at A fortsat er syg og sygemeldt
og af helbredsmæssige grunde ikke kan møde i retten.
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Den dags dato modtagne lægeerklæring er sålydende: »Hermed
meddeles, at ovennævnte mand, der er min patient, er syg, og at
jeg efter undersøgelse af ovennævnte patient dags dato har
sygemeldt denne, foreløbigt i yderligere 8 uger.« Erklæringen er
udstedt af læge L.
Da sagsøgte A nu gennem flere måneder har været sygemeldt
uden nærmere oplysning om, hvori sygdommen består, og hvorfor
den forhindrer fremmøde i retten, og da den nu fremlagte
lægeerklæring ikke opfylder de krav, der er tilkendegivet i sidste
retsmøde, har sagsøgte A ikke dokumenteret lovligt forfald.
Herefter, og da sagsøgte B har erklæret sig indforstået med, at
domsforhandlingen fremmes i hendes fravær

bestemmes
Begæringen om omberammelse tages ikke til følge.
Østre landsret
Østre Landsrets kendelse
I Østre Landsrets retsbog anføres bl.a.:
Der fremlagdes kæreskrift af 30. maj 2000, hvorved advokat Peter
Hjørne på vegne af A har påkæret Frederiksberg Rets kendelse af
24. maj 2000 ———, hvorved A's begæring om omberammelse
af domsforhandlingen ikke blev taget til følge. Endvidere
fremlagdes ———.
Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne
afgørelse.
Sagens akter var til stede.
I retsbogen for den 10. maj 2000 hedder det:
»Dommeren bemærkede, at eventuel fremtidigt forfald må
dokumenteres ved lægeerklæring (1) udstedt af en speciallæge

indenfor det felt, som sygdommen angår. Erklæringenmå endvidere
(2) præcisere sygdommens art og årsagen til, at sygdommen
forhindrer fremmøde i retten, samt indeholde oplysning om, (3)
hvornår det må antages at sagsøgte vil være i stand til at give møde.
Desuden henstilles det, at lægeerklæringen fremsendes i god tid
inden retsmødet.«
Det fremgår af samme retsbog for den 10. maj 2000, at der i dette
retsmøde blev fremlagt følgende lægeerklæring af 9. maj 2000
udstedt af læge L:
»Da det er blevet mig oplyst, at min patient A er tilsagt til at møde
i retten i morgen den 10. maj 2000, skal jeg hermed, idet jeg
samtidig henviser til tidligere lægeerklæringer udfærdiget af mig,
oplyse, at jeg fortsat med jævne og korte mellemrum har tilset
ovennævnte patient, som fortsat er syg og sygemeldt, hvorfor han
ikke efter minmening af helbredsmæssige grunde kanmøde i retten
den 10. maj 2000.«
I retsbogen for den 24. maj 2000 er blandt andet anført:
»De sagsøgte A og B var ikke mødt eller repræsenteret.
Der fremlagdes lægeerklæring af 22. maj 2000 fra læge L, hvoraf
fremgår, at A »er syg«, og at han sygemeldes foreløbigt i yderligere
8 uger.
Endvidere fremlagdes skrivelse af d.d. modtaget pr. telefax fra
advokat Peter Hjørne, hvori der anmodes om omberammelse af
domsforhandlingen, idet det gøres gældende, at A har lovligt forfald,
og hvori advokat Peter Hjørne tilkendegiver, at han ikke giver møde
dags dato, da det ikke har noget formål at give møde uden A's
tilstedeværelse.«
Den af speciallæge i almen medicin, L, udstedte erklæring af 22.
maj 2000 er affattet således:
»Hermed meddeles, at ovennævnte mand, der er min patient er
syg, og at jeg efter undersøgelse af ovennævnte patient d.d. har
sygemeldt denne, foreløbig yderligere 8 uger.«
Efter votering afsagdes sålydende

kendelse
Det fremgår af byrettens retsbog for den 24. maj 2000, at
domsforhandlingen i sagen blev påbegyndt den 10. maj 2000,
hvorunder kærendes advokat forlod retsmødet uden at nedlægge
en påstand. Konsekvensen af kærendes udeblivelse fra retsmødet
den 24. maj 2000 skal herefter bedømmes efter bestemmelserne i
retsplejelovens § 362, jf. § 360 og § 354, herunder stk. 7 i
sidstnævnte bestemmelse.
Ved bedømmelse af, om kærende på grund af sygdom har haft
lovligt forfald, kan der ikke som bestemt af byretten i retsmødet
den 10. maj 2000 stilles krav om oplysning om sygdommens art
og årsagen til, at sygdommen forhindrer fremmøde i retten.
Landsretten finder, at lægeerklæringen af 22. maj 2000, stilet til
byretten, efter sit indhold og under hensyn til den tidligere udstedte
lægeerklæring af 9. maj 2000 efter omstændighederne giver
tilstrækkeligt grundlag for at kunne antage, at kærende på grund
af sygdom var forhindret i at møde til den fortsatte domsforhandling
den 24. maj 2000 og dermed havde lovligt forfald.
Herefter og henset til sagens karakter, herunder de af indkærede
nedlagte påstande, finder landsretten, at kærendes begæring om
omberammelse af domsforhandlingen den 24. maj 2000 burde have
været imødekommet.
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Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt
tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Immaterialret 1.4 - Strafferet 31.2 og 3.3.

Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet
med direkte links til en række danske og udenlandske musiknumre,
der enten lå på fremmede servere, eller som han selv havde lagt ud
på internettet ved såkaldt uploading. Under en sag, anlagt af KODA,
Nordisk Copyright Bureau, Dansk Artistforbund, DanskMusikerfor-
bund samt en organisation repræsenterende de fleste pladeselskaber
i Danmark, blev A dømt til at anerkende, at han var uberettiget til at
oprette direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på in-
ternettet, og at han via sin hjemmeside var uberettiget til at kopiere
og/eller medvirke til andres kopiering af ulovligt tilgængeliggjorte
musiknumre via internettet. Endvidere blev A pålagt at betale 100.000
kr. i erstatning og godtgørelse for ikke-økonomisk skade. En forskyldt
bødestraf bortfaldt, jf. straffelovens § 85.

V.L.D. 20. april 2001 i sag KB-afd. B-1943-99
(Helle Bertung, Olav D. Larsen, Solveig Bloch Madsen (kst.)).

KODA (adv. Martin von Haller Grønbæk v/adv.fm. Kasper Heine,
København)
og
Nordisk Copyright Bureau (adv. Martin von Haller Grønbæk v/adv.fm.
Kasper Heine, København)
og
Dansk Artistforbund (adv. Niels M. Andersen, København)
og
Dansk Musikerforbund (adv. Niels M. Andersen, København)
og
IFPI Danmark som mandatar for Polygram Records A/S m.fl. (adv.
Niels M. Andersen, København)
mod
A ved værgen V (adv. Tom Tønnies, Vejen, e.o.).

———
Sagerne[1] drejer sig begge om, hvorvidt oprettelse af direkte links

(såkaldte deep-links) på internettet, hvorved det gøres muligt for andre
at kopiere ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet uden
rettighedshavernes tilladelse, udgør en krænkelse af sagsøgernes rettig-
heder i henhold til ophavsretsloven. Sagsøgerne gør gældende, at op-
rettelse af direkte links både indebærer ulovlig kopiering og/eller
medvirken til andres kopiering af de musiknumre, hvortil der via opret-
telse af links skabes adgang, og indebærer en tilgængeliggørelse
og/eller udbredelse af musiknumrene, hvilket er en krænkelse af
sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 2, § 65 og §
66.
———
Sagsøgerne har over for sagsøgte A nedlagt følgende påstande:

1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at han via
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hjemmesiden www.— — — har været og fortsat er uberettiget
til at oprette direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknum-
re på internettet.

2. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at han via hjemmesidenwww.—
— — har været og fortsat er uberettiget til at kopiere og/eller

medvirke til andres kopiering af ulovligt tilgængeliggjorte mu-
siknumre via internettet.

3. Sagsøgte tilpligtes til sagsøgerne at betale 100.000 kr. - subsi-
diært et mindre beløb efter rettens skøn - med tillæg af proces-
rente fra sagens anlæg, til betaling sker.

4. Sagsøgte idømmes i medfør af ophavsretslovens § 76, stk. 1, en
af retten fastsat bøde for overtrædelse af ophavsretslovens § 2,
§ 65 og § 66.

Sagsøgte A har heroverfor nedlagt følgende påstande:
Over for sagsøgernes påstande 1 og 2:
Principalt: afvisning
Subsidiært:
over for påstand 1: frifindelse,
over for påstand 2: tages bekræftende til genmæle.
Over for sagsøgernes påstande 3 og 4: frifindelse.
— ——
Vedrørende sagsøgerne:
KODA, der er en forkortelse for Komponister i Danmark, forvalter

de såkaldte fremførelsesrettigheder for komponister, tekstforfattere og
musikforlæggere, og har i dag ca. 22.000 danske medlemmer. Gennem
aftaler med tilsvarende selskaber i hele verden forvalter KODA også
fremførelsesrettigheder for udenlandske rettighedshavere, når deres
musikværker fremføres offentligt i Danmark.
NCB (Nordisk Copyright Bureau) forvalter rettighederne til at ind-

spille, eksemplarfremstille og distribuere musikværker på cd, bånd,
film, video m.v. (de såkaldte »mekaniske rettigheder«). NCB er et
fællesnordisk, kollektivt forvaltningsselskab, der ejes af bl.a. KODA.
I lighedmed KODA har NCB aftaler med udenlandske selskaber, såle-
des at NCB i praksis repræsenterer stort set alle beskyttedemusikværker
i verden.
Dansk Artist Forbund og Dansk Musikerforbund repræsenterer ho-

vedparten af danske udøvende kunstnere inden for musikbranchen.
IFPI Danmark er den danske afdeling af IFPI (International Federa-

tion of the Phonographic Industry), der repræsenterer de fleste fono-
gramproducenter (pladeselskaber) i Danmark og udlandet, svarende
til ca. 98 % af salget af fonogrammer i Danmark.
Om sagerne i øvrigt:
— ——
Sagsøgte A havde den 3. februar 1999 en hjemmeside indeholdende

en liste i alfabetisk orden over 65 danske og udenlandske musiknumre.
Hjemmesiden indeholdt direkte links til de pågældende musiknumre
beliggende på servere rundt om i verden. A havde selv lagt enkelte af
disse musiknumre - herunder tre numre med gruppen Beam Teammed
tilladelse - ud på nettet (uploading), men størstedelen af numrene lå på
fremmede servere. Øverst på hjemmesiden var anført »OBS: NOGLE
AF FILERNE SKAL OMDØBES EFTER DOWNLOADNING«.
Nederst på hjemmesiden stod en opfordring til at rapportere om »døde
links«, ligesom der var anført følgende: »Hvis du har nogle mp3 ønsker
og de ikke er på denne side, så send en e-mail og jeg vil så ligge den
ind på siden«.
A's hjemmeside var tilmeldt søgetjenesten »Jubii« under indeks

»QuickMp3«, og den lå den 3. februar 1999 som nr. 5 og den 4. februar
1999 som nr. 2 på »Jubii's« Top 10 over de populæreste, det vil sige
de mest besøgte, hjemmesider i Jubii.
— ——
Den 4. februar 1999 skrev advokat Niels M. Andersen ved advokat-

fuldmægtig Jacob la Cour bl.a. følgende til A:
———
I perioden indtil 4. marts 1999 korresponderede parterne om en for-

ligsmæssig løsning, som imidlertid ikke blev til noget.
Det fremgår af statistisk materiale vedrørende aktiviteten på A's

hjemmeside, at der i perioden 1. december 1998 til 4. februar 1999 var
i alt 30.685 besøgende på hjemmesiden, heraf mindst 14.013 besøg på
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de sider, hvorfra der var links til musik. Det fremgår endvidere, at den
gennemsnitlige »besøgstid« på denne del af hjemmesiden var over 5
minutter.
— ——
Sagsøgerne har fremlagt en brochure, der udkom i slutningen af juni

1998, hvori der under overskriften »Hvem ejer musikken på Internettet
?« gennemgås forskellige forhold vedrørende retsforholdet mellem
internetbrugere og musikkens rettighedshavere. Brochuren er udgivet
af bl.a. sagsøgerne. I brochuren hedder det bl.a.:
». . .
Du er kun med på en lytter
Hvis du vil mere og andet end blot at lytte til musikken, skal du have

tilladelse fra rettighedshaverne. At være rettighedshaver betyder, at
man har eneret til at kopiere musikken og til at gøre den tilgængelig
for andre.
Ingen andre må derfor disponere over musikken, medmindre rettig-

hedshaverne har givet tilladelse til det. Der står i lov om ophavsret. . .
Hvad må jeg?
Må jeg lytte til musik på Internettet?
Ja, hvis du kun lytter, og dette ikke indebærer en downloading.
Må jeg lægge musik på min hjemmeside?
Ja, hvis du har indhentet tilladelse. Hvad enten du
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ønsker at anvende musikken til privat, kommerciel eller andet brug,
skal der i alle tilfælde indhentes tilladelse fra de relevante rettighedsha-
vere.
Må jeg lægge brudstykker af musik på Internettet?
Ja, hvis du har indhentet tilladelse. Også brudstykker, uanset længde

af musik er beskyttet.
Må jeg linke til andre musikhjemmesider?
Ja, hvis ejeren af den hjemmeside du linker til i forvejen har indhentet

tilladelse fra rettighedshaverne. Linker du til hjemmesider, der udbyder
musik uden tilladelse eller tilbyder køb af pirat-cd'er, medvirker du til
andres ulovlige handlinger. . .
Må jeg lægge min cd-samling ud på Internettet?
Nej, du må ikke engang kopiere den over på din computer. Heller

ikke et enkelt nummer. Dette indebærer en kopiering, som er ulovlig
ifølge lov om ophavsret.
Må jeg lægge musik ud på Internettet i Mpeg-format?
Nej, ikkemedmindre du har indhentet tilladelse fra rettighedshaverne.

Denne tilladelse gives meget sjældent. Dumå under ingen omstændig-
heder, uden særskilt tilladelse, videresende musik i digitale formater
til andre. . .
. . .«
Det er oplyst, at brochuren i efteråret 1998 bl.a. blev udsendt i 1.400

eksemplarer til fritids- og ungdomsklubber i Danmark.
Sagsøgernes krav om vederlag er opgjort ud fra en forudsætning om,

at der skal betales mindst 20 kr. pr. musiknummer, idet den gennem-
snitlige salgspris for en cd-single er 22-27 kr., hvorfra skal trækkes
udgifter til fremstilling og distribution, hvilket giver en fortjeneste til
de tre grupper af rettighedshavere på 16-20 kroner.
Kravet mod A er i stævningen opgjort således:

1) Vederlag for ulovlig digital kopiering, 10 musiknumre a 20 kr.,
i alt 200 kr.

2) Vederlag for uploading, 4 musiknumre a 20 kr., i alt 80 kr.
3) Vederlag for tilgængeliggørelse for offentligheden, 65musiknum-

re (links) a 20 kr., i alt 1.300 kr.
4) Vederlag for kopiering (downloading), 2.800 musiknumre a 20

kr., i alt 56.000 kr.
5) Erstatning for yderligere tab/ikke-økonomisk skade 57.580 kr.
I alt . . .115.160 kr.

Antallet af musiknumre i punkt 4 er skønnet ud fra, at 20% af de
14.013 besøgende hver har downloaded et nummer.
Punkt 5 er fastsat svarende til vederlagskravet under punkt 1-4.
Under domsforhandlingen er det gjort gældende, at vederlagskravet

i punkt 4 retteligt bør baseres på et langt større antal musiknumre, da
det må antages, at alle 14.013 besøgende, der i gennemsnit har besøgt
hjemmesiden over 5minutter, har downloadedmindst et musiknummer.
———
Af procesøkonomiske årsager og under hensyntagen til de sagsøgtes

betalingsevne er kravet mod hver af de sagsøgte begrænset til 100.000
kr.
— ——
Sagsøgte A har forklaret, at han er født den ——— 1983. Efter at

have benyttet sin fars computer, købte han selv en computer og begynd-
te ligesom sine kammerater at lave hjemmesider med fodboldresultater.
Han og kammeraterne konkurrerede om, hvem der kunne få flest besø-
gende på deres hjemmeside. I starten snød han og besøgte selv sin
hjemmeside, men det gav alligevel kun nogle få hundrede besøgende.
Han fandt imidlertid ud af, at porno og mp3-filer var meget populære
emner på internettet. Ved at søge på »mp3« fandt han flere millioner
danske og udenlandske hjemmesider og kunne se, at nogle af disse
havde mange besøgende. I slutningen af 1998 ændrede han derfor sin
hjemmeside, idet han fra forskellige populære hjemmesider kopierede
links til sange, som han selv kunne lide. Der var tale om sange, som
lå på forskellige servere over hele verden. Han uploadede også 4
numre fra sine egne cd'er samt nogle technonumre, som han havde lavet
sammen med en kammerat. Det var imidlertid først, ca. 14 dage efter
at han havde tilmeldt sig søgestationen Jubii, at besøgsantallet begyndte
at eksplodere. En kammerat fortalte ham, at der havde været over 1.000
besøgende på hans hjemmeside. Han kunne slet ikke tro det. Antallet
af besøgende fortsatte med at stige meget stærkt og nåede op over
30.000. Han følte virkeligt, at sejren nu var hjemme. Det har aldrig
strejfet ham, at han foretog sig noget ulovligt, eller at han krænkede
kunstnernes rettigheder. Der var utallige tilsvarende hjemmesider. Han
bemærkede ikke, om pladeselskaber havde lagt mp3-filer ud, men det
kunne skyldes, at han aldrig gennemså alle de sider, der kom frem på
nettet ved søgning på »mp3«. Han troede, at der måske var tale om en
gestus fra musikernes side. Han havde betalt for de cd'er, som han selv
lagde ud på nettet, og troede derfor, at det var i orden. Da han var blevet
kontaktet af sagsøgerne, prøvede han at gå ind på KODA's hjemmeside,
men fandt ingen information om, hvad man måtte og ikke måtte. Han
fandt heller ingen information ved at søge på »mp3«. Han blev meget
forskrækket, da han blev kontaktet af sagsøgerne, og hans kammerater
lukkede også straks deres hjemmesider. Han blev utrolig nervøs, da
han som 15-årig blev præsenteret for et krav på 400.000 kr. Han
downloader ikke mere musik fra nettet og advarer alle andre mod at
gøre det. Han går på teknisk skole og ved, at alle unge på skolerne be-
nytter mp3-filer såvel i form af aflytning som ved downloading. Sko-
lerne forsøger at forhindre dette, men mange unge undgår
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at blive opdaget ved at omdøbe filerne. Mens han havde hjemmesiden,
interesserede han sig kun for antallet af besøgende. Han havde besø-
gende fra flere andre lande. Han vil ikke udelukke, at mange at de be-
søgende har downloaded musik. Det var »den store mening med det
hele«. For at afspille en mp3-fil skulle den omdøbes efter downloading.
Det var ikke alle, der vidste det, og i starten fik han derfor 5-6 e-mails
om dagen fra folk, der ikke kunne få det til at fungere. Derfor skrev
han på sin hjemmeside, at filerne skulle omdøbes. Det var bare for at
være venlig, at han skrev, at han kunne finde frem til andre ønskede
mp3-filer.
— ——
Sagsøgerne har til støtte for påstand 1 og 2 i begge sager bl.a. anført,

at oprettelse af direkte links på internettet, hvorved det gøres muligt
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for andre at kopiere ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet
uden rettighedshavernes tilladelse, udgør en krænkelse af sagsøgernes
rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 2, § 65 og § 66 samt almin-
delige retsgrundsætninger. Det er ubestridt, at de musikværker, hvortil
de sagsøgte har oprettet direkte links, er ophavsretligt beskyttet, og at
det er sagsøgerne, der nyder denne beskyttelse. Det er ikke teknisk
muligt at hindre, at musiknumre lægges ud på internettet uden rettig-
hedshavernes tilladelse, eller at andre herefter kan aflytte og/eller ko-
piere disse musiknumre, men det er heller ikke nødvendigt for at fast-
holde sagsøgernes enerettigheder. De sagsøgtes oprettelse af direkte
links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre udgør endvidere en
selvstændig tilgængeliggørelse for almenheden i form af offentlig
fremførelse af musiknumrene eller medvirken hertil i strid med sagsø-
gernes rettigheder efter ophavsretslovens § 2 samt almindelige rets-
grundsætninger. Selve uploadingen er en tilgængeliggørelse for almen-
heden omfattet af ophavsretslovens § 2, idet uploading må sidestilles
med offentlig fremførelse, svarende til hvis værkerne blev spillet i ra-
dioen. Uploadingmå endvidere utvivlsomt anses for ulovlig eksemplar-
fremstilling på samme måde som kopiering til de sagsøgtes harddisk
er ulovlig eksemplarfremstilling. Efter sagsøgernes opfattelse er opret-
telse af direkte links til de værker, som andre ulovligt har lagt ud på
nettet, en selvstændig krænkelse af ophavsretsloven, svarende til fx
ulovlig videresendelse af et radiosignal. Da de sagsøgte samtidig har
tilmeldt deres hjemmesider til en kendt søgestation som »Jubii«, bliver
det muligt for en meget stor kreds af personer hurtigt at finde frem til
de ulovligt uploadede musiknumre. Sagsøgerne har endvidere gjort
gældende, at den kopiering eller medvirken til kopiering, som bliver
muliggjort ved oprettelse af direkte links, også er en selvstændig
krænkelse af sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavsretslovens §
2, § 65 og § 66, og at kopiering af musiknumre på Internettet ikke kan
ske under henvisning til reglen om privatkopiering i ophavsretslovens
§ 12. Det fremgår af teksten på de sagsøgtes hjemmesider, at de begge
var helt klar over, dels at mange af de besøgende ønskede at kopiere
den musik, hvortil der var oprettet links, dels at kopiering ville være
ulovlig. De har derfor begge været i ond tro. Deres medvirken består
i, at de ved oprettelse af links har forøget mulighederne for at foretage
ulovlig kopiering. Det kan udelukkes, at de besøgende kun har lyttet
til musikken, dels fordi det kræver en særlig hurtig internetforbindelse
at høre musikken med den rigtige hastighed, dels fordi det meget store
besøgsantal indicerer, at der i vidt omfang skete kopiering af musiknum-
rene. Også den automatiske kopiering, som sker, når man klikker sig
ind på et af numrene på hjemmesiden (cachekopiering), må anses for
ulovlig kopiering, idet det er teknisk muligt at finde musiknummeret
frem igen.
Vedrørende påstand 3 har sagsøgerne gjort gældende, at de sagsøgte

er ansvarlige eller medansvarlige for den kopiering, tilgængeliggørelse
og/eller udbredelse, som er en følge af, at de har oprettet direkte links
til de pågældende musiknumre. De skal derfor betale et rimeligt veder-
lag for den skete udnyttelse og er endvidere forpligtet til at erstatte
sagsøgerne det yderligere tab i form af markedsforstyrrelse og udgifter
til kontrolforanstaltninger, som de sagsøgtes krænkelser har påført
sagsøgerne, jf. ophavsretslovens § 83. Endelig har sagsøgerne krav på
erstatning for ikke-økonomisk skade i medfør af lovens § 83, stk. 3.
Disse krav kan opgøres til mindst de påståede beløb, og det er i relation
til disse krav tilstrækkeligt, at de sagsøgte har handlet simpelt uagtsomt.
Det disculperer ikke, at mange andre har gjort det samme, eller at de
sagsøgte har svævet i en form for retsvildfarelse, idet de muligt har
troet, at fremgangmåden ikke var ulovlig Det afgørende er, at de begge
har vidst eller burde have vidst, at mp3-filerne ikke var lagt ud på nettet
med rettighedshavernes tilladelse, og at de ved at etablere de direkte
links til dissemusiknumre har muliggjort, at besøgende på hjemmesiden
kunne kopiere musikken. De har begge været klar over, at besøgende
i et eller andet omfang faktisk foretog kopiering, allerede fordi hjem-

mesiderne havde så høje besøgstal, men sagsøgte A har også selv for-
klaret, at meningenmed det hele var, at de besøgende skulle downloade
musikken. og at han ofte fik e-mails fra besøgende, der havde problemer
med at downloade.
Endelig har sagsøgerne (påstand 4) nedlagt påstand om, at de

sagsøgte i medfør af ophavsretslovens § 76, stk. 1, hver idømmes en
bøde for overtrædelse af ophavsretslovens § 2, § 65 og § 66. Betingel-
serne herfor er opfyldt, idet de sagsøgte må anses for at have handlet
forsætligt eller i hvert fald groft uagtsomt, jf. det ovenfor anførte.
— ——
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Vedrørende sagsøgernes påstand 1 og 2 har de sagsøgte nedlagt på-

stand om afvisning og til støtte herfor anført, at påstandene i den fore-
liggende form ikke kan tages under pådømmelse, da de er uegnede
hertil. Da de sagsøgte har efterkommet sagsøgernes krav om at slette
hjemmesiderne, har sagsøgerne ikke den fornødne retlige interesse i
pådømmelse af disse påstande, der ikke har loyal, konkret og aktuel
interesse for sagsøgerne, og som hovedsagelig må antages at være
nedlagt for at få fastslået retstilstanden på et juridisk tvivlsomt område.
Da sagsøgerne endvidere har nedlagt påstandene 3 og 4, vil stillingtagen
til disse påstande forudsætte en stillingtagen til de forhold, der er om-
fattet af påstand 1 og 2, og også af denne grund er påstandene overflø-
dige.
Til støtte for påstanden om frifindelse over for sagsøgernes påstand

1 har de sagsøgte gjort gældende, at oprettelse af direkte links til
ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre ikke er en krænkelse af sagsø-
gernes rettigheder, idet fremgangsmåden alene indebærer en henvisning
til musiknumre, som er lagt ud på nettet af andre, og en sådan henvis-
ning kan ikke betegnes som tilgængeliggørelse for almenheden i form
af offentlig fremførelse eller medvirken hertil. Tilgængeliggørelsen
sker ved uploadingen, og oprettelse af direkte links er ikke en yderligere
tilgængeliggørelse. Det er ikke en krænkelse af sagsøgernes rettigheder
at lytte til mp3-musikfiler, og de sagsøgte har ingen indflydelse på, i
hvilket omfang besøgende på hjemmesiden alene lytter til musikken,
og i hvilket omfang numrene kopieres. Der er derfor ikke en sådan
forbindelse mellem de sagsøgtes handling og den kopiering, der måtte
foregå, at de sagsøgte kan anses for medvirkende til andres kopiering
af musiknumrene. Den omstændighed, at der i forbindelse med et besøg
på hjemmesiden sker en midlertidig kopiering (cachekopiering), kan
ikke betegnes som kopiering i ophavsretslovens forstand, idet denne
kopiering sker automatisk og næppe er almindelig kendt, ligesom det
ikke er ukompliceret at finde filen frem igen bagefter. Ulovlig kopiering
kan derfor alene angå den kopiering, der sker ved, at den enkelte bruger
omdøber musiknumre og lagrer dem på egen harddisk. Endelig har de
sagsøgte været i undskyldelig uvidenhed om en eventuel ulovlig
fremgangsmåde, idet oprettelse af direkte links er uomtalt i ophavsrets-
loven. Det er sagsøgerne, der har ansvaret for at oplyse om retsstillingen
ved en bedre og klarere oplysningskampagne end den, der har været
sat i værk, især når det ikke teknisk er muligt at beskytte værker mod
up- og downloading, og da der er tale om noget, som mange - især
unge - mennesker beskæftiger sig med.
Såfremt retten ikke tager de sagsøgtes påstand om afvisning af på-

stand 2 til følge, tager de sagsøgte bekræftende til genmæle over for
denne påstand, idet man natuligvis anerkender at skulle overholde op-
havsretsloven.
Vedrørende sagsøgernes krav om vederlag og erstatning har de

sagsøgte navnlig gjort gældende, at begge har udvist en så ringe
uagtsomhed, at betingelserne for tilkendelse af vederlag og erstatning
i henhold til lovens § 83 ikke er opfyldt. Sagsøgerne har endvidere ikke
dokumenteret vederlagskravet eller tabet på tilstrækkelig måde, og der
er ingen dokumentation for tab som følge af markedsforstyrrelser eller
for øgede udgifter til kontrolforanstaltninger. Under alle omstændighe-
der bør en eventuel erstatning fastsættes til et lavt, symbolsk beløb.
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Som følge heraf er betingelserne for idømmelse af straf heller ikke
opfyldt, dels fordi de sagsøgte objektivt set i det væsentlige ikke har
handlet i strid med de påberåbte bestemmelser, dels fordi de ikke har
haft den fornødne tilregnelse, idet de hverken har handlet forsætligt
eller groft uagtsomt. I hvert fald foreligger der sådanne undskyldende
momenter, at straffen bør bortfalde.

Landsrettens begrundelse og resultat:
———
Vedrørende sagsøgernes anerkendelsespåstande (påstand 1 og 2):
Selv om disse anerkendelsespåstande også har karakter af anbringen-

der til støtte for sagsøgernes øvrige påstande, er der ikke, som påstået
af de sagsøgte, grundlag for at nægte at tage påstandene under pådøm-
melse. De sagsøgtes påstand om afvisning af påstand 1 og 2 tages
derfor ikke til følge.
Det lægges efter bevisførelsen til grund, at sagsøgte B i slutningen

af 1998 oprettede direkte links fra sin hjemmeside til 381 musiknumre,
som han havde hentet fra en hollandsk hjemmeside, og at sagsøgte A
på samme tidpunkt oprettede direkte links fra sin hjemmeside til ca.
55 musiknumre, som han havde hentet fra forskellige andre hjemmesi-
der, og til 4 musiknumre fra cd'er, som han selv havde lagt ud på nettet.
Det lægges til grund, at alle disse musiknumre var ophavsretligt beskyt-
tet, og at ingen af rettighedshaverne havde givet tilladelse til, at musik-
ken blev lagt ud på nettet. Begge de sagsøgte tilmeldte deres hjemmesi-
der til en såkaldt søgestation under et indeks, der indeholdt betegnelsen
»mp3«, og i perioden indtil siderne blev lukket i starten af februar
måned 1999, var der på begges hjemmesider et betydeligt antal besø-
gende. B har forklaret, at han opnåede at havemellem 50.000 og 60.000
besøg på sin hjemmeside, og det er oplyst, at der var mere end 14.000
besøg på A's hjemmeside af en gennemsnitlig varighed på over 5 mi-
nutter. Denne besøgsaktivitet førte til, at de sagsøgte umiddelbart før
lukningen lå på henholdsvis 2. og 5. pladsen på søgestationens liste
over de 10 mest populære hjemmesider i Danmark.
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Der er ikke uenighed om, at besøgende på de sagsøgtes hjemmesider

- uden at forlade hjemmesiden - ved et klik på det direkte link blev ført
hen til det sted, hvor det ønskede musiknummer lå, og at man herefter
ved yderligere et klik kunne vælge enten at kopiere med henblik på
afspilning, når nummeret var overført, eller at gemme nummeret på
egen harddisk på en af brugeren valgt placering. I begge situationer
kunne nummeret efterfølgende findes frem og eventuelt kopieres til fx
en cd. Efter det oplyste kræver det dog særlig edb-teknisk indsigt at
genfinde nummeret, hvis det alene er midlertidigt kopieret (cachekopi-
ering), ligesom brugeren i denne situation ikke har indflydelse på, hvor
længe nummeret opbevares på harddisken.
Ingen af de sagsøgte har bestridt, at de - som anført i erstatningsop-

gørelserne - hver har kopieret ca. 10 musiknumre. Da en sådan kopie-
ring til eget brug ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ophavs-
retslovens § 12, stk. 1, jf. herved bestemmelsens stk. 2, nr. 4, har de
sagsøgte herved krænket sagsøgernes rettigheder i henhold til lovens
§ 2, § 65 og § 66.
Sagsøgte A har erkendt, at han har overtrådt ophavsretslovens forbud

mod eksemplarfremstilling, i forbindelse med at han kopierede fire
musiknumre fra musikcd'er til hjemmesiden. Selv om de sagsøgte ikke
i øvrigt selv har lagt musik ud på nettet uden tilladelse, findes de ved
at oprette direkte links til musiknumre, som andre ulovligt havde uplo-
aded, selvstændigt at have tilgængeliggjort musiknumrene for almen-
heden på en måde, der må sidestilles med offentlig fremførelse, jf.
ophavsretslovens § 2. Da de sagsøgte ikke har haft tilladelse til en sådan
tilgængeliggørelse, har de handlet i strid med sagsøgernes ophavsret
til musikværkerne som beskrevet i lovens § 65 og § 66. Sagsøgte B
har efter sin egen forklaring vidst, at den musik, hvortil han henviste
via links, var lagt ud på nettet uden rettighedshavernes samtykke.

Sagsøgte A har efter sin forklaring ikke tænkt på, om musiknumrene,
hvortil han oprettede links, var lagt ud på internettet med eller uden
rettighedshavernes tilladelse. Han har imidlertid selv indhentet tilladelse
til at lægge tre numre med gruppen Beam Team ud på nettet, og han
havde ikke noget grundlag for at antage, at der forelå tilladelse fra ret-
tighedshaverne for så vidt angår demusiknumre på andres hjemmesider,
som han oprettede links til. Endvidere har begge de sagsøgte vidst, at
mange af de besøgende ville udnytte muligheden for at kopiere de
musiknumre, som de via de sagsøgtes hjemmesider fik adgang til. Det
fremgår da også af de sagsøgtes tekst på hjemmesiderne, at de var helt
klar over, at dette var meningenmed at besøge hjemmesiden og forkla-
ringen på, at hjemmesiderne var så populære. De sagsøgte har således
ved oprettelse af direkte links tillige medvirket til den kopiering af
beskyttede musiknumre, som besøgende på hjemmesiderne foretog,
og derved medvirket til de overtrædelser af ophavsretslovens § 2, § 65
og § 66, som herved fandt sted. Det bemærkes i den forbindelse, at
retten ikke finder anledning til at vurdere, om den tidligere omtalte
cachekopiering i sig selv er ulovlig eksemplarfremstilling, idet besø-
gende på de sagsøgtes hjemmesider i ikke ubetydeligt omfang må an-
tages at have omdøbt filerne med henblik på at gemme musikken på
egen harddisk eller på en cd. Den omstændighed, at der givetvis var
mange andre, der på det pågældende tidspunkt foretog sig noget tilsva-
rende, har efter rettens opfattelse ikke betydning for vurderingen af,
om de sagsøgte har handlet i strid med sagsøgernes rettigheder, men
kan have betydning for vurderingen af sagsøgernes påstand 3 og 4.
Som følge af det anførte tager landsretten derfor sagsøgernes påstand

1 og påstand 2 til følge.
Vedrørende sagsøgernes påstand 3 og 4:
De sagsøgte har ved at oprette direkte links til musiknumre som anført

dels selvstændigt tilgængeliggjort numrene for almenheden i strid med
ophavsretslovens § 2, dels forøget mulighederne for, at de personer,
der ønskede at kopiere musik, kunne finde musikken og foretage kopi-
eringen på en nem og hurtig måde, og derved medvirket til denne
ulovlige kopiering. De sagsøgte har som også anført kendt samtlige de
momenter, der er af betydning for vurderingen af tilregnelsen. De har
således vidst eller måttet anse det for overvejende sandsynligt, at de
musiknumre, hvortil de oprettede links, var lagt ud på nettet uden ret-
tighedshavernes tilladelse, ligesom de har været klar over og på hjem-
mesiderne givet udtryk for, at det var ulovligt at kopiere musikken, og
at det i vidt omfang netop var derfor, at besøgende gik ind på hjemmesi-
derne. Det forhold, at de sagsøgte muligvis ikke har været klar over,
at de ved deres handlinger krænkede sagsøgernes rettigheder, har derfor
karakter af en egentlig retsvildfarelse, der ikke udelukker forsæt. De
sagsøgte har herefter forsætligt overtrådt ophavsretslovens § 76, stk.
1, jf. § 2, § 65 og § 66.
———
Under hensyn til at sagsøgte A på det pågældende tidspunkt var 15

år, til at han ikke har tilsigtet eller haft økonomisk udbytte af sine
handlinger, og til at han straks efterkom sagsøgernes krav om lukning
af hjemmesiden, findes bødestraffen også for hans vedkommende at
kunne bortfalde, jf. straffelovens § 85. Det er herved også tillagt betyd-
ning, at denne sagsøgte kun i 4 tilfælde selv har lagt musiknumre ud
på nettet, at sagen omfatter links til ca. 60 musiknumre, og at andre på
det pågældende tidspunkt havde lignende hjemmesider medmusiklinks,
uden at dette havde givet anledning til sager som denne eller større
offentlig omtale.
Som følge af det anførte har de sagsøgte pligt til at
 1578 

betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af sagsøgernes rettigheder
samt erstatning for den yderligere skade, som overtrædelserne måtte
have medført. Da sagsøgerne ikke ville have givet tilladelse til en ud-
nyttelse som den skete, findes der ikke noget sædvanligt honorar for
den pågældende udnyttelse, og vederlaget må derfor fastsættes skøns-
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mæssigt. Landsretten kan tiltræde, at der ved fastsættelse af vederlags-
kravet tages udgangspunkt i den oplyste avance på 20 kr. pr. musiknum-
mer. Sagsøgernes opgørelse er beregnet ud fra den forudsætning, at
20% af de besøgende på hjemmesiderne har kopieret mindst et mu-
siknummer. Landsretten finder ikke anledning til at tilsidesætte dette
skøn, der må betegnes som forsigtigt. Sagsøgerne findes endvidere
berettiget til erstatning for tab som følge af markedsforstyrrelser og
øgede kontrolomkostninger samt godtgørelse for ikke-økonomisk
skade i medfør af ophavsretslovens § 83, stk. 1 og stk. 3. Det samlede
beløb herfor kan skønsmæssigt fastsættes som af sagsøgerne påstået
til et beløb svarende til vederlaget. Landsretten tager således de nedlagte
vederlags- og erstatningspåstande til følge.
———

1. Dommen, der gengives i uddrag, omfattede en tilsvarende sag anlagt af
samme sagsøgere mod B, der efter domsforhandlingen, men inden dommens
afsigelse, afgik ved døden. Dommens afsnit vedrørende B er i videst muligt
omfang ikke gengivet.
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U.2002.1645Ø

Ophavsretskrænkelse, erstatning og udlevering af tegninger
m.v. til arkitekt i forbindelse med opførelse af bygning.
Immaterialret 1.2 og 1.4 - Retspleje 25.3.

♦ Arkitektfirmaet A udarbejdede i 1994 nogle skitseforslag og
et dispositionsforslag til et kontorbyggeri på en grund i
Birkerød. Tegningerne over den kommende bygning viste, at
denne bl.a var udformet med udbygninger (»fingre«) mod en
skov. Projektet blev herefter sat i bero. Arkitekt H havde samme
år udarbejdet nogle tegninger med forslag til opførelse af en
buet bygning med »fingre« i Ballerup. I april 1995 erhvervede
et erhvervsinvesteringsselskab E grunden i Birkerød og i maj
samme år udfærdigede arkitekt H et forslag til bebyggelse af
grunden. I en tegning fra september 1995 havde H skitseret at
en buet bygning med »fingre« skulle opføres. A blev i
begyndelsen af 1996 på ny involveret i byggeprojektet på
grunden i forbindelse med teknisk rådgivningm.v. I forbindelse
med de forudgående forhandlinger herom havde A taget
forbehold over for ophavsretten omkring projektet. Efter at
bygningen var opført anlagde A sag mod H og E med påstand
om, 1) at H og E skulle anerkende, at den opførte bygning var
et ulovligt plagiat efter ophavsretslovens regler, 2) at H og E
skulle betale erstatning for overtrædelse af lovens § 2, og 3) at
H og E skulle udlevere samtlige i deres besiddelse værende
tegninger og/eller tryk af bygningen. H og E nedlagde påstand
om afvisning, subsidiært frifindelse over for påstandene 1) og
3) og frifindelse over for påstand 2). På grundlag af det i sagen
afholdte syn og skøn lagde landsretten til grund, at A's
dispositionsforslag og senere myndighedsprojekt til en bygning
på grunden, efter en helhedsbedømmelse måtte anses for
selvstændige arkitektoniske værker, der var beskyttet
1646
efter ophavsretslovens § 1. Da ophavsretten til arkitekttegninger
omfatter beskyttelse mod, at andre opfører den pågældende
bygning, toges påstanden om afvisning af A's påstand 1) ikke
til følge. Efter bevisførelsen fandt landsretten, at H's og E's
tegningsmateriale, samt myndighedsprojekt på alle væsentlige
punkter havde en slående lighed med A's tegningsmateriale,
dispositionsforslag samt myndighedsprojekt. Landsretten fandt
det ubetænkeligt at lægge til grund, at H's tegninger ikke kunne
være blevet til uden kendskab til A's dispositionsforslag.
Landsretten fandt det godtgjort, at H og E krænkede A's
ophavsret, jf. ophavsretslovens § 2, ved efterfølgende at
gennemføre byggeriet uden at have fået tilladelse hertil af A.
A fandtes ikke ved sin senere deltagelse i projektet at have
overdraget sine rettigheder til projektet, ligesom A ikke ved
passivitet havde mistet sin ret til at gøre krænkelsen af
ophavsretten gældende over for de sagsøgte. Den erstatning,
der i medfør af ophavsretslovens § 83, jf. § 2, tilkomA, fandtes
henset til en indgået aftale om et honorar på 950.000 kr.
skønsmæssigt at kunne fastsættes til 400.000 kr. Landsretten
fandt ikke grundlag for - mod de sagsøgtes protest - at tillade
A at udvide sin påstand fra at angå erstatning til også at vedrøre
godtgørelse og et rimeligt vederlag efter § 83 i ophavsretsloven,
idet denne udvidede påstand først blev fremsat under A's replik
under domsforhandlingen, jf. retsplejelovens § 363, stk. 1,
sammenholdt med stk. 4. A's påstand om udlevering til
tilintetgørelse af samtlige de i H's og E's besiddelse værende

tegninger og/eller tryk af bygningen toges til følge i medfør af
ophavsretslovens § 84, stk. 1.

Ø.L.D. 10. april 2002 i sag 22. afd. nr. B-0400-99
(Hedegaard Madsen, Black, Helle Hastrup (kst.)).

Dissing+Weitling arkitektfirma A/S (adv. Eskil Trolle, København)
mod
1) Aktiocon Erhvervsbyggeri A/S (adv. Frank Bøggild, København.),
2) Peter Hammer ApS (adv. Frank Bøggild, København),
3) I/S Gentofte Erhvervsinvest v/Knud Jørgensen, Preben Werner
Rasmussen og Preben Nørholm (adv. Frank Bøggild, København).

Østre Landsret
Under denne sag, der er anlagt den 8. februar 1999, har sagsøgeren,
Dissing+Weitling arkitektfirma A/S, ifølge påstandsdokument af
21. januar 2002 nedlagt følgende 3 påstande:
1 De sagsøgte, Akticon Erhvervsbyggeri A/S, Peter Hammer

ApS og I/S Gentofte Erhvervsinvest, tilpligtes at anerkende,
at bygningen kaldet »Lollikhus« på Kongevejen 4, Birkerød,
matr.nr. 3-a, 4-b og 4-c Skovrød by, Birkerød, er et ulovligt
plagiat efter ophavsretslovens regler af Dissing+Weitling,
arkitektfirma A/S' værk.

2 De sagsøgte tilpligtes i erstatning for overtrædelse af
ophavsretslovens § 2 at betale sagsøgeren 2.970.000 kr. med
tillæg af sædvanlig procesrente fra den 3. januar 2001, til
betaling sker.

3 De sagsøgte tilpligtes til sagsøgte med henblik på
tilintetgørelse at udlevere samtlige de i deres besiddelse
værende tegninger og/eller tryk (såvel skitser som endelige
originaler og kopier) af den Kongevejen 4, 3460 Birkerød,
beliggende kontorbygning.

De sagsøgte har ifølge påstandsdokument af 16. januar 2002 over
for sagsøgerens påstand 1 nedlagt påstand om afvisning, subsidiært
frifindelse, over for sagsøgerens påstand 2 frifindelse, subsidiært
betaling af et mindre beløb end 2.970.000 kr. forrentet med
sædvanlig procesrente fra 3. januar 2001, til betaling sker, og over
for sagsøgerens påstand 3 afvisning, subsidiært frifindelse.
I begyndelsen af 1994 indledtes et byggeprojekt, hvori deltog
sagsøgeren, Rasmussen & Schiøtz A/S, Leif Hansen Rådgivende
ingeniører A/S og Revisionsaktieselskabet Schøbel & Marholt
(senere Deloitte & Touche), sidstnævnte som potentiel lejer,
vedrørende grunden Kongevejen 4, Birkerød, som Rasmussen &
Schiøtz A/S havde købsoption til.
Sagsøgeren udarbejdede i forbindelse med projektet nogle
skitseforslag, hvilket i august 1994 resulterede i et
dispositionsforslag til kontorbyggeri på grunden, jf. bilag 1 og bilag
3.
Følgende fremgik blandt andet heraf:
». . .
BELIGGENHED
Den centrale beliggenhed i Nordsjælland, den lette trafikale adgang
og stedets landskabsmæssige kvaliteter, gør »Lollikhus« ideel til
placering af en servicevirksomhed. Udsigten over det kuperede
landskab mod vest og den tætte placering mod Rude skov er
enestående.
Bygningens synlige beliggenhed ved Kongevejen vil være en god
reklame for firmaet og er samtidig let at finde.
HOVEDDISPOSITION
Ejerforholdene gør en etapevis opførelse mulig.
Hoveddispositionen består af et vifteformet bygningsanlæg. Den
buede facade mod Kongevejen danner ansigt udadtil og vil tilføje
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bygningen et unikt og let genkendeligt udseende. Hovedindgange,
gæsteparkering og f.eks. kantiner placeres mod forpladsen.
Bygningens udformning mod nord og øst medfører at hovedparten
af kontorfunktionerne er orienteret mod skoven.
Parkeringspladserne ligger som et bælte mellem bygningen og
Rude Skov og tænkes udformet landskabeligt, uden bymæssige
markeringer og belægninger.

1647
ETAPER
Det er hoveddispositionens styrke, at allerede den 1. etape på den
nordlige del af grunden er et harmonisk bygningsværk. Senere
byggeafsnit kan udformes som en udvidelse af det første lejemål.
Konceptet tillader derudover indretning af andre selvstændige
lejemål med deres egen indgang fra forpladsen. Det samlede
bygningsanlæg er velegnet til forandringer i lejemålsstørrelser.
1. ETAPE
Disponeringen af den 1. etape er afstemt med et udadvendt
revisionsfirma. Omkring et to-etagers foyerområde grupperes
reception og foredragssal. Møde- og spiserum orienteres mod
forpladsen. Ved benyttelse af det repræsentative område udenfor
arbejdstiden, kan det aflåses fra resten af bygningen.
Kontorfunktionerne er opdelt i fem enheder med grupperum og
tilhørende celle-kontorer. Samtlige enheder er orienteret mod den
attraktive og rolige skovside. Udformningen omkring
grupperummene vil danne rammen om et godt arbejdsmiljø.
Birummene er fordelt i bygningen og centrale arkiver er sammen
med teknikrummene placeret i kælderen.
MATERIALER
Bygningen tænkes opført primært med murede facader. Der
tilstræbes en understregning af vandrette linier i detaljeringen,
svarende til bygningens proportionering og i kontrast til skovens
høje træer. Enkelte lette facadepartier ønskes anvendt ved foyer,
kantine og grupperummene for at åbne mest muligt mod skoven.«
Tegningerne over den kommende bygning viste, at denne var buet
med udbygninger (tre »fingre«) mod skoven. Der var planer over
kælder, stueetage og førstesal, facader, bygningssnit og rumlige
afbildninger. Der var endvidere skitseret muligheder for en
udvidelse af bygningenmed to »fingre« mod syd-øst. Facadenmod
syd var forsynet med vandrette linjer, medens enderne af
nordfacadens »fingre« i det hele var glaspartier ud mod den
tilliggende skov.
Projektet blev sat i bero antageligt efter ønske fra
revisionsselskabet.
Det fremgår af sagen, at Peter Hammer, der driver sin
arkitektvirksomhed i selskabsform under navnet Peter Hammer
ApS, udarbejdede nogle tegninger, dateret den 1. oktober 1994,
med forslag til opførelse af en buet bygning med »fingre« på en
grund i Ballerup, kaldet Lautruphøj, jf. bilag Ea, Eb, Ec og Ed.
Den 31. marts 1995 udløb den købsoption, som Rasmussen &
Schiøtz A/S havde på Lollikhus-grunden, Kongevejen 4 i Birkerød.
Ved betinget slutseddel af 7. april 1995 købte sagsøgte Gentofte
Erhvervsinvest I/S grunden for 5,5 millioner kroner. Slutseddelen
var blandt andet betinget af, at køber fra Birkerød Kommune kunne
opnå forhåndstilsagn om ændret lokalplan for ejendommen med
mulighed for anvendelse til kontor/administration og liberalt
erhverv, med en bebyggelsesprocent svarende til minimum 30%
ogmed tilladelse til byggeri i 2 etager (bygningshøjde på 8,5 meter
i henhold til kommuneplan).
Den 6. maj 1995 udfærdigede Peter Hammer »Forslag til
bebyggelse v. Lollikhus/Kongevejen - situationsplan.« Forslaget
omfattede fem skitser, herunder af grundplan, stueplan, kælderplan,
1.-sals-plan og facader i snit til en buet bygning på Lollikhus-
grunden, jf. dispositionsforslag bilag C.

Ved skrivelse af 8. maj 1995 til Birkerød Kommune,
Bygningsinspektoratet, anmodede sagsøgte Akticon
Erhvervsbyggeri A/S på vegne af sagsøgte Gentofte Erhvervsinvest
I/S om forhåndstilsagn om ændret lokalplan for Lollikhus-
ejendommen, således at denne kunne anvendes til
kontor/administration og liberalt erhverv, og henviste til et vedlagt
dispositionsforslag.
Det hedder blandt andet i skrivelsen:
». . .
Det påtænkte byggeri tager i væsentligt omfang hensyn til det
eksisterende miljø og fremtræder med sin udformning og sin
tilbagetrukne placering afdæmpet, i et elegant samspil med
skovbevoksningen.
Byggeriet tænkes opført med en muret facade i en teglstensfarve,
der vil passe til det flotte samspil med de store glaspartier ud mod
skovbevoksningen mod nord og nordøst.
Alle udvendige farver såsom vinduer, døre, glaspartier ogmurværk
vil blive tilpasset for en total harmoni.
. . .
Som det fremgår af dispositionsforslaget er der anskueliggjort en
senere mulighed for udvidelse af byggeriet på nabogrunden
dannende en total enhed. . . .«
Det er under sagen oplyst, at det vedlagte dispositionsforslag var
det af Peter Hammer udarbejdede forslag af 6. maj 1995 til
bebyggelse på Lollikhus-grunden.
I en skrivelse af 7. juni 1995 til sagsøgte Akticon Erhvervsbyggeri
A/S anførte Birkerød Kommune blandt andet, at en godkendelse
af projektet ville forudsætte, at der blev vedtaget en ny lokalplan
for ejendommen, da anvendelsen af ejendommen var fastlagt til
hotel- og restaurantvirksomhed, men at kommunen var indstillet
på at udarbejde et lokalplanforslag, der muliggjorde opførelsen af
det påtænkte byggeri på visse nærmere betingelser.
På en af sagsøgte Peter Hammer ApS udfærdiget situationsplan
dateret den 12. juni 1995 (bilag Ja) var foretaget en beregning af
bygningens maksimale størrelse i forhold til grundplanen, herunder
byggelinjer.
I tegning dateret september 1995 (bilag Jb) fra sagsøgte Peter
Hammer ApS var skitseret en »Ny bebyggelse«, der var angivet
med en buet bygning, nu med seks »fingre«.
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Ved skrivelse af 21. november 1995 til Birkerød Kommune til
brug for udarbejdelsen af lokalplanen sendte sagsøgte Akticon
Erhvervsbyggeri A/S situationsplaner, facadetegninger, fotos af en
model af byggeriet - fuldt udbygget - samt en redegørelse for
byggeriets udseende og materialevalg.
Af redegørelsen fremgår blandt andet:
». . .
Bygningens udformning er valgt som et cirkeludsnit, der elegant
bevæger sig i skovlysningen uden at dominere. Ligeledes vil den
relativt lave bygningshøjde på 8,5 m sammenholdt med
bygningslængden danne et perfekt samspil med omgivelserne.
P-pladser er ligeledes placeret i en bue rundt langs bygningens
bagside, bortset fra gæstepladser, der er placeret foran bygningen
i beskedent antal.
Belægningen på p-arealet vil blive udført med græsarmeringssten
og dermed yderligere fastholde det grønne præg.
Denne disposition sikrer, at så stort et areal som muligt forbliver
skovrelateret og dermed bevarer grundens skovmæssige præg.
Ved materialevalget er der ligeledes taget hensyn til området.
Facaderne mures i en lys-rød eller bronze-gul mursten, med
tilbageliggende skifter der giver en stribeeffekt.
Vinduesrammer udføres i dæmpet grå nuance og glasset får en
let gråtoning der samtidig sikrer mindre solvarme.
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Øvrige glaspartier udføres med mørkegrå aluminiumssprosser og
glas der matcher i nuance.
Udvendigt vil der blive beplantet med skiftevis lave buske og høje
træer, tilpasset den eksisterende beplantning.
. . .«
Et fotografi af den nævnte model af byggeriet, sagens bilag D, er
forevist under sagen.
I Birkerød Kommunes udkast til lokalplan af 28. december 1995
anføres blandt andet:
». . .
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Gentofte
Erhvervsinvest I/S og Akticon Erhvervsbyggeri A/S om at kunne
bebygge Lollikhusgrunden med et større kontor- og
administrationsbyggeri.
. . .
Lokalplanens bestemmelser
. . .
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering.
6.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke
overstige 30. Bebyggelsesprocenten beregnes af grundens areal
inkl. vejudvidelsesareal.
6.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste
byggefelt.
Bebyggelse i form af garager, carporte, overdækninger m.v. kræver
byrådets særlige tilladelse.
6.3 Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Kælder
kan etableres.
6.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives
en højde, der overstiger 8,5 m over terræn eller over et af
kommunen fastlagt niveauplan.
§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden.
7.1 Ny bebyggelse skal i sin arkitektoniske udformning harmonere
med områdets landskabelige kvaliteter.
7.2 Udformningen af bebyggelsens facader og tage skal sammen
med valget af materialer til udvendige bygningssider, herunder
tagflader, godkendes af byrådet.
. . .«
Ved skrivelse af 8. januar 1996 til sagsøgte Akticon
Erhvervsbyggeri A/S sendte Birkerød Kommune udkastet til
lokalplanen, idet kommunen anmodede om eventuelle
bemærkninger hertil.

Ved skrivelse af 24. januar 1996 sendte sagsøgte Gentofte
Erhvervsinvest I/S et oplæg om økonomien vedrørende Lollikhus-
projektet til revisionsselskabet Deloitte & Touche. Projektet var i
forslaget opdelt i to faser med en bebyggelse i første fase på ca.
2.700 m² og i anden fase på 1.800 m², i alt ca. 4.500 m². Første
etape kunne erhverves for 40 millioner kroner, mens grunden i
anden fase kunne erhverves for 3 millioner kroner med en samtidig
aftale om opførelse af byggeri på denne grund, hvorved anden etape
i alt kunne erhverves for 22,5 millioner kroner. Begge etaper ville
dermed andrage samlet 62,5 millioner kroner inkl. grund. Oplægget
gav valgfrihed mellem køb og leje og indeholdt således også
oplysninger om størrelsen på en eventuel leje.
Den 9. februar 1996 sendte sagsøgte Akticon Erhvervsbyggeri
A/S med telefax »Beskrivelse for ejendommen Lollikhus« til
Flemming Leif Hansen, der var sagsøgerens samarbejdspartner
som ingeniør på projektet. Det fremgår af sagen, at beskrivelsen
var identisk med den beskrivelse af ejendommen, bilag T, som de
sagsøgte havde sendt til Birkerød Kommune den 21. november
1995 til brug for udarbejdelsen af udkast til lokalplanen.
Der foreligger to tegninger dateret den 10. februar 1996, bilag Jc
og Jd, udarbejdet hos sagsøgte Peter Hammer ApS vedrørende
Lollikhus, hvorom det under sagen er oplyst, at disse blev
udarbejdet under dialogenmed Birkerød Kommune om bygningens
udseende i forbindelse med udkast til lokalplanen.
Parterne er enige om, at sagsøgeren siden udarbejdelsen i august
1994 af dispositionsforslaget, bilag 3, på ny blev involveret i
projektet i begyndelsen af 1996 på
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foranledning af revisionsselskabet Deloitte & Touche og Leif
Hansen Rådgivende ingeniører A/S. Der blev i den anledning
afholdt et møde den 9. februar 1996, hvori også repræsentanter for
sagsøgeren og de sagsøgte Akticon Erhvervsbyggeri A/S og
Gentofte Erhvervsinvest I/S deltog.
Ved skrivelse af 13. februar 1996 til sagsøgte Akticon
Erhvervsbyggeri A/S sendte sagsøgeren et udkast til aftale med
blandt andet følgende indhold:
». . .
Aftale om teknisk rådgivning og bistand for arkitektarbejder inkl.
have- og landskabsarkitektarbejder baseret på ABR 89 samt PAR's
ydelsesbeskrivelse af 1. januar 1990 for
Administrationsbygning »Lollikhus«.
Aftalen omfatter følgende:

- DispositionsforslagA)
- Projektforslag
- Forprojekt
- Hovedprojekt; der udbydes i fagentrepriser
- Projektopfølgning
- Overordnet fagtilsynB)

1.145.000kr.A) Fast pris excl. moms og udlægHonorar:
45.000kr.Modtaget áconto honorar

1.100.000kr.Rest fast pris
B) Vejledende budgetramme aftales, når ydelsens omfang kendes.
A) Efter rateplanBetaling:
B) Månedsvis bagud efter medgået tid med faktor 2,0.

. . .
Rådgiver meddeler klient, når den vejledende budgetramme er
ved at være brugt.

Ønsker klienten yderligere arbejder udført, opskrives rammen
efter nærmere aftale.
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Klienten er projekteringsleder, og forestår herunder alt vedrørende
udbud bortset fra arkitekt-arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser
samt udkast til udbudskontrolplaner, der er indeholdt i ovenstående.
Der CAD-projekteres for så vidt angår hovedtegninger.
. . .«
Den 15. marts 1996 skrev sagsøgeren blandt andet således til
sagsøgte Gentofte Erhvervsinvest I/S:
». . .
Vi bekræfter modtagelsen af Deres brev, dateret 96.03.11.
Som nævnt tidligere i samtaler mellem Dem og Reinhard Tölke,
er det senest tilbudte honorar på 1,1 mill. DKK på nuværende
tidspunkt allerede presset voldsomt ned. Sædvanligt honorar for
professionel og kvalificeret løsning af denne opgave (i
totalentreprise) svarer til ca. 1,6 mill. DKK. Derfor kan vi i sagens
natur ikke forsvare - hverken over for Dem - eller over for os selv
at gå endnu længere ned i pris.
Vi vil dog overveje meget nøje, hvilke ydelser der skal præsteres
i denne sag, og ved en gennemgang af disse forsøge at finde mulige
ydelser der kan overtages af totalentreprenøren med det håb at det
vil medføre en billiggørelse. Vi foreslår et snarligt møde med vor
Anna Hallgren vedr. ydelsernes omfang.
Vi vil ikke undlade at nævne, ophavsretsproblematikken omkring
projektet, og at vi ikke stiltiende vil acceptere bygningen projekteret
af anden arkitekt.
Med håb om en mulig løsning af honoraruenigheden, håber vi at
høre fra Dem.
. . .«
Sagsøgte Gentofte Erhvervsinvest I/S besvarede den 17. marts
1996 skrivelsen således:
». . .
Refererende til Deres skrivelse af 15. marts d.å. skal vi meddele,
at vi selvfølgelig er indstillet på et møde, for en gennemgang af
Dissing+Weitling's ydelser i forbindelse med en eventuel
implementering af byggeprojekt til Deloitte & Touche A/S.
Som det formentligt er Dem bekendt, har der allerede været afholdt
2 møder med Deres arkitekt Reinhard Tölke, på hvilken baggrund
vi havde en formodning om, at disse forhold var rimeligt afklaret.
Da vi ikke tidligere har arbejdet sammen omkring en byggesag,
finder vi det meget rimeligt, at De får lejlighed til at få indblik i
vores arbejdsgang, hvilket forhåbentligt kan danne baggrund for,
at De får et bedre beslutningsgrundlag omkring denne sag.
For god ordens skyld skal det bemærkes, at det ikke er Gentofte
ErhvervsInvest der har anmodet Dem om en prisreduktion, men at
dette er fremkommet efter ønske fra Deloitte & Touche. Gentofte
ErhvervsInvest har erhvervet grunden Birkerød Kongevej 4-6 fra
Hundesteds Trælasthandel A/S under konkurs, via kurator advokat
ErikMalberg, idet boet ønskede at kunne afslutte boet. Tilsvarende
har vi erhvervet nabogrunden Birkerød Kongevej 2A af Erna
Treschow. Da vi tilfældigvis har Deloitte & Touche som revisorer
har vi erfaret, at der herfra var interesse i et byggeprojekt på denne
beliggenhed, hvorfor vi har afholdt en række møder med Deloitte
& Touche herom.
I forbindelse med disse forhandlinger har vi udarbejdet et
skitseprojekt for grunden, primært baseret på de krav og ønsker
som Deloitte & Touche har.
I løbet af forhandlingsprocessen, er vi, på opfordring, fremkommet
med et konkret tilbud, baseret på implementering af vores
skitseprojekt, hvilket tilbud ligger til grund for Deloitte & Touche's
overvejelser. Imidlertid har Deloitte & Touche anmodet om, at
Dissing+Weitling A/S skal være arkitekt for byggeriet, hvorfor der
har
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været afholdt de ovennævnte 2 møder omkring dette. Da vi har
afgivet et konkret tilbud til Deloitte & Touche, og da Deres
tilbudspris ligger ca. kr. 700.000,- over hvad vi kan få lavet det
samme arbejde for andre steder, har vi været nødsaget til, at
meddele Deloitte & Touche, at denne merregning skal betales af
bruger. Det er på den baggrund, at ønsket om deling af de heraf
opståede meromkostninger er fremkommet. Vi har - om end
modstræbende - tiltrådt at deltagemed 1/3, svarende til kr. 433.000,-
(idet den samlede mer-pris for rådgiverydelser beløber sig til 1,3
mio.), forudsat at de øvrige implicerede parter deltager på samme
vilkår.
Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi stiller os
uforstående overfor Deres bemærkninger vedrørende
»ophavsretsproblematikken«. Hvad er det for en bygning, som De
ikke vil acceptere projekteret af en anden arkitekt? Det skal ligge
helt klart, at vi projekterer vores projekter med de rådgivere som
vi selv vælger.
Vi er helt uforstående omkring Deres fremgangsmåde vedrørende
dette, og skal ikke undlade at bemærke, at det forekommer
undertegnede som en noget forbeholden indfaldsvinkel til et
eventuelt samarbejde vedrørende implementeringen af et større
byggeri.
Vi skal eksplicit bemærke, at vi på intet tidspunkt har været i
besiddelse af tegninger, skitser eller andet materiale fra
Dissing+Weitling, hverken fra arkitekt Reinhard Tölke eller fra
Deloitte & Touche. Det udarbejdede skitseprojekt er således
udviklet på baggrund af ønsker fra Deloitte & Touche, hvad der
forekommer naturligt for grundens beskaffenhed, logisk for et
byggeprojekt der skal tage hensyn til opførelse i etaper samt praktisk
muligt, givet grundens udformning. På denne baggrund har vi bedt
arkitektfirmaet Peter Hammer om at udarbejde et skitseprojekt,
baseret på nærmere angivne specifikationer fra vores side. Da vi
fortsat ikke er i besiddelse af nogen form for materiale fra
Dissing+Weitling, har jeg ingen forudsætninger for at afgøre, i
hvilket omfang der måtte være sammenfaldende elementer mellem
Deres ide vedrørende grunden, og vores skitseprojekt. Undertegnede
har dog vanskeligt ved at se, i hvilket omfang Dissing+Weitling
kan tage patent på buede bygninger. I påkommende tilfælde, ville
det være højest ønskeligt, at undertegnede havde »opfundet« det
kvadratiske hus. Det ville have givet ophavsretlige rettigheder af
dimensioner. Vi kan i øvrigt oplyse, at vi i 1993 har arbejdet med
et meget analogt projekt på en grund i Ballerup, hvorfor der for os
ikke er noget hverken nyt eller ekseptionelt ved vores projekt på
Lollikhusgrunden.
I fald det af den ene eller anden årsag skulle vise sig, at der ikke
bliver gennemført et byggeri til Deloitte & Touche på
Lollikhusgrunden, skal der ikke herske tvivl om, at vi under alle
omstændigheder vil søge at implementere en byggesag til anden
side, hvis lejlighed byder sig. Vi har i samarbejde med Birkerød
Kommune medvirket til udarbejdelsen af lokalplanen for området,
indenfor hvilke rammer det af os udarbejdede skitseprojekt er
indbefattet.
Som nævnt indledningsvis i nærværende skrivelse, er vi
selvfølgelig indstillet på at afholde møde vedrørende eventuel
byggeri til Deloitte & Touche, og vi foreslår derfor, at De meddeler
undertegnede en mulig mødedato. Vi ser gerne mødet afholdt hos
Akticon A/S, Tingskiftevej 2, Hellerup.
. . .«
Den 25. marts 1996 holdt repræsentanter for sagsøgeren og
sagsøgte Akticon Erhvervsbyggeri A/S et møde.
Den 3. april 1996 skrev sagsøgeren ved R. Tölke således til
sagsøgte Akticon Erhvervsbyggeri A/S:
». . .
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Som aftalt på mødet den 96.03.25 fremsendes et revideret
honorartilbud vedrørende ovennævnte sag.
For at reducere honoraret udgår følgende tegninger/ydelser:
‐ Normaltrapper (standard elementtrapper)
‐ Dørskema
‐ Gulvplan kun 1:200 (oversigt)
‐ Toilettegninger 1:20.
Endvidere regnes med 7-8 udbud og D+W leverer kun
materialebeskrivelse. For god ordens skyld skal det nævnes, at
yderligere tegningsmateriale som ønskes af klienten/lejer betragtes
som særydelse (f.eks. reception- og udleveringsskranke i kantinen).
Den foreslåede ydelsesreduktion gør det muligt at nedsætte
honoraret til 950.000 ekskl. moms.
Vi ser frem til et frugtbart samarbejde i forbindelse med
ovennævnte sag.
. . .
Bilag: Tegningsliste af 96.04.01
. . .«
Ved skrivelse 28. maj 1996 til sagsøgte Akticon Erhvervsbyggeri
A/S sendte Birkerød Kommune kopi af samtlige
bemærkninger/indsigelser, som kommunen havde modtaget i
forbindelse med høring over udkastet til lokalplanen. Kommunen
orienterede endvidere om, at der den 11. juni 1996 ville blive
afholdt et møde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriets
departement og kommunen om sagen. Kommunen anmodede blandt
andet derfor om en revideret skitse af det nuværende projekt.
Den 20. juni 1996 skrev revisionsselskabet Deloitte & Touche
blandt andet således til de sagsøgte Gentofte Erhvervsinvest I/S og
Akticon Erhvervsbyggeri A/S:
» LOLLIKHUS
For den gode ordens skyld finder jeg det hensigtsmæssigt nu, hvor
der forhåbentligt er meget kort tid til, at alle aftaler falder endeligt
på plads, at ridse de
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forudsætninger op, som vor indbyrdes aftale hviler på samt lige
anføre, hvad der på nuværende tidspunkt mangler endeligt at blive
afklaret.

1 Vi har indgået aftale om, at Akticon til os opfører en
kontorejendom i kvalitet, svarende til Egmont Magasiner,
Olicom og TeleDanmark. Det er aftalt, at prisen udgør 8.400
kr. pr. kvm excl. moms, baseret på fuld etageudnyttelse i
kælder. Såfremt et mindre areal i kælderen ønskedes udnyttet,
ville fradraget herfor være 4.000 kr. pr. kvm.

2 Ekstraomkostningerne til Dissing &Weitling og Rådgivende
Ingeniør Leif Hansen kan opgøres til et fast beløb for Deloitte
& Touche på 433.000 kr. + 80.000 kr. til Dissing &Weitling
som tillæg til ovenfor anførte pr. kvm og er baseret på den
indgåede fordelingsaftale.

3 . . .
4 . . .
5 . . .
Jeg hører gerne Jeres snarlige kommentarer til ovenstående og
ser i øvrigt frem til et snarligt møde, hvor dels ovenstående kan
diskuteres, dels hvor vi kan endeligt fastlægge det videre tidsforløb.
. . .«
I august 1996 udfærdigede sagsøgeren fire skitseforslag, bilag 2,
vedrørende Lollikhus-projektet.
Den 10. oktober 1996 afholdtes møde mellem sagsøgeren, de
sagsøgte Gentofte Erhvervsinvest I/S (GEI) og Akticon
Erhvervsbyggeri A/S (AKT), revisionsselskabet Deloitte & Touche
og Leif Hansen Rådgivende ingeniører A/S.
Af referat herfra fremgår blandt andet:
». . .
1. Tidsplan:
1.1. GEI og AKT redegjorde for lokalplanens stade. Birkerød
kommune har fremsendt revideret lokalplan til Skov- og
Naturstyrelsen.
Godkendelse forventes inden for 8 dage.
Birkerød kommune vil herefter sikre lokalplanens godkendelse i
henhold til nedenstående møderække:
28. oktober i miljø- og teknikudvalg.
12. november i økonomiudvalg.
20. november i byrådet.
1.2 AKT fastholder følgende tidsterminer for projektet under
forudsætning af, at Skov- og Naturstyrelsen kan acceptere det
fremsendte forslag til lokalplan.

07. november 1996Byggeandragende
20. november 1996Godkendelse lokalplan
01. december 1996Byggetilladelse

01. juli 1997Indflytning

. . .
2. Projekt:
. . .
2.2 D&T skal overveje hvilke indretningsmuligheder af sidefløjene
de ønsker udført.
2.3 D&T oplyser AKT om der skal være 3 eller 4 vinduer i
sidefløjsfacader senest den 14. oktober 1996.
2.4 AKT oplyste at i det fuldt udbyggede projekt vil der kunne
etableres tilkørselsvej fra Kongevejen til P-område bag bygning.
2.5 D+W færdigarbejder indretningsprojektet med ovenstående
ændringer. (pkt. 2.1)
2.6 D+W fastlægger hovedfacadegeometri med vinduer,
glaspartier, hovedindgang og kantineudbygning til næste møde.
2.7 AKT reviderer bygningsbeskrivelse så den er i
overensstemmelse med det aktuelle projekt.
2.8 AKT udarbejder liste over hvilke særinstallationer som kan
indgå i byggeriet og ikke skal fjernes ved fraflytning.
. . .«

Med underskrifter den 17. oktober og den 21. oktober 1996 blev
mellem sagsøgeren og Akticon Erhvervsbyggeri A/S samt Gentofte
Erhvervsinvest I/S indgået følgende honoraraftale:
». . .
SAG: »Lollikhus« Kongevejen 2-6, Birkerød.
EMNE: Honorar - arkitekt, Dissing+Weitling.
DATO: 03. oktober 1996.
Hermed indgås honoraraftale med ydelser som følger:
Der udarbejdes et totalt myndighedsprojekt bestående af:
Situationsplan
Etageplaner
2 tværsnit
3 facadetegninger.
Etageplanerne skal have et niveau, der udgør mindst 90% af den
endelige indretning, hvorimod detaljer ikke nødvendigvis behøver
at være fuldt belyst.
Projektet skal kunne indleveres til byggesagsbehandling torsdag
den 7. november 1996.
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For denne ydelse er fastsat et max-honorar på kr. 350.000,- ekskl.
moms, dog honoreres i henhold til forbrugt tid.
. . .«
Den 21. oktober 1996 afholdtes projekteringsmøde, hvori deltog
Niels Thorup fra Dissing+Weitling A/S, Lars Vedelstrup fra Leif
Hansen Rådgivende ingeniører A/S, samt Nels Glavind og Steen
Niebling fra Akticon Erhvervsbyggeri A/S.
Af projekteringstidsplan af 28. oktober 1996 fra sagsøgte Akticon
Erhvervsbyggeri A/S fremgår blandt andet:
». . .
EMNE: PROJEKTERINGSTIDSPLAN
. . .
Fase 1: 07. november 1996-Myndighedsprojekt.
Situationsplan medmålsat placering af bygning og belagte arealer
samt terrænkoter.
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Bygningstegninger med målsatte planer, snit og facader.
Fundament, kældervæg og afløbsprojekt.
Elementprojekt med målsatte planer incl. hovedmål på større
åbninger.
Statisk beregning af fundamenter og stabilitetsberegning af hele
bygningen.
Fase 2: 07. november 1996-Bygningsbeskrivelse.
Materialer til udvendige overflader, bl.a. murværk, vinduer, døre,
alupartier.
Materialer til udvendige belægninger.
Materialer til indvendige overflader bl.a. trapper, skillevægge,
lofter og gulve.
Omfang og kvalitetsniveau (med angivelse af typer »som«) af
tekniske installationer.
Fase 3: 02. december 1996-Hovedprojekt for råhus og projekt
for installationer.
Detailtegninger og konstruktionsdetaljer af murværk, vinduer,
døre, alupartier og trapper.
Elementprojekt med montagedetaljer.
Installationsprojekt med tekniske beskrivelser.
Belægningsplan.
Målsat kloakplan.
Fase 4: 30. december 1996-Hovedprojekt for indretning
Plantegninger samt materialevalg for skillevægge, døre, lofter og
gulve.
Principdetaljer vedrørende skillevægge, døre, lofter og gulve.
Princip for belysningsplaner.
Fase 5: 15. januar 1997-Detailindretning.
Detailtegninger af toiletter, tekøkken, garderober, kantine,
foredragssal m.v.
Hoveddisponering af storkøkken.
Detailfastlæggelse af tekniske installationer.
Fase 6: 03. februar 1997-Farvevalg og justeringer.
Justering af detaljer og farvevalg for indvendige overflader som
vægge, døre, lofter, gulvbelægninger, trapper, inventar m.v.
Justering af indretningsplaner.
. . .«
Den 7. november 1996 afleverede sagsøgeren
myndighedsprojektet, bilag 4.
Den 11. november 1996 forelå en endelig beskrivelse af
bygningen, bilag 25A, der er en renskrift af bilag 25 med de heri
indeholdte rettelser. Rettelserne er de korrektioner, som sagsøgeren
foretog i den beskrivelse, bilag T, som de sagsøgte havde udarbejdet
i efteråret 1995 til brug for udkast til lokalplanen.
I en skrivelse af 13. november 1996 skrev sagsøgeren til sagsøgte
Akticon Erhvervsbyggeri A/S:
»DW-4501 Lollikhus

Honoraropgørelse
Som aftalt fremsendes opgørelse over vores omkostninger på
ovennævnte sag.
Det samlede beløb udgør kr. 492.608,00 ekskl. moms.
Vi gør opmærksom på, at honoraret indeholder vores ydelser
omkring Skov- og Naturstyrelsens behandling af sagen. Honoraret
dækker vores samlede omkostninger uden fortjeneste.
Udlægsopgørelsen fremsendes senere, idet lystrykregningen for
byggeandragendet ikke er fremsendt endnu (ca. kr. 5.000).
. . .«
Det er under sagen oplyst, at revisionsselskabet Deloitte & Touche
på et møde den 15. november 1996 meddelte sagsøgte Gentofte
Erhvervsinvest I/S, at revisionsselskabet alligevel ikke kunne indgå
en aftale vedrørende Lollikhus-projektet.
Den 20. november 1996 blev lokalplanen vedtaget.
I en skrivelse af 5. december 1996 fra advokat Peter Preis på vegne
af revisionsselskabet Deloitte & Touche til sagsøgte I/S Gentofte
Erhvervsinvest ved direktør Knud Jørgensen anførtes følgende:
». . .
Idet jeg henviser til den senere tids korrespondance og vore
behagelige telefonsamtaler, skal jeg oplyse, at det nu er lykkedes
mig på vegne Deloitte & Touche Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab at forhandle nogle løsninger igennem over
for Dissing+WeitlingArkitektfirmaA/S og Leif Hansen Rådgivende
Ingeniører A/S.
Aftalen med disse er herefter følgende:
1 Til fuld og endelig afgørelse af Dissing+Weitling

Arkitektfirma A/S' honorar inkl. honoraret for ydelser
omkring Skov- og Naturstyrelsens behandling af sagen
betaler mine klienter arkitektfirmaet kr. 425.000 ekskl. moms.
Samtidig tilsender arkitekterne Akticon/I/S Gentofte
ErhvervsInvest en kreditnota på kr. 492.608 ekskl. moms
eller tilbagekalder notaen af 13. november 1996.

2 Til fuld og endelig afgørelse af Leif Hansen Rådgivende
Ingeniører A/S' tilgodehavende betaler mine klienter
selskabet kr. 350.000 ekskl. moms. Samtidig hermed vil
ingeniørerne tilsende I/S Gentofte ErhvervsInvest en
kreditnota på kr. 538.555,06 inkl. moms.

Akticon/I/S Gentofte ErhvervsInvest er herefter nulstillet over
rådgiverne. Det er aftalt mellem dem og mig, at mine klienter har
rettighederne til det arbejde, der er udført af arkitekterne respektive
ingeniørerne, og at sagen herefter er bragt til endelig afslutning.«
Ved betinget skøde af 30. april 1997 solgte sagsøgte Gentofte
Erhvervsinvest I/S Lollikhus-grunden tilMagistrenes Pensionskasse
for 9 millioner kroner med overtagelsesdag den 1. maj 1997. Det
fremgår af skødet, at der var indgået lejekontrakt af 3. april 1997
med Compaq Computer A/S, og at lejekontrakten medførte
opførelse af en ca. 5.880 m² administrationsejendom inklusive
underetage.
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Hos sagsøgte Peter Hammer ApS blev der herefter udfærdiget
tegninger i august/september 1997, bilag R og bilag 24, med henblik
på det endelige byggeri.
Ejendommen var efter det oplyste færdigopført omkring 1997/98.
Af ejendomsværdipåtegning på skødet fremgår, at
ejendomsværdien pr. 1. januar 1999 var 59.000.000 kr.
Der er under sagen foretaget syn og skøn.
Landsretten har sammen med sagens parter besigtiget
ejendommen.
Af skønserklæringen af 5. maj 2000 fremgår følgende:
». . .
SAGSØGERENS SYNS- OG SKØNSTEMA
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Generelt:
Skønsmændene behøver ikke nødvendigvis at føle sig bundet af
de (neden)-stående enkeltspørgsmåls strikte formuleringer.
Spørgsmål 1:
Er det skitseprojekt, som sagsøgeren Dissing+Weitling,
arkitektfirma A/S i august 1994 har udarbejdet om byggeri på
ejendommen Lollikhus, Kongevejen 4, 3460 Birkerød, således som
det er beskrevet i sagen, bl.a. i bilag 1 og 3, udtryk for et
selvstændigt skabende værk som resultat af en omend det på dette
tidlige tidspunkt kun foreligger i skitsepræget form - arkitektonisk
bearbejdelse af forholdene omkring grundens beskaffenhed,
byggetekniske forhold og en kundes ønsker?
Svar ad 1:
Ja, det er skønsmændenes opfattelse, at det af sagsøger
udarbejdede forslag til bebyggelse på den i nærværende sag
omhandlede ejendom, er udtryk for et selvstændigt skabende værk.
Spørgsmål 2:
Er det efter skønsmændenes opfattelse sandsynligt, at de skitser,
som arkitekt Peter Hammer har lavet i 1995 (sagsøgtes bilag Ba-
m, bilag Ca-e og bilag D), har været udarbejdet uden kendskab til
sagsøgerens skitseprojekt (bilag 1 og 3).
Svar ad 2:
Det fremgår af den samlede sag at parterne er enige om, at
sagsøgte 2 (arkitekt Peter Hammer) har haft kendskab til bilag 4
(sagsøgers myndighedsprojekt). Tegningerne i bilag 4 har en højere
bearbejdningsgrad end tegningerne i bilag 1 til 3.
På den baggrund er det ikke muligt for skønsmændene at vurdere,
hvorvidt det er sandsynligt, om sagsøgte 2 har udarbejdet sit projekt
med kendskab til bilagene 1 og 3.
Se også svar ad spørgsmål C.
Spørgsmål 3:
Der stilles følgende spørgsmål vedrørende sagsøgerens
myndighedsprojekt (bilag 4):
a) Når sagsøgerens projekt er udtrykt ved en buet bygning med

en radius på 53.090 m, er dette så en arkitektonisk
helhedsløsning baseret på en afvejning af bl.a. grundens
længde, dybde, byggefelt, grundens særlige beskaffenhed
og bebyggelsesgrad?

b) Er facadedisponeringen, placeringen af vinduer, glaspartier
og indgangsparti, materialevalg og farver udtryk for et
arkitektonisk valg ud fra de øvrige byggeforudsætninger?

c) Er husets plandisponering, specielt med baghusets 3 (4) fingre
ud mod de fredede skovarealer, udtryk for et arkitektonisk
ønske om, at huset så vidt muligt opnår tæt kontakt med den
bagved liggende skov, således at husets beboere bliver
delagtiggjort i naturen - og derfor er et arkitektonisk valg?

d) (Der forefindes i sagsøgerens interne byggesag adskillige
(38 stk.) skitser, der afspejler overvejelser af de almindelige
vinduers placering, dimensionering og disponering). Er
sagsøgerens placering af vinduerne i falsen, opdeling af det
enkelte vindue og herunder proportionering af oplukkelige
felter, forskellen på vinduesopdelingen i fingrenes facader i
forhold til de øvrige vinduer, udtryk for en nøjere
arkitektonisk overvejelse eller disposition?

e) Er den overordnede indvendige rumdisponering udtryk for
et løsningsforslag, der har været afvejet ud fra et arkitektonisk
ønske?

f) (Der forefindes i sagsøgerens interne byggesag adskillige
(22 stk.) skitser, der afspejler overvejelser af mange helt
forskellige løsningsforslag af glaspartierne i gavlene
vendende ind mod skoven, der udgør vigtige karakteristika
af fingrene internt og eksternt. Resultatet af disse
løsningsforslag fremgår af myndighedsprojektet bilag 4

(underbilag Facadeoversigt nord, tegning nr. L.H. (93)
.3.090). Er disse udtryk for et anerkendelsesværdigt
arkitektonisk resultat, der indebærer en æstetisk afvejning
af fingrenes oplevelse internt ud mod skoven og eksternt,
hvor glaspartierne (med redningsåbninger) er samstemt med
bygningens udseende? Bevirker de ændringer, som
glaspartierne har undergået i de sagsøgtes byggeri som udført
(bilag 24) med tilføjelser af to vandrette opdelinger, at de
ikke er forvekslelige med sagsøgers projekt?

Svar ad 3:
a) Bilag 4/sagsøgerens myndighedsprojekt fremtræder efter

skønsmændenes opfattelse som en arkitektonisk
helhedsløsning, baseret på de i spørgsmålet nævnte forhold.

b) Skønsmændene må antage, at facadedisponering mv. er
udtryk for et arkitektonisk valg.

c) Efter skønsmændenes opfattelse er det ikke usandsynligt, at
husets plandisponering med »åbning« mod den bagved
liggende skov, er udtryk for et arkitektonisk valg.

d) Ja, dette er en normal arkitektfaglig arbejdsproces i
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forbindelse med projektering, idet proportionering,
dimensionering og detaljering er bestanddele i såvel den
byggetekniske, som den arkitektoniske overvejelse.

e) Ja, selv om sagsøger ikke anses for at have særskilt patent
på en cirkelbueformet grundplan, er den overordnede
rumdisponering og planløsning i nærværende forslag efter
skønsmændenes opfattelse udtryk for et selvstændigt,
arkitektonisk valg/ønske, idet mange andre
løsningsmuligheder kunne tænkes.

f) Sagsøgers tegninger af vinduespartierne må anses for et
professionelt stykke arkitektarbejde, og som værende en
væsentlig bestanddel af de samlede arkitektoniske
overvejelser.

Ja, efter skønsmændenes opfattelse er materialet udtryk for et
anerkendelsesværdigt arkitektonisk resultat, der indebærer en
æstetisk afvejning af fingrenes oplevelse internt ud mod skoven
og eksternt, hvor glaspartierne er samstemt med bygningens
udseende.
Uanset at sagsøgtes tilsvarende vinduespartier - i mindre omfang
- divergerer, kan de imidlertid let forveksles med sagsøgers projekt.
Spørgsmål 4:
Er det sandsynligt, at det af de sagsøgte opførte byggeri og
Arkitekt Peter Hammer ApS's tegninger er tilblevet uden kendskab
til sagsøgerens løsningsforslag som angivet i spørgsmål 3a-e? For
så vidt angår spørgsmål 3a, henledes opmærksomheden på, at det
af sagsøgtes tegninger fremgår, at der også er anvendt en bue med
en radius på netop 53.090 m.
Svar ad 4:
Det er efter skønsmændenes opfattelse usandsynligt, at det af de
sagsøgte opførte byggeri ogArkitekt Peter HammerApS's tegninger
er tilblevet uden kendskab til sagsøgerens løsningsforslag.
Spørgsmål 5:
Er sagsøgerens myndighedsprojekt fra november 1996 som
beskrevet i bilag 4 i sin helhed i henseende til udformning,
proportionering, materialevalg, layout, form, facadedisponering og
planløsninger udtryk for en arkitektonisk, selvstændig skabende
indsats? (Skønsmændene må gerne give en beskrivelse af deres
eget indtryk af sagsøgerens byggeprojekt). Er sagsøgers projekt
(bilag 2 og 4) en viderebearbejdning af sagsøgers eget skitseprojekt
(bilag 1 og 3)? Udgør bilag 1-4 tilsammen et værk, der i sin helhed
er præget af arkitektonisk omtanke, dannende en ønsket
arkitektonisk sammenhængmellem grundens form og beliggenhed
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(både ved befærdet offentlig vej og inde i en skov)? Udgør
væsentlige enkeltdele af dette samlede værk hver for sig bestanddele
af en arkitektonisk helhed?
Svar ad 5:
Sagsøgers myndighedsprojekt må efter skønsmændenes opfattelse
anses som et samlet arkitektonisk værk - foreliggende i projektform.
Projektet er i arkitektfaglig forstand af høj standard og i
overensstemmelse med god arkitektskik.
Spørgsmål 6:
Er det efter skønsmændenes opfattelse sandsynligt, at sagsøgte
2's tegninger af huset »SOM UDFØRT« (fremlagt som sagsøgers
bilag 24) kan have været lavet uden kendskab til sagsøgerens
tegninger, således som disse bl.a. fremgår af sagsøgers
myndighedsprojekt (bilag 4)?
Svar ad 6:
Det er efter skønsmændenes opfattelse usandsynligt, at sagsøgte
2's tegninger af huset »SOMUDFØRT« kan have været udarbejdet
uden kendskab til sagsøgerens tegninger.
Det bemærkes, at jf. spørgsmål J er parterne enige om, at sagsøgte
2/arkitekt Peter Hammer havde kendskab til bilag 4/sagsøgers
myndighedsprojekt.
Spørgsmål 7:
Er det efter skønsmændenes opfattelse sandsynligt, at det af de
sagsøgte opførte byggeri kan være opført uden kendskab til
sagsøgers projekt som bl.a. beskrevet i bilag 1-4?
Svar ad 7:
Efter skønsmændenes opfattelse er det usandsynligt, at det af de
sagsøgte opførte byggeri kan være opført uden kendskab til
sagsøgers projekt.
Se også svar ad spørgsmål 2, 4 og 6.
Spørgsmål 8:
Er der ud fra en helhedsbedømmelse af sagsøgtes byggeri risiko
for, at nogen vil anse dette som forveksleligt med sagsøgers projekt
(bilag 1-4) eller væsentlige enkeltdele heraf?
Svar ad 8:
Ja, det opførte byggeri er efter skønsmændenes opfattelse let
forveksleligt med sagsøgers projekt.
Spørgsmål 9:
Der er mellem det af sagsøgte opførte byggeri og sagsøgers projekt
adskillige ændringer, eksempelvis er det opførte byggeri forsynet
med to indgange, der er tilføjet en ekstra fløj (i overensstemmelse

med sagsøgerens forudsete ekstra etape), kantinen er flyttet,
trappeføringen i indgangspartierne er ændret. Bevirker disse
ændringer mellem det opførte byggeri og sagsøgerens projekt, at
der ikke er mulighed for en forveksling med sagsøgerens værk helt
eller delvis?
Svar ad 9:
Efter skønsmændenes opfattelse medfører de i spørgsmålet nævnte
ændringer i det af sagsøgte opførte byggeri ikke, at der ikke er
mulighed for en forveksling med sagsøgers projekt.
Spørgsmål 10:
Hvad vil et takstmæssigt arkitekthonorar for opførelsen af et
byggeprojekt af den pågældende beskaffenhed, på ca. 5.900 m²
etageareal, have været i 1996?
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Svar ad 10:
Ved beregning af arkitekthonorar anvendes de af
PAR/Praktiserende Arkitekters Råds vejledende honorarregler.
Ved en byggeopgave som den i sagen omhandlede anvendes
sædvanligvis honorarformen »honorar efter byggeudgift«, hvorved
forstås et honorar beregnet som en procentdel af bygge- og
anlægsudgiften.
For beregning af honoraret anvendes en formel, hvori der ud over
bygge- og anlægsudgiften (B) indgår en størrelsesfaktor (S) samt
en honorarprocent (H). Størrelsesfaktor og honorarprocent
fremkommer jf. tabel i vejledende honorarregler.
Bygge- og anlægsudgiften for et byggeri som det i sagen
omhandlede kan variere alt efter byggeriets udformning, kvalitet
og tekniske indhold. Det er dog skønsmændenes opfattelse, at idet
der er tale om udlejningsbyggeri, vil m²-prisen være placeret i den
lave del af en skala.
Af sagens bilag 16 fremgår en honorarberettiget byggeudgift på
ca. 39,5 mio. kr. Med den i spørgsmålet anførte størrelse
fremkommer herefter en pris på ca. 6.700,- kr./m².
En vurdering af denne m²-pris ud fra de i rådgiverbranchen
foreliggende prisbøger der anvendes ved budgettering, giver ikke
skønsmændene anledning til bemærkninger.
En bygge- og anlægsudgift som ovenfor anført, giver - på det i
spørgsmålet angivne tidspunkt - en størrelsesfaktor på 1,01, og med
en honorarprocent på 5,2, svarende til middelværdien i kategori
5/administrationsbygning i vejledende honorarregler, kan
arkitekthonoraret herefter beregnes til:

39.500.000 x 1,01 x 5,2=B x S x H
= 2.074.540, - kr.100100
= 2.070.000, - kr.Sædvanligvis afrundet

Dette honorar dækker arkitektens indsats i projekteringsfaserne:
Dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt og
projektopfølgning.
Det bemærkes, at projektopfølgning udføres i forbindelse med
byggeriets udførelse og udgør 15% af projekteringshonoraret.
Såfremt arkitekten i projekteringsperioden forestår
projekteringsledelsen, bliver honoraret tillagt 5% af øvrige tekniske
rådgiveres projekteringshonorar. Såfremt arkitekten ikke forestår
projekteringsledelsen, fratrækkes arkitektens projekteringshonorar
5%.
Dersom arkitekten i udførelsesfasen udfører fagtilsyn med egne
arbejder, kan honoraret herfor beregnes som 15% af
projekteringshonoraret.
DE SAGSØGTES SYNS- OG SKØNSTEMA
Spørgsmål ad sammenligning af fase I og II
Spørgsmål A: (spørgsmålet har tilknytning til sagsøgers spørgsmål
1) Er bilag 1 og 3 efter skønsmændenes opfattelse skitser, der først

og fremmest udtrykker en idé og kan tjene til inspiration til,
hvorledes en bygning kan udformes som et cirkeludsnit (herefter
betegnet en »buet« bygning) og projekteres på Lollikhus-grunden?
Har bilag 1 og 3 en sådan detaljeringsgrad og præcision, at
bilagene uden yderligere selvstændig arkitektonisk bearbejdelse,
herunder omkring myndighedskrav, byggetekniske forhold og
materialevalg mv., kan anvendes ved opførelsen af en bygning på
Lollikhus-arealet?
Svar ad A:
Bilag 1 og 3 er efter skønsmændenes opfattelse udtryk for en
arkitekts indledende arbejde, hvor der redegøres for forskellige
muligheder for udformning af et byggeri på en given lokalitet,
herunder hvorledes en bygning eventuelt kan udformes som en del
af et cirkeludsnit.
Det bemærkes, at i bilag 1 indgår skitser der ikke omhandler en
»buet« bygning.
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Bilag 1 og 3 har ikke en detaljeringsgrad og præcision der uden
videre bearbejdning kan anvendes ved opførelsen af en bygning
på Lollikhus-arealet.
Spørgsmål B: (spørgsmålet har tilknytning til sagsøgers spørgsmål
2) Er skønsmændene enige i, at en arkitekts muligheder for at
fremkommemed forslag til en planmæssig udnyttelse af Lollikhus-
arealet ville være begrænsede, når arkitekten forud for begyndelsen
af sit arbejde var vidende om,
at Lollikhus-arealets byggefelt var trekantet,
at de eksisterende terrænforhold skulle bibeholdes inden for

+/- 0,50 meter,
at bygherren ønskede fuld udnyttelse af bebyggelsesprocenten

på (dengang) 30% og maksimal etageareal,
at bygherren havde kontakt til en potentiel bruger, der var

interesseret i en buet bygning med hovedindgang ud mod
Kongevejen og nordvendte fingre,

at den potentielle bruger - et revisionsfirma - ønskede
enkeltmandskontorer med maksimal 4 meter rumdybde og
samtidig mulighed for områder med storrumskontorer og et
auditorium, samt fleksible muligheder for ændringer, og

at kommunens krav var, at bebyggelsen kun måtte udføres i 2
etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Svar ad B:
Skønsmændene er ikke umiddelbart enige i, at de i spørgsmålet
nævnte forudsætninger medfører, at en arkitekts muligheder for at
fremkommemed forslag til en planmæssig udnyttelse af Lollikhus-
arealet er begrænsede.
Det bemærkes, at ved afholdelse af arkitektkonkurrencer er
formålet bl.a., at få belyst forskellige muligheder for udformning
af et byggeri ud fra givne forudsætninger.
Spørgsmål C: (spørgsmålet har tilknytning til
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sagsøgers spørgsmål 2) Skønsmændene bedes vurdere om det er
sandsynligt, at sagsøgte 2 kan have udarbejdet bilag B, C og D
uden at have set bilag 1 og 3men derimodmed viden om de forhold,
der er anført under spørgsmål B.
Svar ad C:
Hvorvidt sagsøgte 2 har set bilag 1 og bilag 3, eller eventuelt ved
en indgående og detaljeret forklaring/skitsering er blevet oplyst om
indholdet, kan ikke vurderes af skønsmændene. Se også svar ad
spørgsmål 2.
Spørgsmål D: (spørgsmålet har tilknytning til sagsøgers spørgsmål
2) Skønsmændene bedes sammenligne bilag 3 med bilag C og
angive, om der er forskelle i de to bilag, herunder med hensyn til
‐ optegning af adgangsvejene
‐ placering af parkeringspladser foran bygning
‐ placering af parkeringspladser bag bygning
‐ længde og bredde på de to bygningers tre fingre
‐ udvendig afstand mellem fingrene
‐ antal af kontorer i de to yderfingre
‐ anvendelse af bygningens midterfinger, herunder et rum i 1

eller 2 etager
‐ udformning af gavlafslutning
‐ placering af trapper i enden af hovedbygningen
‐ udformning af hovedindgangsparti
‐ placering af reception i indgangspartiet i hovedbygningen
‐ antal af kontorer og mødelokaler i den vestlige del af

hovedbygningen
‐ placering af køkken i forhold til kantine, og
‐ udformning af kantinen med hensyn til skrå/lige vægge.
Svar ad D:

Efter skønsmændenes opfattelse er den væsentligste forskel
mellem sagens bilag 3 og bilag C, at parkeringsarealet bag
bygningen er orienteret forskelligt.
Det er endvidere skønsmændenes opfattelse, at de i spørgsmålet
anførte eventuelle forskelle mellem bilag 3 og bilag C, alene er
mindre nuancer der ikke ændrer ved det forhold, at forslagene der
fremgår af de to bilag har samme overordnede bygningsgeometri.
Spørgsmål E:
Skønsmændene bedes vurdere, om bilag B, C og D er udtryk for
en selvstændig arkitektonisk bearbejdelse fra sagsøgte 2's side i
forhold til bilag 1 og 3.
Svar ad E:
I svar ad spørgsmål D har skønsmændene anført, at eventuelle
forskelle mellem forslagene ikke ændrer ved det, at forslagene der
fremgår af bilag 3 og bilag C har samme overordnede
bygningsgeometri.
En sammenligning af bilagene B, C og D med bilagene 1 og 3
giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Det er således skønsmændenes opfattelse, at bilagene B, C og D
ikke er udtryk for en selvstændig arkitektonisk bearbejdelse fra
sagsøgte 2's side i forhold til bilagene 1 og 3.
Spørgsmål F: (spørgsmålet har tilknytning til sagsøgers spørgsmål
3a) Kan skønsmændene bekræfte,
at det ikke er muligt at beregne en nøjagtig bygningsradius ud

fra bilag 1 og 3,
at første gang en bygningsradius er beregnet i de fremlagte

bilag er på bilag Ja: 50,50 meter, som efterfølgende svinger
fra 50,50 til 55,50 meter, og

at hvis myndighedskravene, herunder byggelinierne, skal
overholdes, og hvis der ved udfærdigelsen af en buet bygning
stilles krav om fuld udnyttelse af byggefeltet med
bagvedliggende fingre, vil radius være en matematisk given
størrelse, som i den konkrete sag kan beregnes til cirka 53
meter?

Svar ad F:
Skønsmændene kan bekræfte, at det ikke er muligt at beregne en
nøjagtig bygningsradius ud fra bilag 1 og bilag 3.
Skønsmændene kan bekræfte, at første gang en bygningsradius
er anført i de fremlagte tegningsbilag, er på bilag Ja.
På det for skønsmændene foreliggende grundlag, er det ikkemuligt
at besvare resterende del af spørgsmålet.
Spørgsmål ad sammenligning af fase II og III
Spørgsmål G:
Skønsmændene bedes vurdere, om bilag 4 helt eller delvist er
baseret på forudsætninger eller indeholder elementer, som fremgår
af bilag C og J, men som ikke fremgår af bilag 1 og 3, herunder
med hensyn til fingrenes geometriske mål, den indvendige
rumdybde i forbygningen på 10,0 meter og kørevej og P-pladser.
Svar ad G:
Bilag 4 er efter skønsmændenes vurdering ikke baseret på
forudsætninger eller elementer, der fremgår af bilag C og bilag J.
Det er skønsmændenes opfattelse, at bilag 4 er udarbejdet specielt
med indholdet i bilag 3 som forudsætning, i en af sagsøger præsteret
fremadskridende arbejdsproces.
Det er endvidere skønsmændenes opfattelse, at bilag C og bilag
J er udarbejdet med bilag 4 og eventuelt bilagene 1 og 3 som
forudsætning.
Spørgsmål ad sammenligning af fase III og IV
Spørgsmål H:
Skønsmændene bedes redegøre for, om vedtagelsen af lokalplan
(bilag Q) og udarbejdelsen af et myndighedsprojekt (bilag 4)
medfører væsentlige begrænsninger i arealanvendelsesmulighederne
for Lollikhus-arealet.
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Svar ad H:
Lokalplanen (bilag Q) synes at være udarbejdet på grundlag af
sagsøgers projekt.
Der vi l så ledes ikke være begrænsende
arealanvendelsesmuligheder vedrørende dette projekt.

1657
Såfremt der måtte være ønske om at gennemføre et andet projekt
end det af sagsøger udarbejdede, og med den bestående lokalplan
(bilag Q) som udgangspunkt, ville det muligvis kunne opfattes som
en begrænsende arealanvendelsesmulighed.
Efter skønsmændenes opfattelse vil arealet dog kunne anvendes
fuldt ud med andre bygningsudformninger, således at der med den
rette idé ikke vil være væsentlige begrænsninger i
arealanvendelsesmulighederne.
Spørgsmål I:
Er skønsmændene enige i, at materialevalg er et væsentligt element
ved fastlæggelsen af en bygnings særpræg og originalitet, og at det
ikke ud fra bilag 1, 2, 3 og 4 er muligt at fastlægge materialevalg?
Skønsmændene bedes sammenholde 1) brev af 21. november
1995 fra sagsøgte 1 til Birkerød kommune bilagt sagsøgte 1's notat
af 17. november 1995 (bilag S) samt sagsøgte 1's beskrivelse af
»Lollikhus« (bilag T) med 2) de faktisk anvendte materialer på
Lollikhus-bygningen, og herefter oplyse, om det faktisk anvendte
materialevalg i det væsentlige stemmer overens med indholdet i
bilag S og T.
Svar ad I:
Ja, skønsmændene er enige i, at materialevalg er et væsentligt
element ved fastlæggelsen af en bygnings særpræg og originalitet.
Af bilagene 1 og 2 fremgår det ikke, hvilket materialevalg
arkitekten forestiller sig.
Af bilag 3 fremgår i tekst og tegning, at byggeriet er tænkt udført
med murede facader, hvor der tilstræbes en understregning af
vandrette linier i detaljeringen.
Af bilag 4 fremgår i tekst og tegning diverse materialer.
Skønsmændene er således ikke enige i, at det ud fra bilagene 1,
2, 3 og 4, ikke er muligt at fastlægge materialevalg.
Ved besigtigelse af det opførte byggeri kan konstateres, at det
faktisk anvendte materialevalg i det væsentlige stemmer overens
med indholdet i bilag S og bilag T.
I parentes bemærkes, at ved besigtigelse af det færdige
bygningskompleks konstateredes, at facader er opført med
roséfarvet (terracottafarvet) teglsten uden vandrette detaljeringer;
i bilag S er vedrørende facader anført, at »facaderne mures i en lys-
rød eller bronze-gul mursten, med tilbageliggende skifter der giver
en stribeeffekt«, og i bilag T anføres, at »facader skalmures med
røde mursten . . .«.
Spørgsmål J: (spørgsmålet har tilknytning til sagsøgers spørgsmål
6) Parterne er enige om, at sagsøgte 2 havde kendskab til bilag 4,
da sagsøgte 2 blev tilknyttet Lollikhus-projektet på ny i fase IV.
Skønsmændene bedes herefter vurdere, om det er sandsynligt, at
sagsøgte 2 har taget udgangspunkt i bilag C frem for bilag 4, da
sagsøgte 2 udarbejdede bilag R, herunder om der er forskelle i bilag
4 og bilag R med hensyn til rumdisponering, detailindretning af
toilet, kantine, te- og storkøkkener, hoved- og bitrapperum, og
vinduernes udformning, alupartier, sprossering, dimensioner,
fabrikat, farve, placering, sålbænke, opluk, samt om lighederne
mellem bilag R og bilag 4 i det væsentlige skyldes
myndighedskravene til Lollikhus-arealet.
Svar ad J:
Det er for skønsmændene ikkemuligt at vurdere, hvilke af bilagene
4 eller C, sagsøgte 2 måtte have taget udgangspunkt i, da sagsøgte
2 udarbejdede bilag R.

Der er forskelle imellem bilag 4 og R, for så vidt angår en række
detailudforminger og rumdisponeringer mv.
Bygningen er byggeteknisk udformet med mulighed for en
forholdsvis fleksibel rumdisponering. Det er ikke ualmindeligt, at
et projekt fra dispositionsforslag og videre i projekteringsfaserne
frem til forprojekt og hovedprojekt undergår forandringer i
detaljering, rumdisponering mv., alt efter, at dels bygherren får
bearbejdet sin endelige organisationsplan og dels ingeniørtekniske
forhold får indflydelse og indarbejdes i projektet.
Skønsmændene er ikke enige i, at lighederne imellem bilag R og
bilag 4 i det væsentlige skyldes myndighedskravene til Lollikhus-
arealet; se også svar ad spørgsmål H.
. . .«
Der er under sagen afgivet forklaring af syns- og skønsmændene,
arkitekterne Henrik Venndt og Lars Krogh, samt af Reinhard Tölke,
der er direktør hos sagsøgeren Dissing+Weitling arkitektfirma A/S,
Anna Hallgren og Niels Thorup, der begge er ansat hos sagsøgeren,
Nels Glavind, der er direktør hos sagsøgte Akticon Erhvervsbyggeri
A/S, Knud Jørgensen, der er direktør hos sagsøgte Gentofte
Erhvervsinvest I/S, Peter Hammer, der ejer sagsøgte Peter Hammer
ApS, og Steen Niebling, der er ansat hos sagsøgte Akticon
Erhvervsbyggeri A/S.
Skønsmændene,Henrik Venndt og Lars Krogh, har vedstået deres
erklæring, idet de dog vedrørende spørgsmål 2 og G er blevet
opmærksomme på, at Peter Hammer, da han udfærdigede sit
dispositionsforslag, bilag C og J, ikke kan have haft kendskab til
sagsøgerens myndighedsprojekt, bilag 4, der først blev udfærdiget
i november 1996.
Skønsmændene har til svaret på spørgsmål 1, jf. bilag 3,
supplerende forklaret, at sagsøgerens projekt med den buede facon
på bygningen, der har fingre ud mod skoven, er designet og
udformet specielt til den pågældende grund.
De har endvidere til svaret på spørgsmål 2, jf. bilag 3,
sammenholdt med bilag Bk, supplerende forklaret, at Peter
Hammers tegning i bilag Bk af april 1995 ud fra en
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faglig vurdering ikke kan være tegnet uden kendskab til bilag 3.
Når der i skønserklæringen tages et forbehold, skyldes dette, at
skønsmændene ikke kan udtale sig om, hvorledes en eventuel
kopiering er foregået. Skønsmændene har afvist, at Peter Hammers
tegninger, bilagene C og E af 10. maj 1995, kan være udarbejdet
uden kendskab til sagsøgerens tegninger, bilag 3. Uanset mindre
forskelle har skønsmændene endvidere afvist, at Peter Hammers
tegning af 6. maj 1995 af facaden mod skoven, bilag Ce, kan være
udarbejdet uden kendskab til sagsøgerens tegning af facaden mod
nord, bilag 3. Skønsmændene har endvidere afvist, at modellen af
byggeriet, foto bilag D, kan være udarbejdet uden kendskab til
sagsøgerens tegninger, bilag 3. Sammenholdes tegningerne, bilag
B, C, Ja og Jb, med sagsøgerens tegninger, er der små nuancer,
men disse er i en størrelsesorden, hvor de ikke har nogen betydning,
og er derfor ikke udtryk for en selvstændig frembringelse
sammenlignet med sagsøgerens oprindelige projekt.
Til svaret på spørgsmål 10 har skønsmændene supplerende
forklaret, at de vejledende honorarregler var gældende på daværende
tidspunkt, men at Konkurrencerådet har opsagt disse pr. oktober
2001. Honorarets størrelse var efter de vejledende regler opdelt på
de forskellige projekteringsfaser, hvor hovedprojekteringen vejede
tungest og dispositionsforslaget næsttungest.
Til svaret på spørgsmål A har skønsmændene supplerende
forklaret, at sagsøgerens tegninger, bilag 3, er udtryk for mere end
blot løse tanker. Et projekt vil typisk starte med, at arkitekten lytter
til bygherrens ønsker, hvorefter arkitekten visualiserer ønskerne,
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jf. bilag 1. Tegningerne i bilag 3 er udtryk for, at projektet nu er
nået et stykke hen i det, som munder ud i dispositionsforslaget.
Til svaret på spørgsmål D og E har skønsmændene supplerende
forklaret, at de ud fra den ens udformning af elementer som
bygningsgeometri, planform, antal af etager, udformning af kælder
m.v. antager, at det i det foreliggende tilfælde er helt usandsynligt,
at en arkitekt kan nå til samme resultat som en anden arkitekt uden
kendskab til den andens projekt, herunder uden at have set den
andens tegninger. Skønsmændene har forklaret, at det ud fra en
faglig vurdering vil være aldeles usandsynligt, at sagsøgte Peter
Hammer kan have tegnet projektet, som det fremgår af eksempelvis
bilag C, uden kendskab til sagsøgerens tegninger. Udtrykkelige
ønsker fra den fremtidige lejer, f.eks. om storrum, fleksibilitet,
auditorium og enkeltmandskontorer til partnerne sammenholdt med
kendskab til grundens beliggenhed og myndighedskrav kan efter
deres opfattelse i sig selv ikke danne grundlag for, at
tegningsmaterialet har fået den pågældende udformning. Den
omstændighed, at Peter Hammer ikke har tegnet bilag Be og Bf,
ændrer ikke på skønsmændenes vurdering heraf.
Til svaret på spørgsmål H har skønsmændene supplerende
forklaret, at det er forskelligt, hvilke krav de enkelte kommuner
stiller til beskrivelsen af projektet med henblik på udarbejdelse af
en lokalplan.
Til svaret på spørgsmål I har skønsmændene supplerende forklaret,
at materialevalg er en af de faktorer, som giver en bygning et
særpræg. Materialevalget er angivet i tekstforklaringen til
tegningerne, jf. f.eks. bilag 4.
Til svaret på spørgsmål J har skønsmændene supplerende forklaret,
at de ved besvarelsen har lagt vægt på, at Peter Hammer må have
haft kendskab til bilag 1-3 ved udarbejdelsen af sit projekt. Det er
herefter vanskeligt at afgøre, om det er bilag 4 eller bilag C, som
danner grundlag for bilag R. Det ville være muligt at arbejde videre
allerede på grundlag af bilag 1 og 3.
Reinhard Tölke har forklaret blandt andet, at han er uddannet
arkitekt i 1971 i Tyskland. I 1974 blev han ansat hos sagsøgeren,
Dissing+Weitling A/S, hvor han i 1986 blev medejer og partner
og i 1996 tillige direktør.
Sagsøgeren blev kontaktet i februar eller marts 1994 af Leif
Hansen Rådgivende ingeniører A/S vedrørende et projekt på
grunden Kongevejen 4 (Lollikhus) i Birkerød. Sagsøgeren
udarbejdede bilag 1, side 1, som det første forslag til løsning af
opgaven. Revisionsselskabet Deloitte & Touche (tidligere Schøbel
& Marholt), der skulle benytte bygningen, ønskede et byggeri til
150 personer, heraf 15-20 partnere. Byggeriet skulle opdeles i fem
funktionelle enheder, og der skulle endvidere være rum til
fællesaktiviteter. Reinhard Tölke fik oplyst, at de ansatte i
revisionsselskabet ofte ikke var i bygningen, men hos klienterne,
og han foreslog derfor, at der blev indrettet et kontorlandskab, som
indebar et lavere forbrug af kvadratmeter pr. medarbejder. Af de
forskellige løsningsforslag var revisionsselskabet især betaget af
et forslag, hvor bygningen var buet, jf. bilag 1, s. 3 og 4. Der var
herefter en række møder med revisionsselskabet, hvilket efter flere
drøftelser førte til udarbejdelse af bilag 3. Bygningen fremstod som
en »arbejdsplads i skoven«. Selv om bygningen ikke i sig selv
kunne opføres på grundlag af bilag 3, var der dog herved fastlagt
de væsentligste ting. Sagsøgeren havde under sit arbejde med
projektet også kontakt med kommunen om udarbejdelsen af udkast
til lokalplanen.
Til tegningerne vedrørende Lautruphøj i Ballerup, udarbejdet af
Peter Hammer i oktober 1994, jf. bilag Ea, Eb, Ec og Ed, har
Reinhard Tölke forklaret, at disse tegninger af bygningen indtil
mindste detalje fremstår som det projekt, som revisionsselskabet

ønskede sig, og som sagsøgeren da allerede i et halvt år havde
arbejdet på.
Reinhard Tölke har endvidere forklaret, at
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dispositionsforslaget af august 1994, bilag 3, blev udleveret til
Rasmussen & Schiøtz A/S, Deloitte & Touche og Leif Hansen
Rådgivende ingeniører A/S. Projektets gennemførelse beroede på,
at revisionsselskabet fik afhændet sine lokaler i Skovlunde.
Imidlertid købte Akticon Erhvervsbyggeri A/S og I/S Gentofte
Erhvervsinvest Lollikhus-grunden.
Reinhard Tölke har ikke førend retssagen set Peter Hammers
tegninger, der blev udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslaget.
Det eneste af Peter Hammers materiale, som han har set, er
materialet, som var vedlagt lokalplanen, og modellen af byggeriet.
Lokalplansarbejdet udføres ofte af nogen, som har speciel ekspertise
inden for området. Det er bygherrens valg. Der er ikke tale om
egentligt arkitektarbejde.
Sagsøgeren blev i februar 1996 ringet op af Nels Glavind fra
Akticon Erhvervsbyggeri A/S, der ønskede, at de holdt et møde
vedrørende Lollikhus-grunden. Glavind var i kontakt med
revisionsselskabet, som ønskede, at sagsøgeren på ny blev koblet
på projektet. Glavind ønskede oplyst, hvilket honorar sagsøgeren
ville kræve. Der var herefter et møde hos Akticon Erhvervsbyggeri
A/S i februar 1996, hvor Tölke blev opmærksom på den
udarbejdede model af projektet. Han studsede, men tænkte, at
modellen blot var udarbejdet til brug for lokalplanen. Han hæftede
sig ikke ved detaljeringsgraden i modellen. Der var herefter en
brevveksling, jf. brev af 15. marts 1996 og følgende, som blev
udformet under Reinhard Tölkes bortrejse, og som han blev
informeret om ved sin hjemkomst. Der var endnu et møde den 25.
marts 1996 mellem sagsøgeren og Nels Glavind.
Sagsøgeren ønskede at stå som arkitekt på projektet og opføre
bygningen. Der kunne kun blive tale om reduktion af honoraret,
hvis sagsøgeren leverede færre ydelser. Dette var muligt, såfremt
antallet af tegninger blev reduceret. Sagsøgerens brev af 3. april
1996 var en bekræftelse over for Akticon Erhvervsbyggeri A/S
herpå. Med brevet fulgte en tegningsliste over reducerede
tegninger/ydelser. Det var en selvfølge, at sagsøgeren skulle være
enearkitekt på projektet. Oprindelig var sagsøgerens honorarkrav
1,6 millioner kroner + moms. De 950.000 kr. + moms var det
mindre honorarkrav, der dækkede hele projektet bortset fra tilsyn
hermed. Akticon Erhvervsbyggeri A/S brugte under forhandlingerne
om honoraret den trussel, at Peter Hammer kunne gøre hele arbejdet
for ca. 400.000 kr. Sagsøgeren besvarede bevidst ikke sagsøgtes
brev af 17. marts 1996. Dette var dog ikke ensbetydende med, at
man anerkendte, at der ikke var noget ophavsretsproblem, men
man var jo enedes om, at sagsøgeren var arkitekt på projektet, og
der var så ikke grundlag for at føre sag herom.
I løbet af februar-august 1996 blev arkitektarbejdet videreført på
grundlag af sagsøgerens tidligere udarbejdede dispositionsforslag
af august 1994, bilag 3, og lokalplanen. Der blev udfærdiget
adskillige tegninger. Der var under hele forløbet overvejelser om
byggeriets størrelse, herunder antallet af fingre. Det var vigtigt at
udnytte hver en kvadratmeter, som var tilladt efter lokalplanen.
Lokalplanudkastet var hele tiden blevet bearbejdet, også af Peter
Hammer under det tidligere forløb. Sagsøgeren var bekendt med
»Beskrivelsen for ejendommen, Lollikhus«, bilag T, men var ikke
i besiddelse af tegninger udfærdiget af Peter Hammer. Aftalen
mellem Gentofte Erhvervsinvest I/S og Deloitte & Touche var
endnu ikke underskrevet. Lokalplanens vedtagelse blev udskudt,
idet Skov- og Naturstyrelsen havde indsigelser mod placeringen
af bygningen på grunden. Resultatet blev, at bygningen skulle
rykkes længere væk fra vejen. Bilag 2 udgjorde enkle skitser i
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anledning af undersøgelser af, hvorledes man kunne rykke
bygningen længere væk fra vejen og samtidig udnytte de
kvadratmeter, man havde byggetilladelse til.
Der var endnu et møde den 10. oktober 1996 mellem sagsøgeren
og Akticon Erhvervsbyggeri A/S. Der var fortsat ingen
honoraraftale, selv om sagsøgeren var blevet bedt om at bruge
ressourcer på projektet. Baggrunden for honoraraftalen af 17. og
21. oktober 1996 var, at sagsøgeren ønskede betaling for sit arbejde
medmyndighedsprojektet. De 350.000 kr. var en del af det tidligere
aftalte samlede beløb på 950.000 kr., som sagsøgeren ville få, hvis
projektet blev færdiggjort.
Da Deloitte & Touche i november 1996 trak sig fra projektet,
sendte sagsøgeren på foranledning af Akticon Erhvervsbyggeri
A/S en opgørelse på 492.000 kr., hvilket svarede til kostprisen for
medgået tid uden fortjeneste. Revisionsselskabets advokat bad om
et forlig, og sagsøgeren indvilgede i at nøjes med 425.000 kr. Der
blev intet nævnt om ophavsretten i forbindelse med disse drøftelser,
og Tölke var ikke bekendt med, om dette måtte være blevet drøftet
mellem advokaten og de sagsøgte. Sagsøgeren fik yderligere 45.000
kr. + moms fra entreprenørfirmaet Rasmussen & Schiøtz A/S for
det første arbejde i august 1994, hvilket beløb ikke engang dækkede
kostprisen.
Sagsøgeren opdagede ved årsskiftet 1997-98, at bygningen
»Lollikhus« var opført. Der var herefter interne drøftelser om,
hvorledes man skulle forholde sig over for krænkelsen. Der var
kontakt til Praktiserende Arkitekters Råd, Deloitte & Touche og
ingeniørfirmaet. Der var flere ting, der skulle tages hensyn til,
herunder navnlig hvilken betydning en indgriben ville have for
sagsøgerens image, og overvejelserne strakte sig hen over
sommeren 1998.
Anna Hallgren har forklaret blandt andet, at hun blev arkitekt i
1987. Hun blev i januar 1988 ansat hos Dissing+Weitling A/S. I
foråret 1994 blev hun orienteret om projektet på Lollikhus-grunden.
Hun deltog ikke i den første fase af projektet, men kom ind i dette
i marts
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1996 som stedfortræder for Reinhard Tölke, der var i udlandet.
Hun blev orienteret om drøftelserne vedrørende honoraret. Under
Tölkes fravær skulle hun varetage post og deltage i eventuelle
møder. Sagsøgeren modtog brevet af 11. marts 1996, der er nævnt
i sagsøgerens brev af 15. marts 1996, og som man ikke længere er
i besiddelse af. Brevet drejede sig om en eventuel reduktion af
sagsøgerens honorar og om, at sagsøgte ville henvende sig til en
anden arkitekt, hvis sagsøgeren ikke accepterede en reduktion.
Sagsøgeren svarede herpå i brevet af 15. marts 1996. Sagsøgeren
modtog herefter brev af 17. marts 1996 fra Gentofte Erhvervsinvest
I/S. Brevet var krænkende for sagsøgerens faglige stolthed. Der
var telefonisk kontakt med Knud Jørgensen fra Gentofte
Erhvervsinvest I/S, og der blev den 25. marts 1996 holdt et møde
hos Akticon Erhvervsbyggeri A/S med henblik på at drøfte en
reduktion af sagsøgerens honorar. En reduktion var betinget af, at
ydelserne blev reduceret. Hun deltog som repræsentant for
sagsøgeren. Hun tog et forslag til en reduceret tegningsliste med.
Denne blev bearbejdet under mødet, og der blev opnået enighed
om et reduceret honorar. Peter Hammer var på dette tidspunkt ude
af projektet. Hun arbejdede aktivt på projektet fra marts 1996 til
den første uge af juli 1996, hvor hun gik i gangmed et andet projekt.
Der var under denne fase 6-7 arkitekter fra sagsøgeren på projektet.
Skov- og Naturstyrelsen havde gjort indsigelse mod projektet, og
der var møder mellem kommunen og styrelsen. Hun deltog ikke
heri, men sagsøgeren skulle udarbejde forskellige forslag om
bygningens placering og beplantningen på grunden til brug for
møderne. Ved et møde den 22. august 1996 i kommunen, hvori

deltog Reinhard Tölke, I/S Gentofte Erhvervsinvest og Skov- og
Naturstyrelsen, blev den endelige beslutning om placeringen af
bygningen taget. Der var endvidere et mødemedDeloitte &Touche.
Der blev udfærdiget en del skitsearbejde i den pågældende periode.
Sagsøgeren skulle efter planen være færdig i januar 1997.
Projekteringsperioden var meget kort, og man var derfor allerede
under myndighedsprojekteringen langt fremmemed hele projektet.
Hun blev ved årsskiftet 1997/98 kontaktet af en kollega, som
fortalte, at der var opført en bygning på Lollikhus-grunden. Hun
ogNiels Thorup besigtigede bygningen, der havde en slående lighed
med sagsøgerens oprindelige projekt. Ledelsen diskuterede, hvad
man skulle gøre ved sagen. Praktiserende Arkitekters Råd, der er
den faglige organisation, var inde i sagen, men meddelte i april
1998, at man ikke ønskede at gøre mere, da Peter Hammer ikke
var medlem af organisationen.
Niels Thorup har forklaret blandt andet, at han blev arkitekt i 1984
og fra 1992 har været ansat hos Dissing+Weitling A/S. Han blev
involveret i projektet på Lollikhus-grunden i august 1996 og
beskæftigede sig hermed indtil ultimo november 1996, idet han
arbejdede med bygningsbeskrivelsen - bilag 25 og 25a - hvori man
skulle udarbejde de kvalitetskrav m.v., der dannede grundlag for
den videre projektering og kontrakten mellem parterne. Han var i
besiddelse af et paradigma, bilag T, som var udarbejdet i efteråret
1995 formentlig af Peter Hammer i samarbejde med Akticon
Erhvervsbyggeri A/S ud fra de kvalitetskrav, som Akticon
Erhvervsbyggeri A/S og Peter Hammer stillede til projektet. Han
arbejdede imidlertid videre ud fra sagsøgerens sædvanlige
kvalitetskrav til et sådant projekt. Bilag 25, 25a og 26 er udarbejdet
af ham indtil afleveringen i november 1996. Han er ikke klar over,
til hvem bilagsmappen, bilag 26 og 27, blev udleveret, men
bygningsbeskrivelsen drøftes sædvanligvismed både entreprenøren,
ingeniøren og den senere bruger af bygningen.
Nels Glavind har forklaret blandt andet, at han er direktør i Akticon
Erhvervsbyggeri A/S. Han er uddannet murer og teknikumingeniør.
Akticon Erhvervsbyggeri A/S står for projektudvikling, mens
Gentofte Erhvervsinvest I/S, der er medejer af Akticon
Erhvervsbyggeri A/S, står for den økonomiske side. Gentofte
Erhvervsinvest I/S tager kontakt med interesserede virksomheder,
der søger anden beliggenhed, og skaffer den finansielle baggrund
for et eventuelt byggeri. Akticon Erhvervsbyggeri A/S og Gentofte
Erhvervsinvest I/S er tæt forbundne og har daglig kontakt, men
vidnet har ingen tilknytning i øvrigt til Gentofte Erhvervsinvest
I/S. RK Entreprise A/S er et delvist ejet datterselskab. Akticon
Erhvervsbyggeri A/S har ofte benyttet Peter Hammer, som er hurtig
og kreativ.
I efteråret 1994 hørte han og Knud Jørgensen første gang om
Lollikhus-grunden. Knud Jørgensen tog kontakt til ejeren af
grunden. De hørte fra Deloitte & Touche (dengang Schøbel &
Marholt), der var selskabernes revisor, at revisionsselskabet ledte
efter et nyt domicil. Akticon Erhvervsbyggeri A/S og Gentofte
Erhvervsinvest I/S havde en velplaceret grund på Nybrovej i
Gentofte, men revisionsselskabet var ikke interesseret heri. I februar
1995 kontaktede Akticon Erhvervsbyggeri A/S revisionsselskabet
for at høre, om man fortsat var interesseret i et nyt domicil. Der
blev den 22. februar 1995 holdt et møde, hvori deltog to
medarbejdere fra Deloitte & Touche samt Knud Jørgensen og
vidnet. Grunden på Nybrovej blev drøftet, men revisionsselskabet
fortalte, at man var i gang med et andet projekt med en anden
beliggenhed. Revisionsselskabet medbragte en mappe med
tegninger udfærdiget af Dissing+Weitling A/S, bilag 3, som en af
de deltagende fra revisionsselskabet bladrede igennem undermødet.
Vidnet så herved nogle af tegningerne i bilag 3. Mappen blev lagt
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væk igen, idet revisionsselskabet var opmærksom på, at der var
tale om fortroligt materiale. Vidnet læste ikke beskrivelsen
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af projektet i bilag 3. Der blev talt om, at Lollikhus-grunden indgik
i projektet, og revisionsselskabet fortalte om indretningen af stedet.
Vidnet fik således at vide, at man arbejdede med store rum som
arbejdsplads for flere, idet typisk halvdelen af medarbejderne ofte
ikke ville være på stedet, men hos deres klienter. Han blev oplyst
om direktions- og partnerkontorer, kantinen og dens placering, og
at kontorerne skulle ligge i fingre ud fra den buede bygning. Vidnet
fornemmede, hvad der var tale om. Han så også farven på
bygningen, men fik ikke noget at vide om materialevalg i øvrigt.
Han kunne ikke se, om bygningen skulle udføres i mursten eller
beton. Vidnet konstaterede, at der ikke kom noget ud af mødet, idet
revisionsselskabet ville have Lollikhus-grunden og ikke grunden
på Nybrovej. Vidnet orienterede sin nærmeste medarbejder, Steen
Niebling, om resultatet af mødet. Vidnet mener, at han lod sig
inspirere af den buede bygning, der passede godt til grunden, og
han lavede på et tidspunkt en skitse med en buet bygning med
fingre mod skoven. Vidnet ser ikke noget problem heri. Der er tale
om en logisk geometrisk udformning af bygningen under hensyn
til grundens form og ikke en efterligning af sagsøgerens projekt.
Ved betinget skøde af 7. april 1995 købte de Lollikhus-grunden
og senere to tilstødende grunde. Den 10. april 1995 havde vidnet
og Steen Niebling et uformelt mødemed Peter Hammer vedrørende
grunden, som lige forinden var blevet købt. Vidnet fortalte om sin
inspiration ved at have set mappen fra Dissing+Weitling A/S, bilag
3, og lavede nogle simple skitser over, hvorledes man kunne
bebygge grunden, bilag Be og Bf. Det blev drøftet, hvor mange
fingre der var plads til, idet de lever af antallet af kvadratmeter.
Vidnet fortalte også om, hvorledes Deloitte & Touche ønskede at
bo, herunder om ideen med storrumskontorer, der gav fleksibilitet.
Det var i øvrigt 80% af alt byggeri, der blev indrettet således. Peter
Hammer udarbejdede et ideoplæg i skitseform over en eventuel
bebyggelse på grunden til brug for mulige lejere. Det var tanken
at lave et skitseforslag til markedsføring over for 5-7 virksomheder,
og Peter Hammer skulle stå for dette. Det var muligt, at det endelige
projekt skulle udarbejdes helt anderledes til en konkret kunde.
Under mødet havde de situationsplanen, jf. bilag Ba, hvoraf også
fremgår, hvilken grund der først blev købt, samt de to
parcelhusgrunde, som senere blev erhvervet. Vidnet tegnede på
bilaget skitsen over den buede bygning. Vidnet fortalte også Peter
Hammer om, hvor kantinen kunne placeres, men det gav i øvrigt
sig selv logisk i forhold til adgangsvejen. Peter Hammers tegning,
bilag Bb, blev muligvis til et par dage efter mødet. Det er ikke
vidnet, som har påført denne tegning »kantine«. Vidnet har
endvidere ikke udarbejdet bilag Bc. På bilag Bd har vidnet sat mål
på, ligesom han har skrevet »5 pl« og »10 pl«. På bilag Bg har
vidnet skrevet de røde tal. Man undersøgte, hvorledes geometrien
blev optimal i forhold til byggelinjerne. Bilag Bh er vidnets eller
Steen Nieblings forsøg sammen med Peter Hammer på at få
geometrien til at gå op.
I løbet af ugen efter den 10. april 1995 blev der udfærdiget flere
tegninger. Bilag Bj er ikke lavet af vidnet. Bilag Bk er lavet af Peter
Hammer, og det fremgår, at de stadig ikke kunne få geometrien til
at gå op. Bilag Bl og Bm er også lavet af Peter Hammer, ligesom
bilag Ca er lavet af Peter Hammer. Sagsøgerens oprindelige
dispositionsforslag, bilag 3, har aldrig været i hans eller Peter
Hammers besiddelse. Vidnet har heller ikke fået materialet fra
Rasmussen & Schiøtz A/S, som var Akticons konkurrent, eller fra
Leif Hansen Rådgivende ingeniører A/S, som han slet ikke havde
kontakt til. Ingen fra de sagsøgte ud over vidnet har set bilag 3.

Bilag B og C blev udarbejdet til brug for lokalplanen. Tegningerne
fra Peter Hammer fra maj 1995 blev lavet i den fase, hvor der blev
holdt møder med kommunen. Peter Hammer deltog i mødernemed
kommunen. Man havde materiale med, og de fortalte kommuner,
hvad de forestillede sig. Birkerød Kommune ønskede at lave
lokalplanen selv, men anvendte de sagsøgtes intentioner om, hvad
de sagsøgte ville bygge. Byggefeltet i lokalplanen blev fastlagt ud
fra Peter Hammers tegninger. De sagsøgte bad om en given højde
og volumen på byggefeltet og om en ændring af byggeprocenten.
Dette fulgte kommunen til en vis grad. Til bilag Jc og Jd har vidnet
forklaret, at kommunen ønskede, at bygningen fik en varieret
facade, hvorefter Peter Hammer tegnede nogle fremspring i stedet
for et fladt tag på bygningen. Tegningerne blev fortsat udfærdiget
med henblik på markedsføring. Peter Hammer stod også for
udfærdigelsen af modellen af byggeriet, bilag D.
Lokalplanfasen strakte sig fra maj 1995 til februar 1996.
Beskrivelsen af bygningen, bilag T, blev produceret i efteråret 1995
som et led i dialogen med kommunen om lokalplanforslaget.
Beskrivelsen blev lavet af Steen Niebling, og vidnet læste den
igennem. Vidnet har ikke givet Steen Niebling noget »input« fra
bilag 3 i forbindelse med udarbejdelsen af bilag T. Vidnet var ikke
i kontakt med Deloitte & Touche i efteråret 1995 og året ud. Det
var Knud Jørgensen, der stod for det skriftlige tilbud af 24. januar
1996 om Lollikhus-grunden til Deloitte & Touche. Vidnet er ikke
bekendt med revisionsselskabets reaktion herpå. Den 9. februar
1996 var der et møde mellem Deloitte & Touche, sagsøgeren ved
Reinhard Tölke, Leif Hansen Rådgivende ingeniører A/S, Knud
Jørgensen, Steen Niebling og vidnet. Revisionsselskabet var nu
moden til at indgå en lejeaftale vedrørende Lollikhus-grunden.
Revisionsselskabet ønskede, at man anvendte dem, som i 1994
havde stået for dispositionsforslaget, bilag 3, og bad Akticon
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Erhvervsbyggeri A/S om at overveje dette. Akticon Erhvervsbyggeri
A/S stod selv for entreprenørdelen og kunne derfor ikke acceptere
entreprenørfirmaet Rasmussen & Schiøtz A/S som
samarbejdspartner. Vidnet medbragte Peter Hammers
dispositionsforslag til kommunen, bilag C, som var nedfotograferet
til A3-størrelse, samt beskrivelsen i bilag T, herunder af
situationsplan, etager, facader m.v. Det var en præsentationsmappe,
der indeholdt bilag C, D samt bilag Ja og Jb. På mødet udvekslede
man synspunkter vedrørende byggeriet til Deloitte &Touche. Under
de følgende møder diskuterede man endvidere honorarets størrelse.
Det blev ikke nævnt, at de sagsøgtes projekt lignede bilag 3, som
sagsøgeren havde lavet. Ifølge udkast af 13. februar 1996 skulle
sagsøgeren have 1,1 million kroner, hvilket de sagsøgte fandt var
et meget højt beløb. Akticon Erhvervsbyggeri A/S skulle selv stå
for eksempelvis byggestyring, og man diskuterede herefter, om og
i bekræftende fald, hvilke ydelser der kunne reduceres med henblik
på en reduktion i honoraret. Akticon Erhvervsbyggeri A/S skulle
have nogle tegninger og et projekt som grundlag for
byggetilladelsen, og for at byggeriet kunne udføres, men mange
andre ting kunne man selv stå for. De sagsøgtes svar af 11. marts
1996, der er omtalt i sagsøgerens brev af 15. marts 1996, er ikke i
sagen og kan ikke findes hos vidnet. Vidnet var uforstående over
for bemærkningerne om ophavsret i brev af 15. marts 1996. Et
eventuelt ophavsretligt problem kunne alene være mellemDeloitte
& Touche og sagsøgeren, men ikke i forhold til Akticon
Erhvervsbyggeri A/S, og i øvrigt slet ikke, hvis sagsøgeren var
arkitekt på projektet. Ved brev af 3. april 1996 til Akticon
Erhvervsbyggeri A/S tilbød sagsøgeren en reduceret ydelse for et
honorar på 950.000 kr. med tillæg af moms, hvilket der blev enighed
om. Det var herefter sagsøgeren, der var arkitekt på projektet, og
Peter Hammer blev orienteret herom. Peter Hammer fik omkring
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400.000 kr. for sit arbejde med lokalplanen. Vidnet er ikke bekendt
med, at sagsøgeren havde lavet noget arbejde ud over
dispositionsforslaget fra august 1994, bilag 3, indtil tidspunktet,
hvor Skov- og Naturstyrelsen gjorde indsigelse mod
lokalplanudkastet. Sagsøgeren deltog i møder med Skov- og
Naturstyrelsen i løbet af juni 1996. Problemerne med Skov- og
Naturstyrelsen blev løst. Sagsøgeren gik herefter i gang med
myndighedsprojektet, der blev udarbejdet fra bunden af. Der kan
have været reguleringer i forhold til lokalplanen. Honoraraftalen
af oktober 1996 vedrørte myndighedsprojektet, bilag 4, for hvilket
sagsøgeren som en del af det samlede beløb på 950.000 kr. skulle
have 350.000 kr. eksklusive moms.
Knud Jørgensen stod for det kontraktmæssige, mens vidnet og
Steen Niebling stod for det bygningsmæssige. I november 1996
meddelte Deloitte & Touche under et møde med Knud Jørgensen
og vidnet, at man ikke kunne underskrive lejekontrakten, idet
revisionsselskabet havde fusioneret med City Revision, og der
derfor var opstået problemer med lejemålene. På dette tidspunkt
manglede alene underskrifter på kontrakten. Vidnet er bekendt med
advokat Preis' brev af 5. december 1996. Vidnet er af den opfattelse,
at Akticon Erhvervsbyggeri A/S herefter havde rettighederne til
projektet, idet man havde betalt for det udførte arbejde. Akticon
Erhvervsbyggeri A/S har ikke gjort krav på erstatning for
revisionsselskabets kontraktbrud, selv om man havde investeret i
grunden og brugt tid på projektet.
Akticon Erhvervsbyggeri A/S vendte efter bruddet med
revisionsselskabet tilbage til Peter Hammer med henblik på
udarbejdelse af materiale til markedsføring. Der var ingen konkrete
lejere på banen. Peter Hammers projekt, bilag B og C, blev
præsenteret for Compaq Computer A/S. Peter Hammer fik
sagsøgerens myndighedsprojekt, bilag 4, at se, og det er muligt, at
han også fik udleveret dette. Peter Hammer tegnede imidlertid sit
eget projekt. Vidnet har ikke set bilagsmappen, bilag 26 og 27, før
retssagen. Byggeriets første del blev afleveret den 15. december
1997 og den anden del den 15. februar 1998. Magistrenes
Pensionskasse købte ejendommen. Efter bruddet med
revisionsselskabet havde man ikke yderligere kontakt med
sagsøgeren. Vidnet hørte først til sagen i efteråret 1998 i forbindelse
med advokat Eskil Trolles brev af 18. november 1998.
Knud Jørgensen har forklaret blandt andet, at han er direktør i
Gentofte Erhvervsinvest I/S ogmedejer af Akticon Erhvervsbyggeri
A/S. Han er uddannet HD i regnskabsvæsen, er statsautoriseret
ejendomsmægler og valuar. I det omfang, hvori han har deltaget i
forløbet, bekræfter han Nels Glavinds forklaring, som han har
overhørt. Gentofte Erhvervsinvest I/S finder grunde, lejere og
forhandler med investorer m.v.
I efteråret 1994 opstod der interesse for Lollikhus-grunden.
Ejendomsmæglerfirmaet Balder stod for salg af grunden, der var
ejet af et konkursbo. Vidnet hørte omRasmussen& Schiøtz' option
på grunden. Optionen udløb den 31. marts 1995. I efteråret 1994
var man i kontakt med Deloitte & Touche, hvori deres egen revisor
var ansat. Den pågældende fortalte om revisionsselskabets planer
om at finde en ny lokalitet. Gentofte Erhvervsinvest I/S havde
grunden på Nybrovej. Der blev på vidnets foranledning den 22.
februar 1995 holdt et møde med Deloitte & Touche. Vidnet så
under mødet sagsøgerens dispositionsforslag, bilag 3, idet en
repræsentant for Deloitte & Touche hentede nogle tegninger og
bladrede disse igennem, hvorefter de blev lagt væk igen. De havde
en længere drøftelse bagefter om forskellige funktionelle forhold,
som revisionsselskabet havde brug for, herunder storrumskontorer,
jf. Oticon-projektet, der på det tidspunkt var meget i vælten.
Gentofte Erhvervsinvest I/S fik ikke udleveret noget
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materiale fra revisionsselskabet. Han fik ikke forevist andet skriftligt
materiale under mødet. Vidnet har ikke set bilag 3 igen førend
under retssagen.
Da Rasmussen & Schiøtz' option på Lollikhus-grunden udløb,
henvendte boets bestyrer sig til vidnet vedrørende køb af grunden.
Vidnet udarbejdede en betinget slutseddel og betalte kontant 1
million kroner til boet.
Vidnet deltog ikke i mødet den 10. april 1995, og han har ikke
talt med Nels Glavind om bygningen. Vidnet deltog efterfølgende
i april og maj 1995 i møder med kommunen. Betingelserne i skødet
vedrørte spørgsmålet, om de kunne få tilladelse til at opføre en
kontorbygning, og det var årsagen til, at vidnet var med. Da det
senere drejede sig om tekniske forhold, deltog vidnet ikke i
møderne. Der var ikke kontakt med Deloitte & Touche i resten af
1995.
Vidnet havde en telefonsamtale den 17. januar 1996 med Deloitte
& Touche om Lollikhus-grunden, og herefter sendte vidnet brevet
af 24. januar 1996 til revisionsselskabet. Deloitte & Touche var
ikke interesseret i grunden på Nybrovej, men i Lollikhus-grunden.
Revisionsselskabet ønskede, at Rasmussen & Schiøtz blev
involveret, men dette afviste man. Revisionsselskabet ønskede
endvidere sagsøgeren og Leif Hansen tilknyttet projektet, hvilket
efter vidnets opfattelse indebar en fordyrelse af projektet.
Ved mødet med sagsøgeren den 9. februar 1996 drøftede man
tekniske forhold, som vidnet ikke har forstand på. Vidnet er hverken
i besiddelse af brevet af 11. marts 1996 eller brevet af 15. marts
1996. Da vidnet læste om det eventuelle ophavsretsproblem, blev
han vred. Han kunne ikke se, at det var et problem, at han havde
bedt Peter Hammer om at tegne en bygning. Det strejfede ham
ikke, at Peter Hammers tegninger skulle ligne sagsøgerens
dispositionsforslag, bilag 3. Der kom ingen reaktion fra sagsøgeren
på brevet af 17. marts 1996. Vidnet mente, at ophavsretsproblemet
hermed var manet i jorden.
Vidnet deltog i møderne med Skov- og Naturstyrelsen.
Bebyggelsesprocenten blev sænket fra 30 til 25, og der kom
begrænsninger på byggelinjerne.
I løbet af 1996 arbejdede han med lejekontrakten og andre
kontrakter samt finansieringsdelen. Deloitte & Touche ønskede
Magistrenes Pensionskasse som investor. Da revisionsselskabet
den 13. november 1996 annullerede aftalen, var de færdige med
alt materialet ogmanglede kun underskrifter på den indgåede aftale.
De gjorde ikke noget krav gældende mod Deloitte & Touche, men
mente, at revisionsselskabet måtte dække de positive udgifter til
sagsøgeren og Leif Hansen Rådgivende ingeniører A/S, hvilket
revisionsselskabet tiltrådte. Det var herefter revisionsselskabets
advokat, advokat Peter Preis, som forhandlede med sagsøgeren og
Leif Hansen Rådgivende ingeniører A/S. Selv afstod de fra at få
deres eget tab dækket. De spekulerede ikke nærmere over
revisionsselskabets advokats bemærkning i skrivelse af 5. december
1996 om, at rettighederne til projektet herefter tilhørte
revisionsselskabet. Vidnet mente, at de var frit stillet, når de som
en »gentlemanagreement« ikke krævede erstatning af
revisionsselskabet. Under alle omstændigheder opfattede vidnet
brevet således, at de sagsøgte Akticon Erhvervsbyggeri A/S og
Gentofte Erhvervsinvest I/S var berettiget til at arbejde videre med
projektet. Deloitte & Touche rejste heller ikke efterfølgende noget
krav på projektet.
Vidnet gik i gang med at finde en ny bruger og kom i kontakt med
Compaq Computer A/S. Efter to måneder var den nye lejekontrakt
på plads.
Vidnet hørte først fra sagsøgeren igen ved advokat Eskil Trolles
brev fra november 1998.
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Peter Hammer har forklaret blandt andet, at han er udlært tømrer,
bygningskonstruktør og siden arkitekt. Han har haft selvstændig
tegnestue i 30 år og driver nu denne i selskabsform. Han er ikke
medlem af arkitekternes faglige organisation. Han har ingen ansatte,
men får undertiden hjælp af et par freelancefolk. Akticon
Erhvervsbyggeri A/S er en af hans store kunder, og han har bygget
stort set alt, somAkticon Erhvervsbyggeri A/S har været involveret
i. Han får opgaven, laver tegningerne, tager sig af dialogen med
lejerne og udarbejder projektet. Han er lønnet efter timeforbrug. I
forbindelse med Lollikhus-projektet fik han ca. 400.000 kr. Han
udfærdigede den 1. oktober 1994 tegningerne vedrørende
Lautruphøj, bilag Ea, Eb, Ec og Ed, da Teledanmark, der havde
nabogrunden, ønskede at udvide, og han udviklede i forbindelse
hermed en ide med en krum bygning. Tegningerne er lavet af ham
fra bunden af. De ligner ikke sagsøgerens dispositionsforslag, bilag
3, og er udtryk for hans sædvanlige måde at behandle nye ideer på.
Indretningen med små og store kontorer m.v. var tænkt til en mulig
lejer. Han havde ikke forud set bilag 3 og ikke hørt herom, ligesom
han ikke på anden måde fik inspiration herfra.
Den 10. april 1995 hørte han første gang om Lollikhus, idet Nels
Glavind orienterede ham om, at grunden var erhvervet, og at de
skulle i gangmed lokalplanen. Nels Glavind orienterede endvidere
om sit mødemed revisionsselskabet og fortalte ham, at han herunder
ganske kort havde set enmappemed tegninger. Revisionsselskabet
ville have en krum bygning med bagudrettede »fingre«. Det var et
interessant projekt. Han så heller ikke på dette tidspunkt eller senere
bilag 3. Hans opgave gik ud på at konstruere et krumt hus ud fra
lokalplansbestemmelserne, herunder byggelinjerne på den
trekantede grund, og finde ud af, hvad bygningen skulle indeholde.
Han overvejede, om han kunne bruge noget fra Lautruphøj. Der
var stadig tale om et tænkt projekt. Bilag Be ligner en tegning, som
Nels Glavind
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har lavet. Bilag Ba er situationsplanen fra den gamle lokalplan, der
skulle ændres i forbindelse med opførelse af kontorbygningen.
Bilag Bb er begyndelsen på hans arbejde. Efter mødet den 10. april
1995 var der i løbet af den følgende uge en tæt dialog. Bilag Bc er
også en tegning, han har lavet. Bilag Bd er ikke lavet af ham. Bilag
Bf er lavet af Nels Glavind, mens det er ham, der har sat målene
3, 5, 2 og 6,5 på. Bilag Bg blev præsenteret for ham på mødet.
Bilag Bh og Bj er ikke lavet af ham, men han har påført »ca. 10
pladser«. Bilag Bk er hans tegning, hvilket også er tilfældet med
de følgende, jf. bilag Bl, Bm og C. Til bilag Bk har han forklaret,
at bygningen ikke kunne være på grunden. Bilag Bl var et skridt
på vejen. Bilag Bm er en nærmere detaljering, hvor han var begyndt
at tænke på, hvorledes man skulle forholde sig, hvis nabogrundene
blev erhvervet. Tegningerne blev fortsat udfærdiget med henblik
på et lokalplanudkast, der kunne godkendes. Bilag C er totalplanen.
Ruminddelingen i bilag Cb ligner Lautruphøj-byggeriet. Det var
muligt, at Nels Glavind tænkte på revisionsselskabet, men han
havde selv sin egen baggrund for rumfordelingen.
Han deltog i alle mødernemed kommunen. Han havde tegningerne
med. Kommunen var interesseret i grunden og krævede, at planerne
blev gennemarbejdet. Kommunen blandede sig i projektet, men
accepterede, hvad han kommed. Glasoverbygningen på bygningen
var kommunens ide, ligesom kommunen ønskede et muret hus.
Han kommed forskellige forslag til mursten, herunder en sten, han
havde brugt til et byggeri på Hellerupvej. Alle materialer til
udvendig brug blev lagt fast i lokalplanfasen.
Til facadetegningerne, bilag Ce, har han forklaret, at det meste
gav sig selv ud fra størrelsen af bygningen og behovet for lys.
Antallet af vinduer blev fastlagt ud fra antallet af kontorer. Han har
ingen bemærkninger til, at der også er 7 vinduer i sagsøgerens

dispositionsforslag, bilag 3. Han opererer medmoduler på tre meter,
og antallet af vinduer giver også på denne baggrund sig selv. Han
har haft radius på bygningen hele tiden, jf. bilag Ja. Det lykkedes
måske ikke at finde radius i første forsøg. Når først de fire punkter
inden for byggelinjerne var ramt, gav resten sig selv.
Efter kommunens udarbejdelse af lokalplan i januar 1996 kom
han først ind i projektet igen hen i efteråret 1996. Han fik besked
fra Nels Glavind om, at revisionsselskabet var stået af, og at de nu
stod med en grund, som skulle bebygges. Han tog sine gamle
tegninger, bilag C, D og J, frem. Han fik også udleveret et sæt af
sagsøgerens myndighedsprojekt, bilag 4. Han fandt, at
konstruktionssystemet, hvori man havde udregnet den krumme
vinkel, var for kompliceret og ikke kunne bruges. Han lagde derfor
sagsøgerens tegninger væk, og hans ingeniør udarbejdede et nyt
sæt. Han ville heller ikke af kollegiale grunde operere med andres
projekter.
Han har aldrig set bilag 2 eller bilagsmappen, bilag 26 og 27.
Han brugte et håndtegnet projekt til sit myndighedsprojekt, bilag
R. Viderebearbejdelsen heraf er lavet hos Akticon Erhvervsbyggeri
A/S. Projektet blev udformet i samarbejde med Compaq Computer
A/S, Nels Glavind og Steen Niebling. Bebyggelsesprocenten blev
sat ned, og bygningen blev reduceret til 4 »fingre«. Kantinen
skiftede plads formentlig efter ønske fra de nye lejere.
Til syns- og skønserklæringen har han forklaret, at han fastholder,
at han intet har set af sagsøgerens projekt, bilag 1 og 3. Han hørte
først om sagen på ny i forbindelse med advokat Eskil Trolles brev
i november 1998.
Han har om modellen af projektet, bilag D, forklaret, at hans
opgave gik på et forslag til lokalplan for så vidt angår den ene del
af grunden, og at der i en senere etape skulle kunne bygges videre
på projektet. Han spejlvendte derfor bygningen, således at den blev
dobbelt så stor, nu med seks »fingre«, men heri lå ikke, at
bygningen skulle ende med at se sådan ud.
Han har til bilag Rc præciseret, at det ikke var udmålingen af
radius, der voldte besværligheder, men selve konstruktionssystemet.
Tallet 53.090 er udtryk for rundingen og radius på sagsøgerens
projekt. Da han i efteråret 1996 på ny overtog projektet, var
bygningens placering efter lokalplanen flyttet 8 meter tilbage. Han
ville ikke have betænkeligheder ved at genbruge radius på 53.090.
Ud fra lokalplanen og byggelinjerne kom det samme tal for radius
frem. Tallet havde han i øvrigt ikke set i materialet fra sagsøgeren.
Han har til vinduerne i bygningen som udformet af ham forklaret,
at disse ikke er helt de samme som sagsøgerens. De vinduer, han
har anvendt, har han også brugt i et andet byggeri. Vinduesstørrelsen
afhænger af modulsystemerne og myndighedskrav til
redningsudgange. Dette er også baggrunden for, at vinduerne på
nogle af facaderne er delt asymmetrisk op.
Steen Niebling har forklaret blandt andet, at han er uddannet
civilingeniør. Han er projektudviklingschef hos Akticon
Erhvervsbyggeri A/S og har formelt ikke noget at gøre med
Gentofte Erhvervsinvest I/S. Han hørte første gang om Lollikhus-
grunden i foråret 1995. Der blev den 22. februar 1995 holdt et møde
med revisionsselskabet. Han deltog ikke i mødet, men han blev
orienteret herom på et af deres interne møder med Gentofte
Erhvervsinvest I/S. Han fik at vide, at man havde forsøgt at gøre
revisionsselskabet interesseret i grunden på Nybrovej. Han hørte
om den buede bygning under en samtale med Nels Glavind.
Under mødet den 10. april 1995, hvori også Peter Hammer deltog,
kom demed nogle ideer til, hvorledes en bygning på grunden kunne
se ud. Nels Glavind lavede nogle løse skitser, bilag Be og Bf, af
en buet
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bygning på arealet. Drøftelserne gik ud på, hvordan en buet bygning
kunne placeres inden for byggefeltet, de geometriske rumdybder
m.v. De talte ikke om, at det var Deloitte & Touche, der eventuelt
skulle bruge bygningen. Der var tale om et domicilbyggeri, som
skulle indeholde en kantine og et auditorium. Resten af indretningen
måtte afvente, hvem der blev bygningens bruger. Han kan ikke
huske, hvem der har lavet bilag Ba. Bilag Bb er lavet af Peter
Hammer. På grundlag af drøftelserne på mødet den 10. april 1995
gik Peter Hammer i gang med at tegne. Vidnet lavede i april 1995
bilag Bd, fordi Peter Hammer i sine tegninger endte uden for
byggefeltet i det tilfælde, hvor byggeriet senere skulle udvides til
nabogrunden. I begyndelsen af maj 1995 afleverede de tegningerne
til kommunen. Vidnet har lavet nogle af stregerne på bilag Bg og
Bh. Peter Hammer har lavet bilag Bk og de følgende tegninger til
og med bilag C. Det var dette materiale, som blev afleveret til
kommunen. Vidnet deltog i drøftelserne med kommunen. Første
led af disse havde til formål at opnå en forhåndsgodkendelse af
projektet. Dette opnåede man i juni/juli 1995. Andet led vedrørte
selve lokalplangodkendelsen. Kommunen bad om, at de lavede
nogle detaljerede tegninger af projektet. Der var drøftelser af
plangeometrien, højden, materialevalg m.v. Det var kommunens
ønske, der førte til de forhøjede glasvinduespartier. Bilag T er lavet
af vidnet i efteråret 1995 og er en totalbeskrivelse af materialer
indvendigt og udvendigt med tekniske installationer m.v.
Vidnet deltog i mødet den 9. februar 1996. Han mener, at mødet
fandt sted hos Leif Hansen Rådgivende ingeniører A/S, og at
Flemming Leif Hansen fra ingeniørfirmaet deltog. Fra sagsøgeren
deltog Reinhard Tölke og Anna Hallgren. Sagsøgte medbragte
tegningerne, der var brugt til lokalplanarbejdet, og beskrivelsen i
bilag T, hvilket materiale blev afleveret til sagsøgeren. Vidnet kan
ikke huske, hvilke tegninger fra tegningsmappen der blev afleveret.
Når der senere til ingeniøren blev faxet en beskrivelse, bilag 25,
der er identisk med bilag T, må dette bero på, at de sagsøgte kun
medbragte et eksemplar af materialet til mødet og derfor ikke
umiddelbart kunne aflevere et eksemplar heraf. Vidnet deltog i
forhandlingerne om pris og ydelser. De drøftede ikke
ophavsretsproblemet. Vidnet forklarede vedrørende
honoraraftaleudkastet af 13. februar 1996, at hovedprojektet er den
tungeste del. Forprojektet er det, som også kaldes
myndighedsprojektet. Sagsøgeren kom efter februar 1996 først
reelt ind i projektet igen omkring maj/juni 1996 i forbindelse med
haveplanen, der vedrørte lokalplanarbejdet. Vidnet er ikke bekendt
med, at sagsøgeren inden da skulle have lavet andet arbejde på
projektet. Haveplanen skulle bruges, fordi Skov- og Naturstyrelsen
ikke kunne godkende projektet på det foreliggende grundlag.
Sagsøgeren skulle endvidere udarbejde myndighedsprojekt, som
også skulle danne grundlag for kontrakten med Deloitte & Touche.
Akticon Erhvervsbyggeri A/S var leder af projektet. Referaterne
af møderne i oktober 1996 er lavet af vidnet som led i Akticons
styring af arbejdet. I den første fase blev der lavet plantegning,
facadetegning og en til to snittegninger til brug for byggetilladelsen
og kontrakten med revisionsselskabet. Dette svarer til
myndighedsprojektet. I den anden fase fik vidnet respons på sin
tidligere i efteråret 1995 udarbejdede beskrivelse i bilag T, hvilket
stemte med bilag 25 og 25a, som er sagsøgerens rettelser til
Akticons oplæg. I den tredje fase skulle hovedprojektet udarbejdes.
De tidligere udarbejdede tegninger skulle herunder detaljeres,
ligesom indretningen skulle fastlægges. Dette, som alt sammen var
planlagt udført efter november 1996, blev ikke lavet, da projektet
stoppede i november 1996 dagen før afleveringen af
myndighedsprojektet. Sagsøgeren beskæftigede sig overhovedet
ikke med den fjerde, femte og sjette fase. Vidnet har ikke set

sagsøgerens dispositionsforslag, bilag 3. Han kan heller ikke
forestille sig, at Peter Hammer har set dette.
Vidnet deltog, da projektet fortsatte i november 1996. De sagsøgte
var interesserede i at opføre en bygning til en ny lejer. Der blev
udarbejdet noget materiale til brug for en ny lejer. Peter Hammer
så i den forbindelse det myndighedsprojekt, bilag 4, som var lavet
af sagsøgeren, og fik sandsynligvis dette udleveret. Vidnet har ikke
set bilagsmappen, bilag 26-27, før retssagen.
Sagsøgeren har til støtte for påstand 1 gjort gældende, at
sagsøgerens skitseforslag, bilag 1, og dispositionsforslag, bilag 3,
er udtryk for et selvstændigt værk, som er beskyttet af
ophavsretsloven, hvilket støttes af skønsmændenes svar på
spørgsmål 1 og A. Detaljeringsgraden er ikke afgørende for, om
et værk nyder ophavsretlig beskyttelse. Det er usandsynligt, at de
sagsøgtes tegninger og modellen af byggeriet, der har dannet
baggrund for udkastet til lokalplanen, er udfærdiget uden kendskab
til sagsøgerens dispositionsforslag, hvilket også støttes af
skønsmændenes svar på spørgsmål E og H.
Da dispositionsforslaget nyder en selvstændig beskyttelse efter
ophavsretsloven, indebærer Peter Hammers tegninger, bilag B, C
og D, under henvisning til det videre forløb en krænkelse af
sagsøgerens ophavsret. Dette gælder også, selv om det ikke i sig
selv vil være uretmæssigt at bearbejde et dispositionsforslag
udarbejdet af en anden arkitekt i forbindelse med lokalplanarbejde.
Sagsøgeren har endvidere anført, at sagsøgerens
dispositionsforslag i 1996 er udbygget i sagsøgerens
myndighedsprojekt, bilag 4 og bilag 25A, og at det samlede værk
er beskyttet af ophavsretslovens regler. Sagsøgerens værk er i
fornødent omfang dokumenteret ved de
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foreliggende tegninger og beskrivelsen af bygningen. Der er tale
om et samlet arkitektonisk værk, hvilket ligeledes fremgår af
skønsmændenes svar på spørgsmål 3 og 5. Sagsøgerens værk er
blevet krænket ved de sagsøgtes efterligning. Det støttes af
skønserklæringens svar på spørgsmål 4, 6, 7, 8 og 9. De ændringer,
der er sket med projektet undervejs, har ingen betydning.
Det har heller ingen betydning for vurderingen, at der er tale om
tegninger, idet ophavsretten til en tegning omfatter beskyttelse
mod, at andre opfører den pågældende bygning. Den opførte
bygning er således et ulovligt plagiat af sagsøgerens projekt. Der
er således heller ikke med henvisning til en sproglig uklarhed i
sagsøgerens påstand grundlag for de sagsøgtes afvisningspåstand.
De regler, der er fastsat i Almindelige Bestemmelser for teknisk
Rådgivning og bistand, kan ikke som hævdet af de sagsøgte
tilsidesætte ophavsretslovens regler, men bør fortolkes i
overensstemmelse hermed. Selv om bestillingsretten - og dermed
retten til at få fuldført byggeriet - i forbindelse med
revisionsselskabets betaling til sagsøgeren måtte være overført til
revisionsselskabet, er ophavsretten ikke herved blevet overdraget.
De sagsøgte har derfor ikke været berettiget til at disponere som
sket over sagsøgerens myndighedsprojekt uden sagsøgerens
godkendelse.
Sagsøgeren har afvist, at retten til at gøre krænkelsen af
ophavsretten gældende er fortabt ved passivitet i 1996 eller på et
senere tidspunkt.
Sagsøgeren har til støtte for påstand 2 gjort gældende, at de
sagsøgte er erstatningspligtige for ophavsretskrænkelsen.
Sagsøgeren har lidt tab ved ikke at have deltaget i byggeriet,
herunder i hovedprojekt og projektopfølgning. Honoraret på
2.470.000 kr. er fastsat efter de Praktiserende Arkitekters Råds
vejledende honorarregler på grundlag af en byggeudgift på 50
millioner kroner. Sagsøgeren er som følge af de sagsøgtes adfærd
ikke bundet af tidligere tilkendegivelser om reduceret honorar. De
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sagsøgte er endvidere ansvarlige for tabt goodwill, hvilket
skønsmæssigt opgøres til 500.000 kr., da sagsøgerens medvirken
ved byggeriet ville have været en relevant reference inden for
kontorbyggeri for sagsøgerens arkitektfirma.
Sagsøgeren har under sin replik under domsforhandlingen gjort
gældende, at sagsøgeren i hvert fald har krav på et passende beløb
i godtgørelse eller et rimeligt vederlag som angivet i
ophavsretslovens § 83.
Sagsøgeren har til støtte for påstand 3 gjort gældende, at
tegningerne i strid med ophavsretsloven er forsynet med Peter
Hammers navn, hvorfor de bør tilintetgøres. Påstanden er formuleret
tilstrækkeligt præcist til at kunne fuldbyrdes.
De sagsøgte har til støtte for afvisningspåstanden over for
sagsøgerens påstand 1 gjort gældende, at påstanden er upræcis og
sprogligt ukorrekt. Et »plagiat« er en efterligning af en original.
Bygningen på grunden kan imidlertid ikke være en efterligning, da
der ingen »original« bygning eksisterer.
De sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden over for
sagsøgerens påstand 1 gjort gældende, at sagsøgerens bilag 1 og
3, der alene er idéskitser, ikke nyder ophavsretlig beskyttelse, og
at skitserne hverken i omfang, præcision eller detaljeringsgrad
berettiger sagsøgerens krav. Hertil kommer, at det må lægges til
grund, at Peter Hammer ikke har set bilag 1 og 3. I forbindelse med
udarbejdelsen af skønserklæringen overså skønsmændene ved
besvarelse af spørgsmål 2, at myndighedsprojektet, bilag 4, ikke
var udarbejdet i 1995, hvilket afsvækker den betydning, man bør
tillægge skønserklæringen.
Det er i øvrigt tilladt at lade sig inspirere og tage andres ideer til
sig. Nels Glavind havde under mødet i februar 1996 lejlighed til at
se sagsøgerens dispositionsforslag, bilag 3. Peter Hammer havde
i øvrigt allerede i oktober 1994 udarbejdet skitseforslag med en
buet bygning i Lautruphøj.
De sagsøgte har endvidere anført, at sagsøgeren ved i 1996 at
indlede et samarbejde med de sagsøgte trods kendskab til, at Peter
Hammer forinden havde udarbejdet tegninger i forbindelse med
forslag til lokalplan, stiltiende har accepteret de sagsøgtes projekt
og efterfølgende har udvist passivitet, således at en eventuel
ophavsretskrænkelse i forhold til sagsøgerens tegningsmateriale i
bilag 1 og 3 ikke længere kan gøres gældende.
Efter Peter Hammers forklaring må det lægges til grund, at det er
lokalplanstegningerne og dermed hans tegningsmateriale (bilag C,
D, Ja og Jb), der danner grundlag for hans udarbejdelse af et
myndighedsprojekt (bilag R). Der er afgørende forskelle mellem
dette myndighedsprojekt og sagsøgerens myndighedsprojekt, og
de ligheder, der er konstateret, beror alene på forhold, som er
dikteret af grundens udformning, krav fra myndighederne, tekniske
beregninger m.v.
Sagsøgeren har endvidere i slutningen af 1996 accepteret at afslutte
sagen ved at modtage et beløb på 425.000 kr. for udarbejdelsen af
myndighedsprojektet (bilag 4) og har herved givet afkald på
rettighederne til projektet. Sagsøgerens myndighedsprojekt er som
en »skiverådgivning« bestilt og betalt af de sagsøgte, der herefter
kan bruge projektet, som de måtte ønske, herunder også
viderebearbejde det, jf. herved Almindelige Bestemmelser for
teknisk Rådgivning og bistand, navnlig § 4. Det er i den forbindelse
uden betydning, at det er revisionsselskabet, der har betalt
sagsøgerens honorar. Sagsøgeren er således ikke rette sagsøger, og
de sagsøgte bør allerede af denne grund frifindes. Ved først at rejse
sagen i slutningen af 1998 har sagsøgeren

1667
endvidere udvist en sådan passivitet, at retten til at gøre en eventuel
krænkelse af ophavsretten gældende er fortabt.

De sagsøgte har over for sagsøgerens påstand 2 gjort gældende,
at sagsøgeren ikke har dokumenteret at have lidt et økonomisk tab.
Under alle omstændigheder skal der tages udgangspunkt i
sagsøgerens tilbud om at ville udføre den samlede arkitektopgave
for 950.000 kr. Herfra bør imidlertid trækkes allerede udbetalte
beløb på henholdsvis 425.000 kr. og 45.845 kr., i alt 470.845 kr.,
ligesom der bør ske fradrag for sparede omkostninger m.v.
Sagsøgerens krav kan endvidere kun angå det antal kvadratmeter,
der var projekteret i sagsøgerens myndighedsprojekt. Der er ikke
retspraksis, der støtter, at der tillige skal ydes beløb for mistet
goodwill.
De sagsøgte har under domsforhandlingen i duplikken protesteret
mod, at sagsøgeren først under replikken har udvidet sin påstand
fra at angå erstatning til også at vedrøre godtgørelse og et rimeligt
vederlag, som angivet i ophavsretslovens § 83.
De sagsøgte har over for sagsøgerens påstand 3 gjort gældende,
at påstanden er formuleret for upræcist til at kunne tages til følge,
hvorfor påstanden bør afvises. Ellers skal de sagsøgte frifindes,
idet påstanden er for bredt formuleret. Sagsøgeren har ingen
interesse i de pågældende tegninger, der ikke rummer risiko for
misbrug eller lignende, og som i øvrigt uden videre kan rekvireres
fra kommunen.

Landsrettens bemærkninger.
I overensstemmelse med skønserklæringen lægger landsretten til
grund, at sagsøgerens dispositionsforslag, bilag 3, til en bygning
på Lollikhus-grunden, Kongevejen 4, Birkerød, efter en
helhedsbedømmelse må anses for et selvstændigt arkitektonisk
værk, der er beskyttet efter ophavsretslovens § 1.
På tilsvarende vis lægger landsretten til grund, at sagsøgerens
myndighedsprojekt, bilag 4, der er en videreførelse af bilag 3,
ligeledes er et selvstændigt arkitektonisk værk, der er beskyttet
efter denne lovbestemmelse.
Da ophavsretten til arkitekttegninger omfatter beskyttelse mod,
at andre opfører den pågældende bygning, tages sagsøgtes påstand
om afvisning af sagsøgerens påstand 1 ikke til følge.
Efter bevisførelsen, herunder navnlig skønserklæringen og
skønsmændenes forklaringer, finder landsretten, at de sagsøgtes
tegningsmateriale, bilag B, bilag C, bilag Ja og Jb, samt
myndighedsprojektet, bilag R, på alle væsentlige punkter har en
slående lighed med sagsøgerens tegningsmateriale,
dispositionsforslaget, bilag 3, samt myndighedsprojektet, bilag 4.
Henset hertil og til de foreliggende oplysninger om
hændelsesforløbet i sagen finder landsretten det ubetænkeligt at
lægge til grund, at Peter Hammers tegninger, bilag B, bilag C og
bilag Ja og Jb, ikke kan være tilblevet uden kendskab til sagsøgerens
dispositionsforslag, bilag 3. Landsretten har herved også henset til
Nels Glavinds og Knud Jørgensens forklaringer om mødet den 22.
februar 1995med revisionsselskabet Deloitte & Touche, hvorunder
de blev gjort opmærksomme på dispositionsforslaget, sammenholdt
med Nels Glavinds forklaring om, at han efterfølgende videregav
oplysninger herom til Peter Hammer.
Landsretten lægger til grund, at de sagsøgtes tegningsmateriale,
bilag B, bilag C og bilag Ja og Jb, jf. herved også Peter Hammers
egen forklaring, har dannet grundlag for de sagsøgtes senere
myndighedsprojekt, bilag R.
På denne baggrund finder landsretten det godtgjort, at de sagsøgte
krænkede sagsøgerens ophavsret, jf. ophavsretslovens § 2, ved
efterfølgende i overensstemmelse med myndighedsprojektet, bilag
R, at gennemføre Lollikhus-byggeriet uden at have fået tilladelse
hertil af sagsøgeren, der forinden i november 1996 som arkitekt på
projektet havde udarbejdet myndighedsprojektet, bilag 4.
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Landsretten lægger til grund, at der under henvisning til
sagsøgerens skrivelse af 13. februar 1996 og til Nels Glavinds
forklaring blev indgået en aftale i begyndelsen af 1996 mellem
parterne om, at sagsøgeren var arkitekt på hele projektet vedrørende
Lollikhus-grunden. Denne opfattelse støttes også afmødereferaterne
fra oktober 1996, hvori blandt andet tidsforløbet helt frem til
byggeriets afslutning er beskrevet. Landsretten finder på denne
baggrund, at honoraraftalen af 17. og 21. oktober 1996 ikke som
hævdet af de sagsøgte er udtryk for, at sagsøgeren dermed har
overdraget sin ophavsret til projektet til de sagsøgte eller fraskrevet
sig denne ret. Landsretten finder herunder ikke, at der som anført
af de sagsøgte har været tale om »skiverådgivning«.
Landsretten finder heller ikke, at skrivelsen af 5. december 1996
fra advokat Peter Preis til de sagsøgte kan tages som udtryk for, at
sagsøgeren i øvrigt har overdraget sine rettigheder til projektet.
Sagsøgeren findes ikke ved passivitet at have mistet sin ret til at
gøre krænkelsen af ophavsretten gældende over for de sagsøgte.
Landsretten finder ikke grundlag for - mod de sagsøgtes protest
- at tillade sagsøgeren at udvide sin påstand fra at angå erstatning
til også at vedrøre godtgørelse og et rimeligt vederlag efter § 83 i
ophavsretsloven, idet denne udvidede påstand først er fremsat under
sagsøgerens replik under domsforhandlingen, jf. retsplejelovens §
363, stk. 1, sammenholdt med stk. 4.
De sagsøgte er som ansvarlige for at have krænket sagsøgerens
ophavsret herefter i medfør af
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ophavsretslovens § 83, jf. § 2, pligtige at betale sagsøgeren en
erstatning.
Den erstatning, der tilkommer sagsøgeren, findes henset til den
indgåede aftale om et honorar på 950.000 kr. skønsmæssigt at kunne
fastsættes til 400.000 kr.
Landsretten har herved taget hensyn til, at sagsøgeren i et vist
skønsmæssigt omfang har draget fordel af sparede omkostninger.
Da sagsøgeren ikke har godtgjort, at der er grundlag for at tilkende
et beløb for goodwill, tages påstanden herom ikke til følge.
Sagsøgerens påstand om udlevering til tilintetgørelse af samtlige
de i de sagsøgtes besiddelse værende tegninger og/eller tryk (såvel
skitser som endelige originaler og kopier) af kontorbygningen på
Lollikhus-grunden tages i medfør af ophavsretslovens § 84, stk. 1,
til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:
De sagsøgte, Akticon Erhvervsbyggeri A/S, Peter Hammer ApS og
I/S Gentofte Erhvervsinvest v/Knud Jørgensen, Preben Werner
Rasmussen og Preben Nørholm, skal anerkende, at bygningen
kaldet »Lollikhus« på Kongevejen 4, Birkerød, matr.nr. 3-a, 4-b
og 4-c Skovrød by, Birkerød, er et ulovligt plagiat efter
ophavsretslovens regler af Dissing+Weitling, arkitektfirma A/S'
værk.
De sagsøgte, Akticon Erhvervsbyggeri A/S, Peter Hammer ApS
og I/S Gentofte Erhvervsinvest v/Knud Jørgensen, Preben Werner
Rasmussen og Preben Nørholm, skal in solidum til sagsøgeren,
Dissing+Weitling, arkitektfirma A/S, betale 400.000 kr. med
sædvanlig procesrente fra den 3. januar 2001, til betaling sker.
De sagsøgte, Akticon Erhvervsbyggeri A/S, Peter Hammer ApS
og I/S Gentofte Erhvervsinvest v/Knud Jørgensen, Preben Werner
Rasmussen og Preben Nørholm, skal med henblik på tilintetgørelse
udlevere samtlige de i deres besiddelse værende tegninger og/eller
tryk (såvel skitser som endelige originaler og kopier) af den på
Kongevejen 4, 3460 Birkerød, beliggende kontorbygning.
I sagsomkostninger skal de sagsøgte in solidum til sagsøgeren
betale 40.000 kr. samt omkostningerne på 116.150 kr. til syn og
skøn.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage fra denne doms
afsigelse.
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Tilbagebetalingskrav hverken afskåret ved parternes aftale,
ved forældelse eller ved passivitet.
Almindelige emner 21.1 - Køb 2.9 - Pengevæsen m.v. 5.5 -
Pengevæsen m.v. 58.3.

♦ Ved K's køb af en bilimportvirksomhed af S pr. 1. januar 1993
aftaltes det, at købesummen for reservedelslageret skulle betales
over 18 måneder, og at der skulle stilles bankgaranti for
betalingen. K opgjorde i begyndelsen af januar 1993 foreløbigt
værdien af reservedelslageret til 10.600.000 kr. og stillede
bankgaranti for dette beløb og for de månedlige afdrag i forhold
hertil på ca. 589.000 kr. I marts 1993 blev på S' foranledning
foretaget en lagerrevision, ifølge hvilken værdien af
reservedelslageret pr. 31. december 1992 rettelig kun var ca.
9.811.000 kr. K betalte imidlertid de 18 månedlige afdrag på
ca. 589.000 kr., hvilket medførte, at der efter den sidste betaling
i juli 1994 var betalt ca. 788.000 kr. for meget i forhold til den
endeligt opgjorte værdi af reservedelslageret. S gjorde
gældende, at det fulgte af aftaler indgået mellem parterne i
marts og oktober 1993, at K ikke kunne kræve beløbet på ca.
788.000 kr. tilbagebetalt. Heri fik S ikke medhold. K's
tilbagebetalingskrav var ikke omfattet af en reklamationsfrist
i købsaftalen vedrørende indsigelser om ukurans og var heller
ikke omfattet af 1-års fristen efter købelovens § 54.
Tilbagebetalingskravet opstod og forfaldt ved K's betalinger i
maj og juli 1994, og da retssag var anlagt i marts 1999, var
kravet ikke forældet efter forældelsesloven af 1908. K havde
allerede i august 1994 rejst kravet om
1465
tilbagebetaling af det for meget betalte beløb. S havde afvist
kravet, hvorefter parterne anmodede deres advokater om at
forsøge at løse tvisten, hvilket imidlertid ikke lykkedes. Det
måtte lægges til grund, at K hverken i forbindelse med
afslutningen af advokaternes drøftelser i 1996 eller på noget
senere tidspunkt var fremkommet med tilkendegivelser eller
på anden måde havde udvist en adfærd, som kunne give S
grundlag for at antage, at K havde opgivet kravet. Den
omstændighed, at retssag først blev anlagt i marts 1999, kunne
herefter ikke medføre, at K som følge af passivitet havde mistet
sin adgang til at gøre kravet gældende.1

H.D. 11. april 2002 i sag I 138/2000

Nordic Car Import A/S (adv. E. Lego Andersen, Kbh.)
mod
Vilhelm Nellemann Holding A/S (adv. J. Korsø Jensen, Kbh.).

Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsrettens dom 1. marts 2000
(Knud E. Schmidt, Ebbe Kristiansen, Thorkild Juul Jensen).
Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøger, Nordic Car Import A/S
(i det følgende Nordic Car), som køber ved en fejl har betalt for

meget for et reservedelslager og som følge heraf har krav på
tilbagebetaling.
Påstande:
Nordic Car har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Vilhelm
Nellemann Holding A/S (i det følgende Nellemann), skal betale
788.728,35 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 26.
marts 1999. Påstanden svarer til størrelsen af det beløb, der af
Nordic Car hævdes at være betalt for meget til sælger af
reservedelslageret, hvilken sælgers forpligtelser efterfølgende er
overtaget af Nellemann.
Nellemann har nedlagt påstand om frifindelse.
Sagens nærmere omstændigheder:
Ved købsaftale af 10. september 1992 indgik VNAutoimport A/S
som sælger og ScanilanMotor Co. A/S som køber aftale om købers
overtagelse og videreførelse af sælgers bilimportvirksomhed,
herunder nye vogne og reservedele.
Nordic Car har efterfølgende overtaget købers rettigheder i
henhold til aftalen, mens Nellemann har overtaget sælgers
rettigheder og forpligtelser.
Af købsaftalen fremgår bl.a.:
». . .

§ 4.
Sælger har oplyst, at man på lagrene har anvendt følgende
afskrivningsprincipper:
Nye vogne: Bogført anskaffelsespris.
Reservedele:
a) På hvert enkelt reservedelsnummer er foretaget

nedskrivninger på 75% af bogført anskaffelsespris på det
stykantal, der overstiger salget indenfor de seneste 24
måneder.

b) På reservedele, der ikke har været omsat indenfor de seneste
24 måneder, foretages nedskrivning med 100%.

c) På nye varenumre, der er oprettet indenfor de seneste 24
måneder, foretages nedskrivning på 10% af bogført
anskaffelsespris.

d) Det resterende lager optages til bogført anskaffelsespris.
. . .

Sælger er indforstået med, at købesummen for reservedelslageret
kan reguleres i nedadgående retning, såfremt Køber kan påvise, at
en stor del af lageret, som Køber har betalt for, ikke har en kurans
svarende til den erlagte købesum. Krav om regulering må
fremsættes straks efter, at den »manglende kurans« er konstateret,
og senest 6 måneder efter Overtagelsesdagen.

§ 5.
Købesummen fastsættes til værdien af de samlede lagre - herunder
også for så vidt angår Sverigesfilialen - på overtagelsesdagen
opgjort efter foranstående retningslinier. Optælling sker i fællesskab
Køber og Sælger imellem . . .

§ 9.
Den samlede købesum berigtiges af Køber efter følgende
retningslinier:
. . .
B. Reservedele
Lageret overtages af Køber og betales af Køber over 18 måneder
med lige store afdrag, der betales den 1. i hver måned, første gang
den 1. i måneden efter overtagelsesdagen.
Køber etablerer ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti
indeholdende betalingsterminer i Den Danske Bank på

1 U 1921.491 H, U 1997.924 H, U 1997.1475 H, U 1998.576 H, U 2001.1830 H, Ussing: Enkelte Kontrakter (1946) s. 440 ff, Gomard: Obligationsret, 3.
del (1993) s. 227 ff, Bo von Eyben m.fl.: Lærebog i Obligationsret II (2000) s. 163 ff, Ravnkilde: Betalingskorrektioner (2001) s. 129 ff, samme: Passivitet
(2002) s. 59 ff, Blok i U 2000 B s. 12 f.
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overtagelsesdagen - for den del af købesummens betaling, som
vedrører reservedelslageret - til fordel for Sælger . . .

§ 10
Overtagelsen finder sted den 1. oktober 1992. Såfremt der ikke
inden dette tidspunkt foreligger godkendelse fra Sælgers
agenturgivere, udskydes overtagelsesdagen til ultimo den måned,
hvor godkendelse foreligger . . .«
Værdien af reservedelslageret blev efter de nævnte
afskrivningsprincipper pr. 30. juni 1992 opgjort til i alt 10 millioner
kr.
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Overtagelse af virksomheden fandt faktisk sted den 1. januar 1993.
Nordic Car foretog den 6. januar 1993 en opgørelse over
reservedelslageret pr. 31. december 1992. Denne opgørelse udviser
en total anskaffelsesværdi for reservedelslageret på 23.342.000 kr.
Ved opgørelsen foretog Nordic Car tillige en forventet nedskrivning,
der blev opgjort til 12.742.000 kr. Der var ikke her tale om, at der
for hver enkelt reservedel blev foretaget en vurdering af, om der
skulle foretages nedskrivning. I opgørelsen udgør det forventede
reservedelslagers værdi pr. 31. december 1992 differencen mellem
de førnævnte værdier, eller 10.600.000 kr.
Den 20. januar 1993 udstedtes på foranledning af Nellemann en
anfordringsgaranti. Heraf fremgår blandt andet, at Sydbank
Sønderjylland A/S over for VN Autoimport A/S indestår »med et
beløb af indtil kr. 10.600.000 til sikkerhed for betaling af varelager,
jfr. købsaftale af d. 10/9-92mellemVNAutoimport A/S, Fredericia
og Scanilan Motor Co. A/S eller ordre. Lageret betales over 18
mdr. med lige store afdrag, hvorfor garantien nedskrives tilsvarende
. . .«
Der er mellem parterne enighed om, at fysisk lageroptælling fandt
sted ultimo november 1992, og at værdien af reservedelene ifølge
en lagerrevision, der fandt sted i februar og marts 1993, var
9.811.405 kr. Parterne er enige om, at dette er reservedelslagerets
nedskrevne anskaffelsesværdi.
Af udskrifter fra sælgers bogholderi fremgår, at der den 1. februar
1993 blev overført 589.000 kr., og at der den 31. marts 1993 blev
overført to gange 588.888,89 kr. som acontobetalinger for marts
og april 1993. På udskriftens side 3, der har afslutningsdatoen 30.
april 1993, er øverst anført, at saldoen i købers favør er 1.766.777,78
kr., der er summen af de nævnte acontobetalinger. Herunder er
anført: »RES.DELS LAGER 1/1-93 9.811.405«. Nederst på side
3 er anført, at saldoen er 8.044.627,22 kr. i sælgers favør. Dette
beløb svarer til differencen mellem 9.811.405 kr. og 1.766.777,78
kr. Ifølge udskrifterne overførtes den 1. maj 1993 589.000 kr. og
den 30. juni 1993 588.800 kr. Herefter - første gang 30. juli 1993
- foretoges ifølge udskrifterne månedlige overførsler af 588.888,89
kr. På udskriftens side 16, der har afslutningsdatoen 31. maj 1994,
er saldoen 977.932,32 kr. i sælgers favør. Efter to overførsler af
henholdsvis 6. og 31. maj 1994 er saldoen nederst anført til
199.839,46 kr. i købers favør, og efter en overførsel af 4. juli 1994
er saldoen 788.728,35 kr. i købers favør, svarende til det påstævnte
beløb. Den samlede sum af overførslerne var herefter 10.600.000
kr.
Ved skrivelse af 3. marts 1993 blev køber af sælger rykket for
betaling.
Den 31. marts 1993 mødtes Nordic Car ved Leif Bork Petersen
og Anders Hansen med Nellemann ved Jens Bjerrisgaard og Tony
Woolrych. Af mødereferatet fremgår bl.a.:
». . .
6. NC gruppen modtager derudover et tilskud stort kr. 1750000
Dette tilskud ses som en samlet kompensation for ugunstige
kalkulationer og dækningsbidrag.
. . .

Ovennævnte aftale, der skal ses i sammenhæng med købsaftalen
mellem parterne løser og lukker de udestående problemer mellem
parterne, der har været under behandling frem til dato.
De underskrevne parter er enige om, at der ikke resterer problemer
i henhold til aftalen, der ikke er medtaget i denne aftale.
. . .«
Nordic Car modtog efterfølgende et beløb på 1.750.000 kr.
Den 7. oktober 1993 afholdtes på ny møde mellem de samme
parter. Af dette mødereferat fremgår bl.a.:
». . .
8. NC gruppen erklærer, at undersøgelser har vist, at der ikke vil
blive rejst krav om godtgørelse for ukurans på varelageret, jfr.
punktet herom i hovedaftalen.
. . .
10. Denne aftale fuldstændiggør aftalen af 10/9-1992 mellem
parterne, idet der således ikke udestår yderligere uløste problemer,
og der ikke fra nogen af parterne kan rejses yderligere krav.
. . .«
Den 8. december 1993 underskrev BentMikkelsen fra Nordic Car
en allonge til anfordringsgarantien af 20. januar samme år, i hvilken
allonge bl.a. anføres:
»Forpligtelser i henhold til nærværende garanti overtages af Nordic
Car. . .«
I skrivelse af 23. juni 1994 fra Birthe Glerup Jensen til Bent
Mikkelsen, der begge var ansat hos Nordic Car, anføres:
». . .
Vedr. overtagelse af reservedelslager VN Autoimport.
Som svar på din fax af 22.6 kan jeg oplyse, at lagerværdien netto
kr. 9.811.405 er blevet bogført hos os pr. 30.04.93, på grundlag af
tallene i et på daværende tidspunkt endnu ikke afsluttet regnskab
pr. 31.12.92 hos VN Autoimport.
Det spørgsmålet drejer sig om er, hvordan aftalen er formuleret i
kontrakten ved overtagelse af reservedelslageret, og hvorvidt
beløbet på netto kr. 9.811.405, eller et evt. andet beløb er anført i
det godkendte regnskab hos VN Autoimport.
Da jeg på intet tidspunkt har været involveret i historikken
omkring overtagelsen, og heller ikke siden har været informeret
omkring dette, har jeg ingen mulighed for at vurdere om det
bogførte beløb er korrekt.
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Vi har indtil d.d. indbetalt i alt kr. 10.011.244,46 til VN
Autoimport.
. . .«
Ved skrivelse af 16. august 1994 til Nellemann ved Ole
Krogsgaard anmodede Nordic Car ved Bent Nielsen om
tilbagebetaling af beløbet 788.728,53 kr. Af brevet fremgår blandt
andet:
». . .
Kære Ole Krogsgaard
Vi tillader os at rette henvendelse til dig med henblik på en endelig
opgørelse af vort mellemværende i forbindelse med ovennævnte
handel.
Som det vil være dig bekendt, blev der i sin tid af os stillet en
bankgaranti, stor kr. 10.600.133,35, svarende til den skønnede
værdi af det reservedelslager, vi overtog pr. 1. januar 1993. Alle
betalinger er sket som aftalt over en periode på 18 måneder, således
at der nu i alt er indbetalt det nævnte beløb på kr. 10.600.133,35.
Da bankgarantien blev stillet som en anfordringsgaranti, har det
ikke været muligt i den forløbne periode at regulere de foretagne
udbetalinger på trods af, at garantien har været stillet for et større
beløb end den reelle købesum.
Ifølge de afskrivningsprincipper, der både blev anvendt af sælger,
og som er indeholdt i vor købsaftale, udgjorde værdien af
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reservedelslageret pr. 1/1-1993, da vi overtog virksomheden, kun
kr. 9.811.405,00. Dette beløb er som nævnt opgjort på grundlag af
de afskrivningsprincipper, der er indeholdt i vor aftale.
. . .«
Drøftelser mellem parterne førte ikke til nogen løsning. I marts
1995 besluttede parterne, at advokat John Korsø Jensen og advokat
Klaus Berning i fællesskab skulle få sagen afgjort. Som følge af
uenighed blev en sådan afgørelse imidlertid ikke truffet trods mere
end 1 års forsøg herpå.
Forklaringer:
Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af Anders
Hansen, Jens Bjerrisgaard, Bent Mikkelsen og Birthe Jensen.
Anders Hansen, der er finansdirektør hos Nordic Car, har forklaret,
at mødet i marts 1993 blev afholdt den 31. og referatet skrevet
samme dag. Den endelige beløbsmæssige fastsættelse af
reservedelsvarelageret til 9.811.405 kr. var ikke ham bekendt på
det tidspunkt. De drøftede ikke ukurans påmødet, og ukurans indgik
ikke som et parameter ved fastsættelse af beløbet på 1.750.000 kr.
Dette beløb blev givet som kompensation for, at en del biler var
blevet solgt før overtagelsesdatoen, men til efterfølgende levering,
hvilket ikke var normalt. Beløbet havde ikke noget med
reservedelsvarelageret at gøre. Vedrørende pkt. 8 i referat af mødet
afholdt den 7. oktober 1993 forklarede han, at dette punkt vedrører
pkt. 4 i købsaftalens sidste afsnit vedrørende reguleringsklausulen.
Det blev på mødet ikke drøftet, om der skulle betales 10,6 eller ca.
9,8 millioner for reservedelsvarelageret. Alle betalinger i henhold
til den indgåede afdragsaftale er sket frivilligt. Det var Bent
Mikkelsen, der er ansat hos Nordic Car, som sagde, at de skulle
betale, idet der var stillet anfordringsgaranti.
Jens Bjerrisgaard, der er direktør i Kia Motors A/S, har forklaret,
at han i 1992-1993 var økonomidirektør i VN Autoimport A/S,
hvilket selskab var sælger i aftalen, og selskabet er senere fusioneret
ind under Nellemann. Der har aldrig været uenighed om antallet
af de fysiske effekter på reservedelsvarelageret, som blev overtaget,
eller om de faktiske bruttopriser på disse. Afskrivningsprincipperne
var enmåde at opgøre ukurans på. I januar 1993, hvor overtagelsen
blev gennemført, blev der ikke lavet en endelig aftale om, at
reservedelslageret skulle opgøres til 10,6 millioner kr. Den
foreløbige opgørelse over reservedelslageret til 10,6 millioner kr.
blev lavet af Birthe Jensen, der efter overtagelsen fortsatte sin
ansættelse hos Nordic Car. Dette tal fremkommer ved, at der til
den edb-bogførte værdi på 21,995 millioner er lagt værdien af
uafsluttede ordrer på 0,369 millioner og værdien af svømmende
reservedele på 0,978 millioner, hvorefter der er fratrukket forventet
nedskrivning på 12,742 millioner. Nordic Car blev den 3. marts
1993 rykket for betaling i henhold til afdragsaftalen, hvorefter der
straks blev betalt uden forbehold. Nordic Car og Nellemann havde
samme adresse, og der var løbende kontakt mellem parterne.
Lagerrevisionsrapporten fra revisionsfirmaet KPMGC. Jespersen,
hvor reservedelsvarelageret opgøres til 9,812 millioner kr., blev
lavet på foranledning af Nellemann, der også har betalt for
opgørelsen. På mødet den 31. marts 1993 blev det aftalt, at
Nellemann til Nordic Car blandt andet skulle betale 1.750.000 kr.
Dette beløb blev givet dels som kompensation for, at Nordic Car
overtog biler med negativ dækningsbidrag, dels som kompensation
for, at der var faktureret for salg af biler, som først skulle leveres
efter overtagelsesdatoen, og dels som en difference i
dækningsbidraget på reservedelslageret. Sidstnævnte dækker over,
at der ikke kunne opnås det ønskede dækningsbidrag på det
overtagne reservedelslager, hvorfor kalkulationen således var
ugunstig. Lagerrevisionsrapporten blev diskuteret på mødet.
Reservedelslageret blev opgjort i overensstemmelse med de
principper, som fremgik af købsaftalen pkt. 4., og parterne blev

enige om, at værdien af reservedelslageret skulle fastsættes til ca.
9,8 millioner. Vedrørende mødet den 7. oktober 1993 forklarede
han, at dette blev afholdt for at få en endelig afslutning af
udestående problemer mellem parterne. På mødet blev
reservedelslageret drøftet, og Nordic Car frafaldt krav vedrørende
ukurans. Pkt. 8 i mødereferatet
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var en præcisering af, at der var givet kompensation. Parternes
udestående problemer var herefter endeligt afklarede. I august 1994
modtog Nellemann et brev fra Bent Mikkelsen, hvor der blev stillet
krav om betaling af det påstævnede beløb. Vidnet blev meget
forundret over dette, idet sagen var afsluttet, og kravet blev afvist.
Parterne forsøgte i marts 1995 at finde to advokater, der eventuelt
kunne forlige sagen. Der blev ikke lavet voldgiftsaftale eller
lignende. Drøftelserne førte imidlertid ikke til noget resultat, hvorfor
der i juli 1996 blev meddelt Nordic Car endeligt afslag, og dette
blev gentaget ultimo 1996. Nordic Car, der har kalenderåret som
regnskabsår, havde i regnskabet for 1994 lavet hensættelse for
beløbet, men denne blev tilbageført i 1997. Nellemann har ikke
hørt noget før februar 1999, hvor stævning blev udtaget.
Bent Mikkelsen, der er administrerende direktør i Nordic Car
Koncernen, har forklaret, at han førte forhandlingerne om
overtagelsen. Han har ikke deltaget i møderne i marts og oktober
1993. Nordic Car skulle overtage reservedelslageret på kredit,
hvorfor Nellemann stillede krav om sikkerhed. Der er aldrig blevet
lavet aftale om andet, end at det var den faktiske værdi af
reservedelslageret, som skulle betales. Han fulgte ikke løbende
betalingerne i henhold til afdragsaftalen, og det var først i 1994, at
han blev opmærksom på, at de havde betalt for meget. Han er ikke
bekendt med, om der er taget forbehold ved de enkelte betalinger.
Nordic Car følte sig forpligtet til at betale, idet der var stillet
anfordringsgaranti. Det er korrekt, at det af Nordic Car rejste krav
blev afvist af Nellemann.
Birthe Glerup Jensen, der som medarbejder blev overtaget af
Nordic Car, har forklaret, at hun har lavet den foreløbige opgørelse
af reservedelslageret, hvor værdien er fastsat til 10,6 millioner kr.
Der var tale om en skønnet værdi, som blev udarbejdet for at få
lavet en bankgaranti. Det er hende, der den 30. april 1993 har
bogført den reviderede værdi af reservedelslageret. Hun har ikke
kendskab til lagerrevisionsrapporten. Tallet på ca. 9,8 millioner
var formentligt kendt pr. 31. marts 1993 hos Nellemann. Tallet var
i hvert fald kendt hos Nordic Car i april 1993, hvor hun fik det og
bogførte det. Betalingerne blev ikke stoppet eller reguleret, men
da hun fandt ud af, at saldoen »var vendt rundt«, kontaktede hun
regnskabschefen.
Procedure:
Nordic Car har anført, at der ved købskontrakten forelå en klar
aftale om købesummens størrelse, hvilken aftale der på intet
tidspunkt er gjort ændring i, og at der er betalt mere end denne
aftalte købesum, hvorefter Nordic Car har krav på tilbagebetaling
heraf.
I § 4 i købsaftalen af 10. september 1992 blev der således givet
en formel for prisen, idet en nøjagtig fastsættelse af beløbet ved
aftalens indgåelse ikke var mulig. Herudover var der i købsaftalen
bestemmelser om, at den efter nævnte formel beregnede købesum
yderligere kunne nedsættes, såfremt en given del af det købte ikke
havde den fornødne kurans. Det er ubestridt, at det overtagne
varelagers værdi opgjort efter nævnte formel og uden reduktion i
henhold til kuransbestemmelsen udgjorde 9.811.405 kr.
Før den stedfundne opgørelse af varelagerets nøjagtige værdi blev
der stillet en bankgaranti på 10.600.000 kr. Dette beløb var et
anslået maksimumbeløb, der notorisk ikke var udtryk for den reelle
købesum, men alene udgjorde en overgrænse for det beløb, sælger
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måtte forventes at skulle have. Ved en fejl fik Nellemann imidlertid
udbetalt hele det beløb, der var sikret ved garantien.
Efter almindelige regler om condictio indebiti har Nordic Car krav
på tilbagebetaling af det for meget betalte beløb. Der er ikke,
hverken på mødet den 31. marts 1993 eller mødet den 7. oktober
1993, indgået aftale om, at Nordic Car skulle betale et større beløb
for varelageret end det, der fulgte af kontraktens bestemmelser og
den påfølgende revision. Nellemann har under alle omstændigheder
ikke løftet sin bevisbyrde for, at en sådan aftale er indgået. I aftalen
af 31. marts 1993 er specifikt anført, at det til Nordic Car betalte
beløb på 1.750.000 kr. var til »kompensation for ugunstige
kalkulationer og dækningsbidrag«. I denne formulering er der ingen
støtte for den antagelse, at købesummen nu var forhøjet fra
9.811.405 kr. til 10.600.000 kr. Såfremt købesummen skulle ændres,
havde det været enkelt blot at anføre dette. Nordic Cars
tilbagebetalingskrav er baseret på betalinger, der fandt sted efter
indgåelsen af aftalen om, at der ikke består yderligere uløste
problemer mellem parterne, og at ingen af parterne kan rejse
yderligere krav, og aftalerne kan derfor ikke omfatte
tilbagebetalingskravet.
Da der først betales for meget ved overførslerne den 31. maj og
4. juli 1994, er tilbagebetalingskravet ikke forældet.
Der foreligger ej heller retsfortabende passivitet. Det må antages,
at pengefordringer efter dansk ret reelt ikke kan fortabes ved
passivitet, idet forældelsesreglerne på dette punkt er udtømmende.
I marts 1995 blev der iværksat en tvistløsningsmodel, hvorefter
parternes advokater forhandlede om kravet i mere end et år.
Herudover har det stået Nellemann klart, at sagen ikke fra Nordic
Cars side blev betragtet som afsluttet.
Nellemann har anført, at Nordic Car ved indgåelsen af aftalerne
af 31. marts og 7.
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oktober 1993 har afskåret sig fra at rejse yderligere krav over for
Nellemann. I aftalen af 31. marts 1993 er således anført, at »parterne
er enige om, at der ikke resterer problemer i henhold til aftalen, der
ikke er medtaget i denne aftale«, og i aftalen af 7. oktober 1993
anføres »idet der således ikke udestår yderligere uløste problemer,
og der ikke fra nogen af parterne kan rejses yderligere krav«. I
sidstnævnte aftale har Nordic Car endvidere erklæret, at »der ikke
vil blive rejst krav om ukurans på varelageret«, og der kan derfor
ikke gøres krav gældende vedrørende dettes værdi.
Det anerkendes, at aftalen af 31. marts 1993 kunne have været
mere præcis. Der kan dog ikke være tvivl om, at der med denne
aftale og betalingen i henhold hertil af 1.750.000 kr. til Nordic Car
har fundet en endelig opgørelse sted af parternes mellemværende.
En eventuel manglende klarhed i den første aftale afhjælpes under
alle omstændigheder ved udformningen af aftalen af 7. oktober
1993, der helt generelt og meget klart formuleret afskærer Nordic
Car fra efterfølgende at rejse krav.
Nordic Car har i hvert fald fra den 30. april 1993, hvor der hos
Nordic Car er sket bogføring af lagerværdien på 9.811.405 kr., jf.
Birthe Glerup Jensens skrivelse af 23. juni 1994, været bekendt
med, at varelagerets nedskrevne værdi var mindre end
anfordringsgarantiens pålydende på 10.600.000 kr. Nordic Car har
derfor gennem en meget lang periode, herunder ved indgåelsen af
aftalen af 7. oktober 1993, haft mulighed for at tage forbehold over
for Nellemann, men har desuagtet ikke gjort dette. Såfremt Nordic
Car var af den opfattelse, at der kun skulle betales 9.811.405 kr.,
burde Nordic Car have ændret de månedlige afdrag, så de passede
hertil, men dette er heller ikke sket.
Nordic Cars tilgodehavende er opstået mere end fem år før
sagsanlægget den 26. marts 1999 og er derfor forældet efter 1908-
loven. Nordic Car har ikke på grund af utilregnelig uvidenhed om

sit krav været ude af stand til at gøre dette gældende, jf. skrivelsen
af 23. juni 1994 fra Birthe Glerup Jensen.
Da tilgodehavendet udspringer af en reklamation over størrelsen
af et varelager, der blev overtaget den 1. januar 1993, har Nordic
Car endvidere fortabt sit krav ved ikke at reklamere senest den 1.
januar 1994, jf. købelovens § 54.
Endelig fastslår købsaftalens § 4, at krav i anledning af manglende
kurans skal fremsættes senest 6 måneder efter overtagelsesdagen,
og heller ikke denne frist er overholdt af Nordic Car.
Nordic Car har tillige fortabt enhver ret som følge af passivitet,
der er udvist både i forbindelse med aftaleindgåelserne den 31.
marts og 7. oktober 1993 og i perioden fra Nordic Cars erkendelse
af, at beløbet ikke ville blive betalt frivilligt af Nellemann, til
udtagelsen af stævning. Denne passivitet gennem flere år har bibragt
Nellemann en berettiget tro på, at der ikke ville blive gjort noget
krav gældende.

Retten skal udtale:
Det lægges ved sagens afgørelse til grund, at der ikke fra
afslutningen af forhandlingerne mellem advokat John Korsø Jensen
og advokat Klaus Berning i 1996 og indtil Nordic Cars udtagelse
af stævning den 26. marts 1999 har været forhandlinger eller anden
form for kontakt mellem parterne. Da det ikke for Nellemann kan
anses for at have været ganske utvivlsomt, at Nordic Car ville rejse
tilbagebetalingskravet efter afslutningen af de resultatløse
forhandlinger, og under hensyn til det meget betydelige tidsrum, i
hvilket Nordic Car undlod at rette henvendelse til Nellemann, findes
tilbagebetalingskravet allerede af denne grund at være fortabt ved
passivitet.

Thi kendes for ret:
Sagsøgte, Vilhelm Nellemann Holding A/S, frifindes.
Inden 14 dage betaler sagsøger, Nordic Car Import A/S, 38.000
kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.
Højesteret
Højesterets dom.
I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 1.
marts 2000.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Wendler Pedersen,
Peter Blok, Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen og Poul Søgaard.
Appellanten, Nordic Car Import A/S, har gentaget sin påstand.
Indstævnte, Vilhelm Nellemann Holding A/S, har påstået
stadfæstelse.
Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger
og afgivet nye forklaringer.
De i Sø- og Handelsrettens dom omtalte udskrifter af sælgers
bogholderi hidrører rettelig fra købers.
Det hedder i anfordringsgarantien af 20. januar 1993 yderligere:
»Mdr. afdrag kr. 588.888,89 F.G. 1/2-93 betalbar i Den Danske
Bank.«
Den af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen foretagne
lagerrevision, hvorved reservedelslageret blev opgjort til 9,812
mio. kr., blev ifølge et af revisionsfirmaet udarbejdet notat afsluttet
den 17. marts 1993.
I revisionsprotokollat af 2. april 1993 vedrørende årsregnskabet
for 1992 for Vilhelm Nellemann Autoimport A/S hedder det bl.a.:
»Værdiansættelsen af aktiverne i årsregnskabet er sket under
hensyntagen til den foreliggende købsaftale af september 1992, jf.
efterfølgende afsnit i dette protokollat. Vi skal dog pointere, at vor
revision af årsregnskabet ikke direkte har haft som formål nøjagtigt
at værdiansætte de afhændede aktiver i henhold til købsaftalen. Vi
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har fået oplyst, at køber endnu ikke har accepteret værdiansættelsen
af de omhandlede aktiver.
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Der kan derfor opstå afvigelser til de regnskabsmæssige værdier
pr. 31. december 1992.
. . .
Varebeholdninger kan specificeres således:

1992tkr.
. . .

9.811
Reservedele . . . afhændet pr. 1. januar 1993 til Nic.
Christiansen-koncernen

(1.000)- Nedskrivning som følge af kredit på betaling
8.811- Nettoværdier reservedele

. . .
Afhændelsessummen for reservedele afhændet pr. 1. januar 1993
på 9.811 tkr. afdrages over 18 måneder. Der er udstedt bankgaranti
på 10.000 tkr. for betalingen. Som følge af rentefri kredit er der

foretaget en nedskrivning på 1.000 tkr. Nedskrivningen indgår i
finansielle udgifter.«
I revisionsprotokollat af 14. april 1994 vedrørende årsregnskabet
for 1993 for Vilhelm Nellemann Holding A/S hedder det bl.a.:

Merindtægt/
udgift ( )

Realiseret
1993

»Nedskrivning/hensættelse
1/1 1993tkr.

Vareforbrug m.v.
. . .

(1.750)(1.750)0
Kompensation til Nic. Christiansen for ugunstige
kalkulationer og dækningsbidrag
Ekstraordinære indtægter
. . .

5285280Gevinst ved salg af reservedele
. . .
Varebeholdninger kan specificeres således:

19931992 Totaltkr.
. . .

09.811
Reservedele . . . afhændet pr. 1. januar 1993 til Nic.
Christiansen-koncernen

0(1.000)Nedskrivning som følge af kredit på betaling
08.811Nettoværdier reservedele

. . .

4.121
Tilgodehavende hos Nic. Christiansen-koncernen
vedrørende salg af reservedele 1. januar 1993
. . .

Tilgodehavendet hos Nic. Christiansen-koncernen består af et
resterende tilgodehavende vedrørende salget af reservedelslageret
pr. 1. januar 1993 på 4.121 tkr. Det resterende tilgodehavende
afdrages over 7 måneder i henhold til salgsaftale. Der er stillet
bankgaranti for tilgodehavendet.«
Den i dommen omtalte skrivelse af 23. juni 1994 fra Birthe Glerup
Jensen til Bent Mikkelsen var svar på en fax af 22. juni 1994, som
var sålydende:
»Vedr.: Overtagelse af reservedele fra DOMI/VNA.
Jeg har forstået på Anders Hansen, at værdien af det lager, vi
overtog bliver nedskrevet til ca. 9,8 mill. kr. i forbindelse med
regnskabsafslutningen, ultimo 1992.
Med henblik på at få Nellemann til at tilbagebetale det for meget
betalte beløb, beder jeg dig venligst tilstille mig opgørelse over den
præcise værdi af det nedskrevne reservedelslager, ultimo 1993.«
Den i dommen omtalte skrivelse af 16. august 1994 til Nellemann
ved Ole Krogsgaard fra Nordic Car ved Bent Nielsen (rettelig Bent
Mikkelsen) blev besvaret af Nellemanns daværende advokat ved
brev af 21. oktober 1994, hvori det bl.a. hedder:

»Jeg har forelagt Deres synspunkter for min klient, og jeg har
drøftet sagskomplekset i øvrigt med min klient.
På baggrund af ovenstående er min indstilling til min klient, at
Vilh. Nellemann-koncernen ikke skal betale det omdiskuterede
beløb. Jeg mener, at det er af betydning for nærværende sag:
at NC-Gruppen allerede pr. overtagelsesdagen den 1. januar

1993 burde have konstateret diskrepansen mellem
garantibeløb og reservedelslager og på dette tidspunkt gjort
indsigelse,

at den i hovedaftalen af den 10. september 1992, jf. § 4,
omhandlede 6-måneders frist også har betydning
1471
for nærværende sag, selv om den omhandlede problemstilling
ikke er ukurans,

at NC-Gruppen som allersidste frist burde have gjort indsigelse
den 7. oktober 1993, da »slutaftalen« blev underskrevet,

at uanset, at reservedele ikke specifikt var nævnt i »slutaftalen«,
da indeholder denne bestemmelse om, »at der således ikke
udestår yderligere uløste problemer mellem parterne, og at
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der ikke fra nogen af parterne kan rejses yderligere krav«,
implicit, at der også er taget højde for nærværende problem,

at koncipisterne af »slutaftalen« rent faktisk havde været
opmærksom på problemstillingen i nærværende sag, og der
var taget højde for denne, da parterne erklærede ingen
yderligere krav at ville rejse mod hinanden,

at der således er udvist passivitet fra NC-Gruppens side, og
at »slutaftalen« var en erklæring, hvor parterne har »givet og

taget«, og man kan herefter ikke fremkommemed yderligere
krav om tilbagebetaling.

Jeg skal understrege, at min klient under ingen omstændigheder
ønsker at profitere, såfremt der var sket en fejltagelse fra NC-
Gruppens side. Forhandlerne, som repræsenterede Nellemann-
koncernen, har imidlertid udtrykkeligt over for undertegnede
tilkendegivet, at det indgik i forhandlingen, at det i nærværende
sag omstridte beløb var dækket af erklæringen om, »at der således
ikke udestår yderligere problemer mellem parterne, og at der ikke
fra nogen af parterne kan rejses yderligere krav«.«
I direktør Bent Mikkelsens svar herpå af 15. november 1994
hedder det bl.a.:
»Under henvisning til Deres skrivelse af 21/10-1994 skal jeg
meddele, at vi fortsat ikke kan acceptere Deres afvisning af at betale
det skyldige beløb. Det forekommer indlysende, at vi ikke har
accepteret en merbetaling for varelageret, uden at dette er
kompenseret på anden vis. Det fremgår hverken af mødereferat
eller andet materiale, at vi skulle have fået en sådan kompensation,
hvilket heller ikke er tilfældet.
De aftaler, der blev indgået i oktober 1993 regulerer derfor ikke
Deres klients efterfølgende uberettigede hævning af det
overskydende beløb på bankgarantien.«
Direktør John Iversen for NIC Christiansen Gruppen skrev den
27. november 1996 et brev til advokaterne Berning ogKorsø Jensen,
med kopi til direktør Ole T. Krogsgaard, hvori det bl.a. hedder:
»VNA-Holding A/S - N.C. Gruppen
Vi har med stor undren erfaret, at der i ovennævnte sag ikke kan
skabes enighed om formulering af en kendelse - og med endnu
større undren erfarer vi, at der skabes tvivl om, hvorvidt der
overhovedet foreligger en aftale om voldgiftsbehandling.
. . .
Vi forstår helt ærligt ikke baggrunden for, at vi nu står i en
situation, hvor vi ad rettens vej skal finde ud af, om vi overhovedet
har en aftale om voldgiftsbehandling.
. . .
Hvis De mener, at et møde de fire parter imellem eventuelt kunne
tjene det formål at afværge denne »nye sag før sagen«, er vi
selvfølgelig villig til at deltage i et sådant.«
Hans Nielsen har bl.a. forklaret, at han den 1. december 1996 blev
ansat som direktør for ScanilanMotorcompagni. Han fratrådte den
4. maj 2000. Den 13. eller 16. november 1997 var han på
biludstilling i Herning. Her så han Jens Bjerrisgaard og henvendte
sig til ham. De talte om denne sag. Bjerrisgaard sagde, at han anså
sagen for afsluttet. Selv sagde han, at de så måtte mødes i retten,
men at han ikke håbede det. Det var indlysende for ham, at der var
et krav, men han håbede på en forligsmæssig løsning, da han var
interesseret i, at hans firma kunne overtage Kia, som ejes af
Nellemann Gruppen.
I foråret 1998 tog han telefonisk kontakt til direktør Ole T.
Krogsgaard for at drøfte sagen med ham. Krogsgaard sagde, at
kravet var ude af deres regnskaber, og at sagen ikke kunne forliges
som foreslået. Krogsgaard var ikke i tvivl om, at Nordic Car mente,
at de havde et krav, hvilket Krogsgaard afviste.
Leif Bork Pedersen har bl.a. forklaret, at han blev ansat i 1989
som økonomichef i NC Gruppen. Han blev siden direktør og

fratrådte ultimo 1993. Han deltog i møder i forbindelse med
indgåelse af aftalen af 10. september 1992, men var ikke
medunderskriver. Han kender aftalen. De drøftede på mødet den
31. marts 1993 ikke reservedelslageret, som ikke er omfattet af
referatet af mødet. De drøftede en punktliste, som var opstillet af
NCGruppen, men heri indgik reservedelslageret ikke. Det var ikke
hans opfattelse, at der var noget problem med opgørelsen af
reservedelslageret. Han husker ikke, om han var bekendt med
revisionsselskabets notat af 17. marts 1993 om lageropgørelsen,
men husker tallet 9.811.000 kr., som var reservedelslagerets værdi.
Han deltog i mødet den 7. oktober 1993, hvor de kun drøftede
kuransspørgsmålet. Mødereferatets pkt. 8 har ikke noget at gøre
med de 9.811.000 kr. Det var ham, der valgte formuleringen i pkt.
10, da han mente, at det lå klart, hvad opgørelsen var. Han skrev
referaterne fra de to møder. Han har ikke haft mere med aftalen at
gøre, siden han fratrådte som direktør.
Ole T. Krogsgaard har bl.a. forklaret, at han er bestyrelsesformand
for Nellemann. Da omhandlede sagsforløb havde strakt sig over
flere år, og sagen måtte anses for afsluttet, skete der i 1997 en
tilbageførsel af en tidligere foretagen hensættelse på 800.000 kr.,
da det
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var urealistisk, at de ville komme til at lide et tab på denne post.
Han havde indflydelse på denne beslutning. Advokat Korsø Jensen
var involveret i sagen gennem årene. Forevist revisionsprotokollat
af 14. april 1994 forklarer han, at det givetvis har været direktør
Bjerrisgaard og revisorerne, der udarbejdede opgørelserne. Han
kender ikke noget til opgørelse af »gevinst ved salg af reservedele«.
Han kan bekræfte, at han klart afviste kravet under en
telefonsamtale med Hans Nielsen. Han kan tiltræde direktør
Bjerrisgaards forklaring for Sø- og Handelsretten.

Højesterets bemærkninger.
Parterne er enige om, at køberen (Nordic Car) efter indholdet af
købsaftalen af 10. september 1992 sammenholdt med den i marts
1993 foretagne lagerrevision alene skulle betale 9.811.405 kr. for
reservedelslageret. Den endeligt opgjorte købesum var således ca.
788.000 kr. lavere end det foreløbigt anslåede beløb på 10.600.000
kr., som i januar 1993 havde dannet baggrund for den stillede
anfordringsgaranti og den heri anførte månedlige afdragsbetaling
på 588.888,89 kr. i 18 måneder.
Det fremgår af mødereferatet for mødet den 31. marts 1993, at
NC Gruppen modtog et beløb på 1.750.000 kr. »som en samlet
kompensation for ugunstige kalkulationer og dækningsbidrag«.
Hverken denne ordlyd eller de afgivne forklaringer giver grundlag
for at antage, at beløbet på 1.750.000 kr. tillige skulle dække den
nævnte difference på ca. 788.000 kr., således at Nordic Car påtog
sig at betale 10.600.000 kr. for reservedelslageret i stedet for beløbet
på 9.811.405 kr. Heller ikke det, som i øvrigt er anført i
mødereferatet, kan antages at tage sigte på differencen på 788.000
kr.
I pkt. 8 i parternes tillægsaftale af 7. oktober 1993 er anført, at
»NC gruppen erklærer, at undersøgelser har vist, at der ikke vil
blive rejst krav om godtgørelse for ukurans på varelageret, jfr.
punktet herom i hovedaftalen«. Dette må forstås som en henvisning
til § 4 in fine i købsaftalen af 10. september 1992 vedrørende
købesummens nedsættelse på grund af ukurans og ændrer således
ikke parternes aftale om købesummen for reservedelslageret. Heller
ikke det, som er anført i aftalens pkt. 10, kan antages at tage sigte
på differencen på 788.000 kr.
De efterfølgende aftaler kan således ikke antages at have ændret
parternes aftale om, hvad der skal betales for reservedelslageret.
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Nordic Car betalte imidlertid i overensstemmelse med den
afdragsordning, som var fastsat på grundlag af den foreløbigt
anslåede købesum på 10,6 mio. kr., hvorved der opstod en saldo i
Nordic Cars favør på 199.839,46 kr. pr. 31. maj 1994 og på
788.728,35 kr. pr. 4. juli 1994. Dette beløb svarer til det
tilbagebetalingskrav, somNordic Car har rejst over for Nellemann.
Tilbagebetalingskravet hidrører ikke fra et krav fremsat efter § 4,
in fine, i købsaftalen om købesummens nedsættelse på grund af
ukurans eller fra et mangelskrav. Kravet er derfor ikke omfattet af
reklamationsfristen efter købsaftalens § 4 på 6 måneder eller af et
års fristen efter købelovens § 54.
Tilbagebetalingskravet opstod og forfaldt ved betalingerne i maj
og juli 1994. Da retssag er anlagt den 26. marts 1999, er kravet
ikke forældet efter forældelsesloven af 1908.
Nordic Car rejste allerede ved skrivelsen af 16. august 1994 krav
om tilbagebetaling af det for meget betalte beløb. Kravet blev afvist
af Nellemann med henvisning bl.a. til aftalen af 7. oktober 1993.
Parterne anmodede herefter deres advokater om at forsøge at løse
tvisten, hvilket imidlertid ikke lykkedes. Det må lægges til grund,
at Nordic Car hverken i forbindelse med afslutningen af
advokaternes drøftelser i 1996 eller på noget senere tidspunkt er
fremkommet med tilkendegivelser eller på anden måde har udvist
en adfærd, som kunne give Nellemann grundlag for at antage, at
Nordic Car havde opgivet kravet. Den omstændighed, at retssag
først blev anlagt den 26. marts 1999, kan herefter ikke medføre, at
Nordic Car som følge af passivitet har mistet sin adgang til at gøre
kravet gældende.
Højesteret tager herefter Nordic Cars påstand til følge.

Thi kendes for ret:
Indstævnte, Vilhelm Nellemann Holding A/S, skal inden 14 dage
efter denne højesteretsdoms afsigelse til appellanten, Nordic Car
Import A/S, betale 788.728,35 kr. med procesrente fra den 26.
marts 1999 samt 125.000 kr. i sagsomkostninger for Sø- og
Handelsretten og Højesteret.

Copyright © 2021 Karnov Group Denmark A/S side 7

UfR ONLINE U.2002.1464/2H
Side 282

AMLA�
Line


AMLA�
Line




U.2003.421S

Parallelimport af ompakkede og ommærkede
medicinalprodukter. Ikke vederlag eller erstatning pga.
passivitet.
Almindelige emner 21.9 - Fogedret 5.3 - Immaterialret 53.3, 53.9
og 5.5.

♦ P parallelimporterede fra 1995 medicinalproduktet ONE-
ALPHA, der blev produceret i Grækenland og England, og
markedsførte det i forskellige perioder i Danmark, Norge og
Sverige. P ompakkede og ombenævnte det i perioder til
ETALPHA, der var producenten L's varemærke for produktet
i Danmark, Norge og Sverige. Anbringelsen af ETALPHA på
produkter til salg i Danmark og Norge var uberettiget, da
hverken bestemmelser eller praksis i disse lande var til hinder
for, at P markedsførte sit produkt under betegnelsen ONE-
ALPHA. For så vidt angår Sverige fandtes ommærkningen at
have været berettiget, da der i den relevante periode ikke var
reel adgang til det svenske marked for et parallelimporteret
produkt, medmindre det blev markedsført under sammemærke
som det originale. Et fogedforbud mod ompakning og
ommærkning af produktet samt oplagring eller eksport blev
ophævet, da det var for vidtgående og ikke tog hensyn til
forholdene på de pågældende markeder. P gav meddelelse om
markedsføringen i 1995. L rejste krav om vederlag, godtgørelse
og erstatning den 28. oktober 1999. L fandtes ved passivitet at
have mistet ret til vederlag m.v.1

S.H.D. 14. november 2002 i sagerne V 53-00 og V 24-01
(Elmer, Allan Suhrke, Mogens Trepka).

Løvens Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab (adv. Per Håkon
Schmidt)
mod
Paranova A/S og Paranova Pack A/S (adv. Erik B. Pfeiffer).

Sø- og Handelsretten
Sagen drejer sig om varemærkekrænkelse i forbindelse med
parallelimport af lægemidler.
Sagsfremstilling
Løvens Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab og hermed
koncernforbundne selskaber (i det følgende: Løven) markedsfører
i Danmark, Norge og Sverige et farmaceutisk vitaminderivat under
varemærket ETALPHA. I andre EU-medlemsstater markedsfører
Løven det samme lægemiddel under andre varemærker. I England
og Grækenland markedsføres lægemidlet som One-Alpha.
Paranova A/S har siden 1995 importeret One-Alpha fra England
og Grækenland og hos Paranova Pack A/S ladet lægemidlet
ompakke i nye pakninger mærketEtalpha. Det således ompakkede
og ommærkede lægemiddel er i Danmark markedsført fra 1995 og
indtil den 18. oktober 1999. Fra denne dato har Paranova A/S
foretaget markedsføring i Danmark under varemærket One-Alpha,
idet man har solgt lægemidlet i de originale græske pakninger påsat
en dansk etikette. I Norge har Paranova AS markedsført det
ompakkede og ommærkede lægemiddel siden 2. kvartal 1996. I
Sverige har Paranova AB markedsført det ompakkede og
ommærkede lægemiddel i tidsrummet fra januar 2000 til august

2000. Alle de nævnte selskaber ejes af Paranova-Gruppen A/S og
betegnes i det følgende under ét: Paranova.
Der er enighedmellem parterne om, at Paranova ikke har udformet
pakningerne på en sådan måde, at der foreligger co-branding, at
Løven har modtaget behørig forudgående underretning om, at
Paranova ville foretage den beskrevne markedsføring, og at Løven
ikke har protesteret imod og krævet licens, godtgørelse og erstatning
i anledning af Paranovas ompakning og ommærkning før ved
skrivelse af 28. oktober 1999, ved rykkerskrivelse af 7. december
1999 og under disse sager, der er anlagt den 15. maj 2000.
Fogedforbud
Ved Østre Landsrets kendelse af 15. december 2000 blev det
bestemt, at:
»[d]et forbydes Paranova Pack A/S at foretage ompakning og
ommærkning af det af [Løven] produceredemedicinalprodukt, som
er indkøbt under det originale navn One-Alpha i pakningsstørrelser
à 100 stk. kapsler 0,25 mikrog og 100 stk. kapsler 1 mikrog samt
at oplagre eller eksportere allerede ompakkede og ommærkede
produkter.
Spørgsmålet om sagsomkostninger henskydes til
justifikationssagen.«
Påstande
Løven har nedlagt følgende påstande:
1. Paranova A/S skal anerkende at have været uberettiget til at
markedsføre og sælge parallelimporterede lægemidler, der af
Paranova A/S eller på dennes foranledning er ompakket i pakninger
ommærket med
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varemærket Etalpha, subsidiært at anbringe eller lade anbringe
Løvens registrerede varemærke Etalpha på produkter, som er
importeret fra en medlemsstat af EU eller EØS.Paranova A/S skal
anerkende at have været uberettiget til at markedsføre og sælge
parallelimporterede lægemidler, der af Paranova A/S eller på dennes
foranledning er ompakket i pakninger ommærket med varemærket
Etalpha, subsidiært at anbringe eller lade anbringe Løvens
registrerede varemærke Etalpha på produkter, som er importeret
fra en medlemsstat af EU eller EØS.
2. Paranova Pack A/S skal anerkende at have været uberettiget til
at oplagre og eksportere parallelimporterede lægemidler, som i
Danmark ompakkes og/eller ommærkes med varemærketEtalpha,
subsidiært at anbringe Løvens registrerede varemærke Etalpha på
produkter, som er importeret fra en medlemsstat af EU eller EØS.
3. Det forbud, som Østre Landsret har nedlagt ved kendelse af
15. december 2000, stadfæstes.
4. Paranova A/S skal betale:
- 512.499 DKK i vederlag for udnyttelse af Løvens varemærke
- 1.248.538 DKK i godtgørelse for markedsforstyrrelse
- 1.779.761 DKK i erstatning
5. Paranova Pack A/S skal betale:
- 409.254 NOK i vederlag for udnyttelse af varemærket ved
oplagring og eksport til Norge
- 463.752 NOK i godtgørelse for markedsforstyrrelse i Norge
- 1.660.068 NOK i erstatning for uberettiget brug af Løvens
varemærke Etalpha ved oplagring og eksport til Norge
- 32.553 SEK i vederlag for udnyttelse af varemærket ved
oplagring og eksport til Sverige
- 201.542 SEK i godtgørelse for markedsforstyrrelse i Sverige
- 56.975 SEK i erstatning for uberettiget brug af Løvens
varemærke Etalpha ved oplagring og eksport til Sverige.
Løven har nedlagt nogle subsidiære beløbspåstande og forskellige
rentepåstande.

1 U 1961.1027 H, U 1965.447 H, U 1998.576/2 H, U 1998.1385 H, Jens V. Krenchel i U 2000 B.180 ff.
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Paranova A/S og Paranova Pack A/S har påstået frifindelse,
subsidiært mod betaling af mindre beløb.
Forklaringer
Chef for international marketing hos Løven Andreas Holst har
bl.a. forklaret, at ETALPHA produceres i Danmark og Irland og
af sproglige grunde markedsføres under forskellige navne i en
række lande.
Ved Paranovas lancering i 1995 og indtil maj 1997 var der ikke
lovmæssige hindringer for, at produktet kunne markedsføres i
Danmark under mærket One-Alpha. Havde lægen på recepten
angivet ETALPHA, var det alene produkter med dette navn, der
kunne udleveres af apoteket, medmindre lægen på recepten havde
påtegnet et »G« og dermed angivet, at produktet måtte substitueres
med et tilsvarende produkt med et andet navn. Dette skete alene i
et meget begrænset omfang. Såfremt Paranova havde kaldt
produktet One-Alpha, ville det således dengang alene være
udleveret i stedet for ETALPHA, hvis lægen havde angivet dette
på recepten. Paranova kunne sagtens selv have markedsført
produktet under mærket One-Alpha, men dette ville have krævet
en aktiv indsats fra Paranovas side.
Efter maj 1997 blev der indført den omvendte ordning, at
ETALPHA skulle substitueres af et billigere generisk
parallelimporteret produkt, medmindre lægen havde fravalgt dette
ved at angive »ej G«, »ej S« eller »ej O« på recepten.
Antallet af patienter, der behandles med lægemidlet, er konstant,
og det samlede forbrug af det lægemiddel, som i Danmark kaldes
ETALPHA, er konstant. Stigningen i salget i Grækenland af One-
Alpha som følge af import derfra til Danmark modsvares af en
nedgang i omsætningen i Danmark.
Prisfastsættelsen sker på grundlag af en individuel aftale mellem
producenten og grossisten. Apotekernes indkøbspris ligger fast.
Grossistens vederlag er ca. 5-7 %, men avancen svinger. Vidnet
kan ikke med sikkerhed udtale sig om parallelimportørens
prisfastsættelse i forhold til grossisten. Forskellen mellem
grossistens indkøbspris hos producenten og hos parallelimportøren
er efter vidnets opfattelse lig med producentens mistede indtægt
på grund af parallelimporten.
Priserne er lavere i Grækenland end i Danmark, da den græske
regering fører en meget stram priskontrol. Løven har en begrænset
indtjening i Grækenland, og indtjeningen er ikke tilstrækkelig til
at dække udgifterne til forskning og markedsføring i Danmark.
Disse udgifter må i stedet dækkes af de danske patienter. Der kan
ikke anvendes det sammemarkedsføringsmateriale i Danmark som
i Grækenland på grund af sproget, forskellen på de grupper af
personer, der i det enkelte land skal markedsføres over for, og
forskellen i de indikationer, som produktet i det enkelte land er
godkendt til behandling af. I Grækenland bruges produktet således
til behandling af almindelig knogleskørhed hos kvinder efter
menopausen, hvilket det ikke er godkendt til i Danmark.
Hvis Løven nedsætter sine udgifter til markedsføring i Danmark,
reduceres Løvens markedsandel til fordel for bl.a. konkurrenten
La Roche, der har et andet produkt til behandling af D-
vitaminmangel på grund af nyresvigt. Løven har derfor været nødt
til at markedsføre med samme intensitet, selv om Løvens egen
omsætning i Danmark er faldet. I den periode, hvor Paranova og
en anden parallelimportør, Orifarm, har markedsført
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præparatet under mærketEtalpha, har Løven således også på deres
vegne promoveret produktet og herudover betalt for optagelsen i
Lægemiddelkataloget, der også omfatter parallelimporterede
produkter.
Der er ansat fire lægemiddelkonsulenter til at sælge ETALPHA
og et yderligere produkt. En tredjedel af konsulentressourcerne og

markedsføringsudgifterne vedrørende de to produkter anvendes på
ETALPHA. Løven bruger 900.000 kr. i personaleomkostninger
alene til brug vedmarkedsføringen af ETALPHA.Markedsandelen
i Danmark er 95 %.
Ved beregning af royalty inden for lægemiddelbranchen lægger
man vægt på, hvor stort det pågældende marked er, og hvor
dominerende mærket er på dette marked. Der forekommer royalty
på op til 15-20 %.
Direktør for Leo Pharma AB Tore Wäborg har bl.a. forklaret, at
det i Sverige er muligt for parallelimportører at komme ind på
markedet, selv om produktet markedsføres under et andet navn.
Det kræver imidlertid en aktiv markedsføring fra
parallelimportørens side, da lægemiddelkomitéerne skal overbevises
om, at produktet med fordel kan substitueres.
Direktør for Paranova i Sverige Ulf Janzon har bl.a. forklaret, at
der efter reglerne i Norge tidligere kun måtte udleveres det produkt,
der var angivet på recepten. Det var ikke muligt at markedsføre
produkter under et andet navn, medmindre der blev foretaget aktiv
markedsføring. Pr. 1. marts 2001 blev der indført en ordning med
generisk substitution i Norge, men produktet skal for at kunne
substitueres være optaget på en liste over substituerbare produkter.
I Sverige skal apoteker af sikkerhedsmæssige grunde udlevere
det produkt, der er angivet på recepten. Det er derfor nødvendigt
at kontakte lægen og få ændret recepten, hvis der skal udleveres et
parallelimporteret produkt med et andet navn, også selv om det er
billigere. Det er kun, hvis der er flere produkter med samme navn,
f.eks. som følge af parallelimport, og hvis leverandøren ikke er
angivet på recepten, at apoteket skal udlevere det billigste produkt.
I Sverige er der udarbejdet et 1ovforslag med regler svarende til
de danske.
Paranova plejer ved ompakning at orientere producenten forud
om det navn, som det parallelimporterede produkt forventes
markedsført under og samtidig at fremvise emballagen. Det er også
sket her. Kun få producenter protesterer mod markedsføringen.
Paranova sælger ikke længere Etalpha og One-Alpha i Sverige.
Administrerende direktør i OrifarmHans Bøgh-Sørensen har bl.a.
forklaret, at han har kendskab til markederne i Danmark og i
Sverige.
I Danmark blev der i 1995 indført regler om, at forbrugeren skulle
informeres om, at der fandtes tilsvarende og billigere medicin,
herunder parallelimporterede produkter, medmindre prisforskellen
var under en bagatelgrænse. Apotekerne var imidlertid alene
forpligtet til at udlevere produkterne, hvis der var navnelighed
mellem produkterne. Såfremt dette ikke var tilfældet, kunne et
billigere substituerbart produkt kun udleveres, hvis en læge havde
påført et »G« på recepten. Ifølge Lægemiddelstyrelsens
undersøgelser blev der alene påført et sådant »G« på 1,3 % af
recepterne. Parallelimportørerne opnåede på dette tidspunkt kun
en markedsandel på ca. 1 %, hvilket reelt betød, at markedet var
1ukket.
For at indføre øget konkurrence og reducere omkostningerne for
sygesikringen indførtes i maj 1997 »den omvendte G-ordning«,
hvilket betød, at et billigere parallelimporteret produkt med et andet
navn skulle udleveres, medmindre 1ægen på recepten havde
påtegnet »ej G«, »ej S« eller »ej O«.
I maj 1998 påbegyndte Orifarm markedsføring på det svenske
marked, hvor reglerne var således, at apotekerne kunmåtte udlevere
produkter af samme navn som det produkt, 1ægen havde angivet
på recepten. De svenske regler svarede således ikke til de danske.
I Sverige er apotekerne statsejede og styres af det overordnede
Apotek AB.
Orifarm har ca. 200 produkter på det svenske marked og en
salgsstyrke på ca. 10 personer. Orifarm har i Sverige forsøgt at
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parallelimportere præparatet Peptan, der forinden markedsføringen
blev ommærket til Pepcidin. Orifarm opnåede med dette produkt
i første omgang markedsandele på 65 %. Herefter blev der nedlagt
et fogedforbud mod markedsføringen under mærket Pepcidin, og
Orifarm måtte herefter sælge produktet som Peptan. Efter et år på
markedet under mærket Peptan var Orifarms markedsandel helt
nede på mellem 1 og 3 %, uanset at dette produkt var mere end 10
% billigere. Orifarm forsøgte ved markedsføringen at orientere
apoteker, læger og lægemiddelkomiteer om produktet, men det har
ikke været muligt at overbevise disse grupper. Orifarm har ikke
haft en lægemiddelkonsulent til at reklamere for Peptan og har
heller ikke selvstændigt markedsført dette produkt.
Anbringender
Løvens advokat har bl.a. gjort gældende, at det indebærer en
krænkelse af Løvens varemærkeret, at Paranova har foretaget
ompakning af de produkter, som Paranova har importeret fra
England og Grækenland. Det gælder i hvert fald, i det omfang der
er tale om 1:1 ompakning, idet ompakning ikke er objektivt
nødvendig, når markedsføring sker i samme pakningsstørrelser i
eksport- og importlandet.
Hvis retten ikke er enig i, at ompakningen indebærer en krænkelse
af Løvens varemærkeret, må retten i hvert fald give Løvenmedhold
i, at mærkningen af de importerede lægemidler med Løvens
skandinaviske
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varemærke Etalpha er en krænkelse af Løvens varemærkeret.
Ommærkningen har ikke været objektivt nødvendig for at
markedsføre det parallelimporterede produkt i de skandinaviske
lande. Det er rent kommercielle hensyn, der har fået Paranova til
at mærke produkterne med Etalpha. Paranova havde med den
fornødne markedsføringsindsats kunnet sælge de
parallelimporterede 1ægemidler under det navn, One-Alpha, som
de var købt under i England og Grækenland. Det har Paranova da
også gjort i Danmark siden den 18. oktober 1999.
Dette gælder ikke kun i Danmark, men tillige i Norge og Sverige,
hvor reglerne er som i Danmark, idet den materielle varemærkeret
i alle tre 1ande er harmoniseret ved Rådets direktiv af 21. december
1988 (89/104/EF). Paranova har ikke godtgjort, at ompakning og
ommærkning var objektivt nødvendig for at kunne markedsføre
det parallelimporterede 1ægemiddel i disse 1ande. En
parallelimportør må i øvrigt til stadighed være opmærksom på og
tage højde for ændrede regler og praksis.
Varemærkelovens § 4, stk. 3, nr. 2-3, giver Løven mulighed for
at hindre eksport i strid med Løvens varemærkeret, og Østre
Landsrets forbud af 15. december 2000 må stadfæstes.
Løven har lidt betydelige tab ved Paranovas markedsføring og
har efter varemærkelovens § 43 krav på licens, godtgørelse for
markedsforstyrrelse og erstatning.
Løven har ikke udvist passivitet over for Paranovasmarkedsføring,
men har anlagt sag den 15. maj 2002 og således meget hurtigt efter
den skrivelse af 28. oktober 1999, hvor krav om vederlag,
godtgørelse og erstatning blev rejst.
Licensafgiften bør fastsættes til 15 % af omsætningen i Grossist
Indkøbs Priser (GIP) og kan i hvert fald ikke udgøre mindre end
de 5 %, som Højesteret efter praksis tilkender.
Paranovas markedsføring i Danmark, Norge og Sverige har
medført betydelig markedsforstyrrelse for Løven, der tillige har
krav på erstatning, således at Løven stilles, som om Paranova ikke
havde foretaget de krænkende handlinger. Løvens øgede salg af
One-Alpha i England ogGrækenland som følge af Paranovas opkøb
af lægemidlet i disse 1ande kan ikke kompensere det tab, som
Løven har lidt ved mistet salg af ETALPHA i Danmark, Norge og

Sverige som følge af Paranovas salg af det ompakkede og
ommærkede Etalpha.
Til støtte for Løvens forskellige rentepåstande henvises til
rentelovens § 3, stk. 5.
Paranovas advokat har bl.a. gjort gældende, at ompakningen ikke
kan have krænket Løvens varemærkeret, uanset om der er tale om
ompakning mellem samme eller forskellige pakningsstørrelser. Det
varemærke, som Løven har retten til i Danmark, Norge og Sverige,
er ETALPHA. Det parallelimporterede produkt er imidlertid ikke
købt under dette navn i England og Grækenland, men under det
varemærke, One-Alpha, som Løven bruger for produktet i disse
1ande. Det er ikke en dansk domstols opgave at tage stilling til, om
ompakning af et parallelimporteret lægemiddel krænker et engelsk
eller et græsk varemærke, og ompakningen berører i sig selv på
ingen måde det skandinaviske varemærke ETALPHA.
Mærkningen af det parallelimporterede lægemiddel med Etalpha
har været objektivt nødvendig for at markedsføre lægemidlet i
Danmark, Norge og Sverige. Nødvendighedsbetingelsens opfyldelse
skal vurderes ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor Paranova
første gang bragte Etalpha på det pågældende marked. I Danmark
gjaldt i 1995 den såkaldte G-substitutionsordning, der ikke gav
parallelimportører af lægemidler reel adgang til markedet, hvis
markedsføring skete under et andet mærke end originalpræparatet.
I Norge har der indtil for nylig ikke været nogen
substitutionsordning, og det har derfor i realiteten været umuligt
at markedsføre et parallelimporteret lægemiddel under et andet
mærke. I Sverige har der ifølge direktør Bøgh-Sørensens forklaring
ikke været reel markedsadgang for produkter, der bar et andet navn
end det originale produkt.
Retmæssigheden af den ompakning og ommærkning, som
Paranova Pack A/S har foretaget, skal ikke bedømmes i forhold til
situationen i Danmark, men i forhold til situationen i Norge og
Sverige, hvor markedsføring skulle ske.
Det forbud, som Østre Landsret har nedlagt ved kendelsen af 15.
december 2000, går alt for vidt og kan ikke stadfæstes. Lovligheden
af ompakning og ommærkning, oplagring og eksport afhænger af
forholdene på det marked, hvorpå markedsføring agtes foretaget,
men dette indgår ikke i kendelsen, der er helt generelt formuleret.
Paranova har forud for markedsføringen i 1995 givet behørig
underretning til Løven om den påtænkte markedsføring og formen
herfor, men Løven har først den 28. oktober 1999 protesteret over
for denne og krævet vederlag, godtgørelse og erstatning. Løven
har efter at have modtaget underretning om den påtænkte
markedsføring »lurepasset« og ventet med at begære fogedforbud
og anlægge erstatningssag mv. for at se, i hvilket omfang
udviklingen i retspraksis ville vise sig at være til Løvens fordel.
Løvens passivitet må medføre, at Løven hverken kan få vederlag,
godtgørelse eller erstatning.
Løvens påståede tab og markedsforstyrrelse skyldes
parallelimporten som sådan og ikke Paranovas ompakning eller
brugen af mærket Etalpha. Et vederlag kan efter Højesterets faste
praksis ikke fastsættes til mere end 5 % af omsætningen i GIP.
Løvens krav vedrørende tiden forud for den 27.
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februar 1996 er forældede, idet Løven i stævningen havde begrænset
sit krav til tiden efter den 1. september 1996 og først rejste krav
vedrørende tiden forud for denne dato ved processkrift af 27. februar
2001.
Rente kan tidligst kræves fra nedlæggelsen af påstandene
vedrørende de enkelte beløb. Der er ikke grund til at bringe
rentelovens § 3, stk. 5, i anvendelse.
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Sø- og Handelsrettens afgørelse
Løven har i Danmark, Norge og Sverige registreret varemærket
ETALPHA og i England og Grækenland varemærket One-Alpha.
Paranovas ompakning af lægemidler, som er købt i England og
Grækenland som One-Alpha, findes ikke i sig selv at indebære
nogen krænkelse af det varemærke, ETALPHA, som Løven har
retten til i Danmark.
Det lægges til grund, at hverken bestemmelser eller praksis i
Danmark og Norge var til hinder for, at Paranova markedsførte sit
parallelimporterede produkt under det varemærke, One-Alpha, som
det var bragt i omsætning under i England og Grækenland.
Udskiftningen af det originale varemærke skyldtes således
udelukkende, at Paranova søgte at opnå en kommerciel fordel ved
at markedsføre det parallelimporterede produkt under Løvens
danske mærke Etalpha. Efter EF-Domstolens praksis kan hensynet
til de frie varebevægelser, jf. EF-Traktatens artikler 28 og 30, under
disse omstændigheder ikke føre til nogen begrænsning i
varemærkeindehaverens ret efter de varemærkeretlige regler, jf.
navnlig dom af 11. juli 1996 i de forenede sager C-427/93, C-429/93
og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., og dom af 12. oktober
1999 i sag C-379/97, Pharmacia & Upjohn S.A.
Retten må efter direktør Ulf Janzons og direktør Hans Bøgh-
Sørensens forklaringer 1ægge til grund, at der i tidsrummet fra
januar 2000 til august 2000 ikke har været reel adgang til det
svenske marked for et parallelimporteret produkt, medmindre det
blev markedsført under samme mærke som det originale i Sverige.
Mærkningen af det parallelimporterede 1ægemiddel med det
svenske varemærke Etalpha har været objektivt nødvendig, for at
Paranova kunne få adgang til det svenske marked, og Paranova
Pack A/S må i det hele frifindes for Løvens påstande for så vidt
angår Sverige.
Løvens subsidiære påstand 1 over for Paranova A/S tages til følge,
og det samme gælder for så vidt angår Norge Løvens subsidiære
påstand 2 over for Paranova Pack A/S.
Østre Landsrets kendelse af 15. december 2000 er helt generelt
formuleret og forbyder ikke blot Paranova Pack A/S at foretage
ommærkning af parallelimporteret One-Alpha, men tillige at
foretage ompakning, oplagring og eksport uden hensyn til
forholdene på det eller de relevante markeder. Forbuddet går således
alt for vidt og må ophæves.
Med hensyn til de krav, som Løven har rejst i anledning af
Paranovas markedsføring i Danmark og Norge, lægges det i
overensstemmelse med parternes enighed til grund, at Paranova
forud for markedsføringen i 1995 har givet behørig underretning
til Løven om den påtænkte markedsføring og formen herfor, men
at Løven først den 28. oktober 1999 har protesteret over for denne
og krævet vederlag, godtgørelse og erstatning. Retten finder, at
Løven ved passivitet har mistet sin ret til at kræve vederlag,
godtgørelse og erstatning. Paranova frifindes for Løvens påstande
4 og 5.
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U.2003.2202V

Godtgørelse efter overenskomst for ikke rimeligt begrundet
afskedigelse og erstatning for tilsidesættelse af
høringsforskriften i forvaltningslovens § 19, stk. 1.
Ansættelses- og arbejdsret 7.3 og 9.9 - Erstatning uden for
kontraktforhold 111.2 - Forvaltningsret 1133.2 og 2.2 - Retspleje
21.1 og 261.3.

♦ A, der siden februar 1996 og med anciennitet fra juli 1989
havde været ansat som dagplejer ved kommune K, blev under
et møde den 11. februar 1999 hos K opsagt til fratræden med
udgangen af juli 1999 med den begrundelse, at hendes hjem
fremover ikke kunne godkendes som dagplejehjem. Af A's
ansættelsesbrev fremgik det bl.a., at A var undergivet en
overenskomst for dagplejere, og A påstod sig for landsretten
tilkendt godtgørelse i medfør af overenskomsten for uberettiget
afskedigelse og erstatning for sagsbehandlingsfejl, herunder
manglende overholdelse af høringsforpligtelsen, jf.
forvaltningslovens § 19. Da A ikke var medlem af nogen
arbejdstagerorganisation, der var forhandlingsberettiget efter
overenskomsten, var A ikke afskåret fra at få sit krav behandlet
ved de almindelige domstole. En af K nedlagt afvisningspåstand
blev derfor ikke taget til følge. K's repræsentanter havde på et
møde den 17. januar 1999 orienteret A om »bysnak«, men der
blev ikke meddelt A advarsel eller lignende. K havde
efterfølgende modtaget 2 skriftlige klager over forholdene i
A's hjem, og disse klager blev oplæst under mødet den 11.
februar 1999, og A blev i samme møde fritaget for tjeneste
som dagplejer med øjeblikkelig virkning og i resten af
opsigelsesperioden. Det blev derfor lagt til grund, at A blev
opsagt ved dette møde, og der var efter indholdet af
mødereferatet ikke grundlag for at fastslå, at A tiltrådte
opsigelsen. K havde herved ikke givet A, som ikke fik de
skriftlige klager udleveret, tilstrækkelig lejlighed til at komme
med en udtalelse om grundlaget for opsigelsen, jf.
forvaltningslovens § 19, stk. 1. Dette måtte forudsætte, at A,
der var rystet på mødet, ikke skulle udtale sig om klagerne
under mødet, men fik en kortere frist hertil. Selv om A ikke på
mødet tilbageviste klagerne, havde K derfor ikke grundlag for
at antage, at A ikke havde indsigelser herimod. K havde ikke
efter klagernes modtagelse nærmere undersøgt berettigelsen
af klagerne, somA og hendes mand havde bestridt. Under disse
omstændigheder havde K ikke godtgjort, at opsigelsen var
rimeligt begrundet i A's forhold. A havde krav på godtgørelse
efter overenskomsten for ikke rimeligt begrundet afskedigelse.
Landsretten anførte herved bl.a., at A, da hun ikke var medlem
af nogen forhandlingsberettiget organisation, ikke ved
påberåbelsen af overenskomstens bestemmelse om godtgørelse
var bundet af overenskomstens relativt korte frister. Da A såvel
for byretten som i processkrifterne for
2203
landsretten havde påberåbt sig sagsbehandlingsfejl, tillodes
det, jf. retsplejelovens § 383, stk. 2, A at gøre anbringendet om
sagsbehandlingsfejl gældende til støtte for erstatningspåstanden.
Da K havde tilsidesat høringsforskriften i forvaltningslovens
§ 19, stk. 1, og da det ikke kunne udelukkes, at K's beslutning
i tilfælde af høring var blevet en anden, var K

erstatningsansvarlig. Efter ansættelsens varighed og i mangel
af nærmere oplysninger om A's indtægtstab fastsattes
godtgørelsen og erstatningen til et samlet beløb på 100.000
kr.12

V.L.D. 27. juni 2003 i anke 4. afd. B-0397-02
(Sigrid Ballund, Ole Græsbøll Olesen, Karsten T. Kristensen (kst.)).

A (adv. Jens J. Kold Antonsen, Vejle)
mod
K Kommune (adv. Claus Sten Rasmussen, Egtved).

Byretten
Vejle Rets dom 16. januar 2002.
Sagsøgeren, A, blev ved et ansættelsesbrev af 8. februar 1996 ansat
som dagplejer hos sagsøgte, K, fra den 1. januar 1996 med
anciennitet fra den 24. juli 1989.
Af ansættelsesbrevet fremgik det blandt andet, at sagsøgeren var
undergivet den til enhver tid gældende overenskomst om løn- og
ansættelsesvilkår for dagplejere, indgået mellemDansk Kommunal
Arbejderforbund og Kommunernes Landsforening.
På et møde hos sagsøgte den 11. februar 1999 blev sagsøgeren
opsagt til fratræden den 31. juli 1999 med den begrundelse, at
hendes hjem fremover ikke kunne godkendes som daglejehjem.
Sagsøgeren var fritaget for tjeneste som dagplejer i
opsigelsesperioden, men fik tilbud om at arbejde i - - - børnehave.
Dette afslog sagsøgeren.
Under denne sag, der er anlagt den 13. juni 2000, har sagsøgeren,
der har fået meddelt fri proces, påstået sagsøgte dømt til at betale
en godtgørelse/erstatning for uberettiget afskedigelse på 84.338,30
kr. svarende til 5 måneders løn.
Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.
Der er under sagen afgivet forklaring af - - -
Sagsøgeren har forklaret, at - - - Mødet den 11. februar 1999 blev
etableret ved, at R ringede kl. 06.00 om morgenen og sagde, at
sagsøgeren den pågældende dag var blevet sygemeldt, og at hun
skulle møde på rådhuset kl. 09.00. Da hun kom til stede, blev de
to breve læst op af R. Sagsøgeren fik ikke nogen kopi af brevene.
Klagerne kom helt bag på hende. Enden på det hele blev, at hendes
hjem blev kasseret som dagplejehjem, og at hun fra den pågældende
dato ikke skulle passe børn mere. - - - Det hele gik meget hurtigt.
L lavede på stedet et mødereferat, der blev underskrevet.
Sagsøgeren var chokeret, men skrev under. Tillidsrepræsentanten
I sagde, at hun ikke måtte blande sig, fordi sagsøgeren ikke var
medlem af en fagforening. Hun kunne derfor ikke støtte sagsøgeren.
- - -
P har forklaret, at han har været ansat i K Kommune i - - - Vidnet
ved ikke, hvorledes der blev indkaldt til mødet den 11. februar
1999. På mødet fik sagsøgeren lejlighed til at tale i enrum med sin
tillidsrepræsentant. Vidnet kan ikke huske sagsøgerens reaktion på
opsigelsen. - - -
R har forklaret, at - - -
H har forklaret, at - - -
Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der
ikke på noget tidspunkt er fremsat klager over hendes virke som
dagplejer, hverken fra forældrenes eller sagsøgtes side.
Afskedigelsen af hende har alene været begrundet i ikke nærmere
konkretiseret »bysladder« vedrørende hendes ægtefælle. Sagsøgte

1 Forklaringerne i byretten gengives i uddrag og er indarbejdet i dommen.
2 U 1985.800 V, U 1996.1462 H og U 1999.1337 H samt Jon Andersen m.fl. i U 1999 B s. 25 ff og Rasmus Skovsgaard Haugaard i Juristen 2002.163 ff.
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burde før afskedigelsen have tilstillet sagsøgeren en skriftlig klage,
så hun og hendes ægtefælle havde haft en mulighed for at forsvare
sig. Sagsøgte har ved sin fremgangsmåde tilsidesat reglerne i
forvaltningslovens § 19, stk. 1, om partshøring. Det må efter
bevisførelsen anses for godtgjort, at sagsøgtes opsigelse af
sagsøgeren ikke har været rimeligt begrundet. Efter en analogi af
funktionærlovens § 2b har sagsøgeren herefter krav på godtgørelse.
Da hun ikke direkte er omfattet af funktionærloven, er hun heller
ikke begrænset af denne ved opgørelsen af sit krav. Til støtte for
sin påstand har sagsøgeren tillige gjort gældende, at sagsøgerens
ansættelsesbevis ikke opfylder kravene i lov om ansættelsesbeviser,
og at hun derfor alene på dette grundlag efter retspraksis har krav
på en godtgørelse på mindst 5.000 kr.
Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende,
at sagsøgerens ansættelsesbevis opfylder kravene i lov om
ansættelsesbeviser.
Det gøres endvidere gældende, at sagsøgte har overholdt de
formelle regler ved afskedigelsen af sagsøgeren. Der var således
tilkaldt en tillidsrepræsentant til at støtte hende på mødet den 11.
februar 1999, og hun er blevet opsagt med korrekt varsel. Det er
ikke dokumenteret, at der har været mangler ved
afskedigelsesproceduren. Der havde forudgående været flere
mundtlige klager over forholdene i sagsøgerens hjem, og dette
sammen med de 2 skriftlige klager fra navngivne personer var
tilstrækkeligt til at fastslå, at der var en udbredt utilfredshed med
forholdene i sagsøgerens hjem blandt forældrene til
dagplejebørnene. Med det materiale, som sagsøgte var blevet
præsenteret for, var afskedigelsen af sagsøgeren rimeligt begrundet.
Da sagsøgeren ikke er

2204
funktionær, bestrides det i øvrigt, at hun kan gøre noget krav
gældende efter funktionærlovens § 2b.

Rettens bemærkninger:
Sagsøgeren har gjort gældende, at sagsøgerens ansættelsesbevis
ikke opfylder specifikationskravene i lov om ansættelsesbeviser.
Da sagsøgeren imidlertid ikke ses at have konkretiseret, hvilke
lovkrav der ikke er opfyldt, og da der i ansættelsesbeviset er henvist
til en kollektiv overenskomst, jf. lov om ansættelsesbeviser § 1,
stk. 3, finder retten det ikke godtgjort, at loven er overtrådt.
Sagsøgeren har herefter ikke krav på godtgørelse efter lovens § 6.
Efter den stedfundne bevisførelse finder retten, at sagsøgtes
opsigelse af sagsøgeren ikke har været rimeligt begrundet. Det kan
imidlertid som erkendt af sagsøgeren lægges til grund, at dennes
stilling som dagplejer ikke har været omfattet af funktionærlovens
regler. Sagsøgeren har - ud over bestemmelserne i lov om
ansættelsesbeviser - alene påberåbt sig funktionærlovens § 2b
analogt som grundlag for sin påstand. Retten finder ikke, at
principperne i funktionærlovens § 2b ved en analogislutning kan
udstrækkes til ansættelser, der ikke er omfattet af funktionærloven.
Som følge heraf frifindes sagsøgte for sagsøgerens påstand.
Retten har ikke herved taget stilling til, om sagsøgeren på andet
grundlag har kunnet kræve godtgørelse for den uberettigede
opsigelse af hende.
- - -
Vestre Landsret
Vestre Landsrets dom.
- - - For landsretten har appellanten, A, principalt nedlagt påstand
om betaling af 168.676,60 kr. med procesrente af 84.338,30 kr. fra
den 13. juni 2000 og af 84.338,30 kr. fra den 14. februar 2002.
Subsidiært har appellanten nedlagt påstand om betaling af et mindre
beløb med renter som anført i den principale påstand.

Indstævnte, K, har principalt påstået afvisning og har subsidiært
påstået dommen stadfæstet.
Beløbet i appellantens principale påstand svarer til 6 måneders
løn med tillæg af erstatning for sagsbehandlingsfejl i forbindelse
med opsigelsen.
Appellanten har også for landsretten fået bevilget fri proces.
Af overenskomst for dagplejere mellem bl.a. Kommunernes
Landsforening og Forbundet af Offentligt Ansatte, der havde
virkning fra den 1. april 1998, fremgår bl.a. af § 32, at
opsigelsesvarslet fra kommunens side for personer beskæftiget i 7
år og derover udgør 5måneder. Af bestemmelsen fremgår endvidere
bl.a.:
». . .
Stk. 4
I tilfælde af grov misligholdelse kan dagplejeren opsiges uden
varsel.
Stk. 5
Kommunen skal sende kopi af enhver uansøgt opsigelse til
Forbundet af Offentligt Ansatte. Opsigelsen skal indeholde en
begrundelse.
. . .
Stk. 6
Hvis forbundet skønner, at en uansøgt afskedigelse ikke kan anses
for rimelig begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan
forbundet, inden for en frist af 1 måned efter opsigelsesbrevets dato
kræve spørgsmålet forhandlet med kommunen.
Stk. 7
Hvis den ansatte ved udløbet af sit opsigelsesvarsel vil have været
uafbrudt beskæftiget ved kommunen i mindst et år inden for en 2
årig periode, kan forbundet kræve sagen indbragt for et
afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling
efter stk. 6. Et sådant krav skal fremsættes overfor kommunen inden
en måned efter forhandlingen.
. . .
Stk. 9
. . . Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimelig begrundet i
den ansattes eller kommunens forhold, kan det pålægges kommunen
at afbøde virkningerne ved opsigelsen. Hvis ikke både den ansatte
og kommunen ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan nævnet
bestemme, at kommunen skal betale den ansatte en godtgørelse.
Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage
hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe
ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan ikke overstige 26
ugers løn . . .«
Det er for landsretten oplyst, at Forbundet af Offentligt Ansatte
ikke har besvaret henvendelser fra appellantens advokat bl.a. om,
hvorvidt forbundet ville gå ind i sagen om afskedigelse af
appellanten, der ikke var medlem af forbundet.
Appellanten har supplerende forklaret, at hun på mødet den 11.
februar 1999 fik at vide, at hun var afskediget. Det sagde både R
og P. - - - Hun meldte sig ud af Forbundet af Offentligt Ansatte i
1995, hvilket lokalafdelingen ikke var tilfreds med. Hun blev
medlem af a-kassen og havde herefter intet med fagforeningen at
gøre. Kommunens repræsentanter på mødet den 11. februar 1999
blev bekendt med, at tillidsrepræsentanten ikke kunne hjælpe hende,
da hun ikke var medlem af fagforeningen. - - -
Dagplejer I har forklaret, at hun har været dagplejer i 23 år. Hun
blev tillidsrepræsentant i 1983 og er som sådan mellemled mellem
kollegerne og kommunen. Forud for mødet den 11. februar 1999
havde hun ingen kontakt med appellanten. Vidnet var blevet
kontaktet af en repræsentant fra kommunen, som ønskede hende
med ved mødet som bisidder. Inden mødet havde hun
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telefonisk kontaktet forbundet, som sagde, at hun skulle møde op
som bisidder, men at hun ikke kunne hjælpe appellanten, da
appellanten ikke var medlem af fagforeningen. Hun havde ikke en
samtale med appellanten før mødet. Hun ved ikke, om kommunens
repræsentanter ved mødet vidste, at appellanten ikke var medlem
af fagforeningen. - - - Vidnet og appellanten gik udenfor for at
snakke om tingene. Appellanten var noget chokeret og talte om,
hvad folk ville sige. - - -
Appellanten har bestridt, at afskedigelsessagen efter
overenskomsten skulle have været forelagt et afskedigelsesnævn,
da hun ikke var medlem af Forbundet af Offentligt Ansatte. Der er
derfor ikke grundlag for at afvise sagen, jf. arbejdsretslovens § 11,
stk. 2.
Appellanten har til støtte for sine påstande om betaling gjort
gældende, at afskedigelsen af hende ikke var rimeligt begrundet,
og at hun derfor har krav på godtgørelse i medfør af
overenskomstens § 32 svarende til 6 måneders løn, subsidiært en
mindre godtgørelse. Appellanten har endvidere gjort gældende, at
hun har krav på erstatning på grund af sagsbehandlingsfejl i
forbindelse med afskedigelsen, herunder manglende overholdelse
af høringsforpligtelsen, jf. forvaltningslovens § 19, manglende
begrundelse og usaglige hensyn ved afskedigelsen. Appellanten
har endelig bestridt, at hun har fortabt muligheden for at påberåbe
sig overenskomsten.
Indstævnte har til støtte for sin påstand om afvisning gjort
gældende, at afskedigelsen efter overenskomsten skulle have været
forelagt et afskedigelsesnævn og derfor må afvises fra domstolene.
Til støtte for påstanden om frifindelse har indstævnte gjort
gældende, at afskedigelsen, som blev aftalt med appellanten på
mødet den 11. februar 1999, var rimeligt begrundet i appellantens
forhold, og har bestridt, at der er begået sagsbehandlingsfejl i
forbindelse med afskedigelsen. Endvidere kan appellanten ikke
påberåbe sig overenskomsten, da fristen på en måned for sagens
indbringelse for afskedigelsesnævnet er overskredet, idet
overenskomsten først er blevet påberåbt for landsretten. En eventuel
godtgørelse kan i givet fald maksimalt fastsættes svarende til 26
ugers løn, men må ses i lyset af ansættelsesperiodens længde, og
at appellanten nærmest tog opsigelsen til efterretning. Indstævnte
har protesteret mod, at appellanten som et nyt anbringende gør
sagsbehandlingsfejl gældende til støtte også for påstanden om
erstatning og ikke blot til støtte for, at opsigelsen var uberettiget.

Landsrettens begrundelse og resultat:
Da appellanten ikke var medlem af nogen arbejdstagerorganisation,
der var forhandlingsberettiget efter overenskomsten, er appellanten
ikke afskåret fra at få sit krav behandlet ved de almindelige
domstole. Landsretten tager derfor ikke indstævntes påstand om
afvisning til følge.
Indstævntes repræsentanter orienterede på mødet den 17. januar
1999 appellanten om den såkaldte »bysnak«, men der blev ikke
ifølge referatet meddelt appellanten en advarsel eller lignende.
Efterfølgende modtog indstævnte 2 skriftlige klager over
forholdene i appellantens hjem. Appellanten fik ved oplæsning
foreholdt disse klager på mødet den 11. februar 1999, hvorefter
appellanten i samme møde blev fritaget for tjeneste som dagplejer
med øjeblikkelig virkning og i resten af opsigelsesperioden. Det
lægges derfor til grund, at appellanten blev opsagt ved dette møde,
og der er ikke efter indholdet af mødereferatet grundlag for at
fastslå, at opsigelsen blev tiltrådt af appellanten.
Indstævnte har herved, uanset at appellanten under mødet havde
mulighed for at drøfte opsigelsen med I, ikke givet appellanten,
som ikke fik de skriftlige klager udleveret, tilstrækkelig lejlighed
til at komme med en udtalelse om grundlaget for opsigelsen, jf.

forvaltningslovens § 19, stk. 1. Dette må forudsætte, at appellanten,
der efter I's forklaring var rystet på mødet, ikke skulle udtale sig
om klagerne under mødet, men fik en kortere frist hertil.
Selv om appellanten ikke på mødet den 11. februar 1999
tilbageviste klagerne, havde indstævnte derfor ikke grundlag for
at antage, at appellanten ikke havde indsigelser herimod.
Indstævnte har ikke efter klagernesmodtagelse nærmere undersøgt
berettigelsen af klagerne, som appellanten og dennes ægtefælle
efter deres forklaringer for henholdsvis byretten og landsretten har
bestridt.
Under disse omstændigheder har indstævnte, uanset at en af de
pågældende klagere ville modsætte sig at få sit barn passet hos
appellanten, ikke godtgjort, at opsigelsen var rimeligt begrundet i
appellantens forhold.
Da appellanten ikke var medlem af nogen forhandlingsberettiget
organisation, er appellanten ikke ved påberåbelsen af
overenskomstens bestemmelse om godtgørelse ved ikke rimelig
begrundet opsigelse bundet af de relativt korte frister heri. Det
bemærkes herved, at krav om indbringelse for afskedigelsesnævnet
skal fremsættes over for kommunen inden en måned efter en
eventuel forhandling mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og
kommunen. En sådan forhandling har som følge af appellantens
manglende tilhørsforhold ikke kunnet finde sted i denne sag.
Appellanten har herefter krav på godtgørelse efter overenskomsten
for ikke rimeligt begrundet afskedigelse.
Da appellanten såvel for byretten som i processkrifterne for
landsretten til støtte for sin påstand har anført sagsbehandlingsfejl,
herunder forvaltningslovens § 19,

2206
og da indstævnte derfor har haft tilstrækkelig mulighed for at
varetage sine interesser, tillades det appellanten at gøre anbringendet
om sagsbehandlingsfejl gældende til støtte for påstanden om
erstatning, jf. retsplejelovens § 383, stk. 2.
Indstævnte har som anført ovenfor tilsidesat høringsforskriften i
forvaltningslovens § 19, stk. 1, og da det ikke kan udelukkes, at
indstævntes beslutning i tilfælde af høring var blevet en anden, er
indstævnte erstatningsansvarlig.
Herefter, og allerede fordi afskedigelsen ikke var rimeligt
begrundet i appellantens forhold, kan spørgsmålene ommanglende
begrundelse og usaglige hensyn ikke i sig selv føre til, at
erstatningen skal forhøjes. Landsretten har derfor ikke yderligere
forholdt sig til disse spørgsmål.
Den erstatning og godtgørelse, som appellanten har krav på, kan
efter ansættelsens varighed og i mangel af nærmere oplysninger
om appellantens indtægtstab skønsmæssigt fastsættes til et samlet
beløb på 100.000 kr.
- - -
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Fogedforbud mod ulovlig kopiering og distribution af film
var lovligt. Vederlagskrav og erstatning på 200.000 kr. for
krænkelse af ophavsrettigheder.
Erstatning uden for kontraktforhold 7.9 - Fogedret 42.1 og 42.5 -
Immaterialret 1.2 og 1.4.

♦ Det var på baggrund af indholdet og opsætningen af A's
hjemmeside sammenholdt med indholdet af den profil, A selv
havde lagt ud på hjemmesiden, ubetænkeligt at fastslå, at
hjemmesiden havde til formål at opfordre til og medvirke til
ulovlig kopiering og distribution af digitale filmværker og til
ulovlig downloading af filmundertekster. Det var på baggrund
af de oplysninger, som enkelte brugere, herunder A selv, havde
skrevet på hjemmesiden, endvidere ubetænkeligt at lægge til
grund, at kontakter, som var opnået gennem A's hjemmeside,
var anvendt til ulovligt at udveksle kopier af film. Det var
endelig ubetænkeligt at lægge til grund, at der var sket ulovlig
downloading af filmundertekster, som var lagt ud på A's
hjemmeside. Bl.a. under hensyn til udformningen af
hjemmesiden og det, A havde anført på hjemmesiden, tiltrådtes
det, at en foretaget bevissikring og et nedlagt fogedforbud
havde været nødvendigt for at forhindre fortsatte krænkelser
af rettigheder. Det var godtgjort, at langt hovedparten af filmene
var kopier af originale filmværker, og at Foreningen af danske
Videogramdistributørers medlemmer ejede rettighederne til at
gøre disse film tilgængelige for offentligheden som dvd-film.
Det måtte videre lægges til grund, at langt hovedparten af de
filmundertekster, der befandt sig på A's hjemmeside, var
filmundertekster, der var udarbejdet af medlemmer af Dansk
Journalistforbund og omfattet af disses ophavsret. Det samlede
vederlagskrav og erstatning for krænkelserne udgjorde 753.013
kr., der efter bestemmelsen i erstatningsansvarslovens § 24
nedsattes til 200.000 kr.

V.L.D. 30. september 2004 i anke 9. afd. B-1733-03
(Chr. Bache, John Lundum, Martin Møller-Heuer (kst.)).

Foreningen af danske Videogramdistributører som mandatar for
Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox
Entertainment A/S, Sandrew Metronome Video Danmark A/S,
Universal Pictures Denmark, Nordisk Film Video A/S, SF Film &
Video A/S og Dansk Journalistforbund (adv. Lars Halgreen, Kbh.)
mod
A (adv. Peter Lind Nielsen, Skanderborg, e.o.).

Byretten
Århus Rets dom 20. juni 2003.
Dommen er affattet uden fuldstændig sagsfremstilling, jf.
retsplejelovens § 366 a, stk. 2.
Sagsøgte er meddelt bevilling til fri proces, og har
retshjælpsforsikring i forsikringsselskabet GF forsikring.

Sagens baggrund:
Justifikationsstævning blev indleveret den 14. juni 2002 efter at
fogedretten den 31. maj 2002 på begæring af den sagsøgende
mandatar, Foreningen af danske Videogramdistributører, nedlagde
forbud over for sagsøgte A, hvorefter det blev forbudt denne at
fortsætte de aktiviteter på hjemmesiden www.- - -.dk, eller andre
tilsvarende hjemmesider, hvorved hjemmesidens brugere sættes i
stand til at kontakte andre brugere med henblik på at låne, kopiere,
sælge, bytte, eller på anden måde distribuere filmværker, hvortil
sagsøgerens mandanter har de ophavsretlige enerettigheder. Det
blev endvidere forbudt sagsøgte at sætte hjemmesidens brugere i
stand til at downloade filmundertekster fra hjemmesiden www.- -
-.dk, eller andre tilsvarende hjemmesider. Der blev endvidere under
forbudsforretningen foretaget bevissikring, idet der af
sikkerhedskonsulent Morten Schiønning blev foretaget en
undersøgelse af sagsøgtes computer.
Den sagsøgende mandatars medlemmer har enerettighederne til
at fremstille og distribuere hovedparten af de spillefilmværker i
Danmark, der findes på videogram, herunder VHS og DVD.
Sagsøgte muliggjorde ved sin hjemmeside bl.a., at man kunne
etablere sig som medlem, hvorefter medlemmerne kunne oplyse,
hvilke film de var i besiddelse af, i hvilket format og hvor mange
byte. En lang række af de film, sommedlemmerne gav oplysninger
om, fandtes i komprimerede formater, navnlig DivX, et format
sagsøgerens mandanter ikke udgiver. Der var den 22. maj 2002
registreret/etableret 2.673 medlemmer/brugere hos sagsøgte.
Udvekslingen af filmene skete blandt brugerne, idet der ikke kunne
downloades film fra sagsøgtes hjemmeside. Sagsøgte tilbød dog
på hjemmesiden at kopiere og sende film. Sagsøgte havde 53 film
på sin liste, og beskrev sig således: »Jeg er
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administrator her på - - -, og hvis der er noget du er i tvivl om kan
du spørge mig! Mit ord er lov:) Jeg bytter kun via alm. post, da jeg
ikke har flatrate. Det koster mig kun en brændbar CD og 4 kr. i
porto. Så det er det billigste.«
Undertekster til film kunne downloades fra sagsøgtes hjemmeside,
og brugerne kunne uploade undertekster til sagsøgtes database.
Databasen indeholdt 397 undertekster, hvoraf 239 tekster var lagt
ind af sagsøgte.
Sagsøgeren har i stævningen og ved de fremlagte bilag nærmere
illustreret, hvorledes sagsøgtes hjemmeside kunne benyttes og blev
benyttet.
Sagsøgeren Dansk Journalistforbund er indtrådt i sagen til støtte
for sagsøgerens påstand og erstatningskrav i forbindelse med
sagsøgtes påståede ulovlige distribution af filmundertekster.
Sagsøgte havde indgået aftale med - - - om bannerreklamer.
Der er meddelt sagsøgte fri proces. Sagsøgte har
retshjælpsforsikring i forsikringsselskabet GF forsikring.
Parternes påstande:
Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at
anerkende, at det i Fogedretten i Århus den 31. maj 2002 nedlagte
forbud er lovlig gjort og forfulgt, jf. retsplejelovens § 642.
Sagsøgeren har endvidere nedlagt påstand om, at sagsøgte i
erstatning tilpligtes at betale 950.000 kr., med tillæg af sædvanlig
procesrente fra sagens anlæg.
Sagsøgeren har opgjort sin erstatningspåstand således:

kr.200Salgspris pr. DVD
-40moms

kr.160
-40Forhandlerfortjeneste, ca.

kr.120
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-30Distributørens variable omkostninger, ca.
kr.90Dækningsbidrag

kr.2.405.700Erstatningskrav 2.673 brugere x 10 film x 90
kr.950.000Nedrundet af procesøkonomiske årsager til

Sagsøgte har påstået frifindelse.
Forklaringer i sagen:
Poul Dylov har forklaret, at han er formand for Foreningen af
danske Videogramdistributører og direktør i Sandrew Metronome
Video Danmark A/S. Medlemmerne erhverver rettigheder til film.
Der er forskellige separate aftaler, når man erhverver rettigheder
til film. Der er rettigheder til forskellige »vinduer«, f.eks. rettighed
til at distribuere i biografen, til boreplatforme, til fly og salg til tv.
Der er tale om en kommerciel rækkefølge for at optimere
indtjeningen. Vedrørende video er det kutyme at erhverve retten
til at sælge »til homeentertainment«. Det er rettighederne til at
udgive i VHS- og DVD-format og i øvrigt til alle kendte og
kommende formater. DVD'ens position er i dag ret bastant. Den
blev introduceret i 1998, og blev ganske dominerende. DVD-salget
er nu større endVHS-salget. På udlejningssiden er VHS'en en smule
større end DVD'en. Ud over at man køber rettigheder, forpligter
man sig også. Det er en gensidig aftale. Det aftales hvilket formater,
der skal være tale om, hvordan der skal markedsføres, hvordan
skuespillerne skal anvendes osv. Film i DivX-format findes ikke i
Danmark. DivX-formatet kom frem i DVD'ens barndom.Man blev
dog hurtigt enige om at satse på kun ét format for ikke at forvirre
forbrugerne. Det firma, der oprindeligt udgav DivX, er gået
konkurs, så de »spritnye« DivX'er må være en kloning. Formatet
VCD er udbredt i Østen, og vist også i Tyrkiet. De har ikke selv
VCD »på hylden«. De har set en parallelimport af piratkopier i det
format fra Østen. Salgsprisen for en ny DVD-film er 200 kr.
Forhandlerfortjenesten vil typisk være 40 kr. Med hensyn til beløbet
30 kr. som distributørens variable omkostninger, er det en
gennemsnitsbetragtning. Rettighederne til filmen købes på et meget
tidligt stade, inden man ved, hvordan filmen vil slå an. Hver enkelt
af deres medlemsselskaber har beregninger vedrørende fortjenesten.
Mange af de personer, der nævnes i filmens rulletekster, skal have
deres andel i filmen. Man kunne godt få et
gennemsnitsdækningsbidrag udregnet på en DVD-film. VHS-
formatet bliver meget hurtigt realiseret til lavere priser, men der er
ikke det samme billede vedrørende DVD. Der kan nok købes en
DVD-film til f.eks. 100 kr., men så er der ikke tale om en ny film.
Det sker, at de selv har DVD-priser på 120 kr. De betaler typisk
ikke told. Til Blockbuster sælges filmene til udlejning. Til Bilka
sælges de som en enhed. Der står stadig ved visning af en DVD-
film, at DVD'en ikke må udlejes, udlånes eller sælges. Man må
godt tage en personlig kopi af en DVD, men det skriver man ikke.
Hvis man har købt en DVD, må man også godt sælge den videre.
Det er højest usandsynligt, at man kan købe en film uden
undertekster. Det er muligt at se en DVD både med og uden
undertekster. Man kan ikke købe undertekster separat.
Oversættelsen til f. eks. filmen Matrix sker først til biograffilmen.
Der oversættes igen, når filmen skal bruges til video. De giver 3-
6.000 kr. for en DVD-oversættelse. De giver vel 3-4.000 kr. for
bearbejdning af teksten, når den har været oversat én gang til
biografbrug. Typisk køber de alle rettighederne til oversætterens
arbejde, men oversætteren kan stille betingelser på den ene eller
den anden måde. Maskinoversættelser bruges ikke. Han kender
ikke andet til dem, end at det kan medføre en uheldig oversættelse.
Foreningens medlemmer giver ikke tilladelser til at oprette en

hjemmeside, hvor der byttes film. De er selvfølgelig interesseret i,
at der betales for deres film.
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Sagsøgte har forklaret, at han for tiden er arbejdsløs og modtager
dagpenge. Han blev færdig som multimediedesigner kort før jul.
Han har selv fået ideen til sin hjemmeside. Han brugte den som led
i sin uddannelse, for at blive bedre til at programmere. Han har
interesse i film, og derfor var det dét emne, han valgte. I
begyndelsen skrev han artikler om den ændring, der var kommet i
ophavsretsloven. Der var også artikler om, hvordan man kunne
tage en sikkerhedskopi af DVD. Han startede hjemmesiden op i
december 2001, og den har udviklet sig løbende. Det med
underteksterne kom til, og filmlisterne kom vel til et par måneder
efter, at han startede siden. Han var ikke klar over, om det var
lovligt eller ulovligt. Der har aldrig ligget film på hans website,
som forbrugerne kunne downloade. Der skulle ikke udveksles film
gennem hans hjemmeside. Det, der eventuelt er sket af udveksling,
har været uden for hans side. Typisk ville man udveksle adresser.
Der er flere systemer på nettet, hvorfra man kan downloade direkte.
Det er baseret på et netværk, som så kan hente anonymt hos
hinanden. Han har selv hentet film ned via sådanne netværk.
Underteksterne lå på hans side og kunne hentes direkte. Den største
del af de, der gik ind på hans side, blev ikke oprettet som brugere.
De gik ind og læste artikler og hentede undertekster. Heller ikke
alle brugere var lige aktive. Mange havde ikke nogen filmliste. Af
de 2.673 brugere, var der vel ca. 171, der havde lister. Han var selv
stort set den eneste, der skrev artikler og nyhedsbreve. IMDB-
hjemmesiden har en database over film, som man lovligt kan
kopiere. Derved får man de rette filmnavne og årstal. Selv om der
er 3.002 film på listen, er der ikke 3.002 forskellige film. Listerne
er nok heller ikke retvisende. Der er nok »blærelister«. Han havde
ikke kontrol med, hvem der byttede hvad. Han har selv byttet film
nogle gange. Af hans 53 film er de fleste kopier af lejede film, men
der er også nogle kopier fra lånte film på biblioteket. Hvis man har
betalt 200 eller 250 kr. for en DVD, kan man af nervøsitet for at
miste den lave sig en sikkerhedskopi. En normal film på DVD
fylder 5 gigabyte. En DivX fylder 700 megabyte. Han har ingen
ide om, hvor mange der byttede. Han har ikke noget registreret om
det. De regler, han lavede, og som bilag 61 viser, var lavet for at
undgå spam, og links til f.eks. mp-3-sider. Når han skriver: »Del
jeres film med os andre«, er det muligt en del af regelsættet, men
ikke noget, man skulle. Det er rigtigt, at han i en artikel (bilag 1,
s. 3, nederst) skriver: »mens DivX :-) stort set kun benyttes til at
piratkopiere film fra DVD«. Som han forstår piratkopi, er det at
lave en kopi af en lovlig film, uden at han derved har taget stilling
til, om det er lovligt eller ulovligt. DivX :-) er et kodeks. DivX
uden smiley er lovlige kopier. De DivX'er, der lå på listerne på
hjemmesiden, var DivX :-). At han skriver: »mit ord er lov«
efterfulgt af en smiley, at han er webmaster osv. betyder kun, at
det er ham, der har hjemmesiden. Han var ikke ret ofte på
chatsiderne. Han kunne kontrollere, hvor meget folk var på. Hvis
han skulle bytte, kunne det ikke ske over nettet. Det er ikke rigtigt,
at titlerne på de lister, som folk kom med, skulle matche de titler,
han havde lagt ind. Det er dog nok de færreste af filmene i bilag
60, der er hjemmevideoer. Det er mest spillefilm, udgivet af lovlige
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producenter. Hans adresser kunne bruges mellem dem, der var
oprettet som brugere. Han kan godt forestille sig, at der kunne
udveksles ulovlige kopier, men han vidste ikke, hvad der var lovligt,
og hvad der ikke var lovligt. Underteksterne havde han lagt ind,
dels på grund af dårlige oversættelser, dels også hvis filmen ikke
var udkommet, så man kunne lave en tekst selv. Det var ikke
allerede lavede tekster, der blev lagt ind. DivX-kopier kan laves
ganske normalt på en brænder. Han har ikke været momsregistreret.
Han har kun tjent 62,50 kr. på bannerreklamerne. Når der klikkedes
på, fik han typisk 5-10 øre. Han har også haft udgifter. Han bor i
øvrigt til leje og har ingen aktiver.
Kirstine Baloti, der er formand for Foreningen af
Billedemedieoversættere og cand. phil. i nygræsk, har forklaret, at
hun laver undertekster til film. Hun oversætter mest fra engelsk.
De fleste »tekstere« arbejder freelance. Der kan dog være et bureau
som mellemled. Typisk får man arbejdet via kontakter. Der er
forskellige former for afregning. Der opereres med en
minimumstakst. Der kan laves timeafregning, og der kan også laves
afregning pr. minut af filmens længde. Der kan også afregnes pr.
undertekst. Der laves forskellige tekster til henholdsvis biografdelen
og videodelen. Typisk vil man blive kontaktet igen til
videooversættelsen, hvis man har lavet biograffilmoverstættelsen,
men en anden kan få arbejdet. Hvis der er lavet tekst til en
biograffilm, skal den til video forkortes ca. 10 %. For tv er der igen
andre regler. Hvis man har haft biograftekstningen, er betalingen
for videotekstningen vel ca. det halve. Det er sædvanligt, at der
erhverves en brugsret til teksterne. Den kan være total, men den
kan også være begrænset til et bestemt vindue. Der kan være aftaler
om, at »teksteren« skal have et vist beløb ved videresalg. Der kan
også være forbeholdt ret til kollektive udlodninger. Prisen for en
tekst til DVD er 5-7.000 kr., alt efter hvor lang filmen er, og hvor
mange tekster der er. Der findes selvfølgelig også underbydere på
markedet. Siden 60'erne har man forsøgt at udvikle en
oversættelsesmaskine. Det har resulteret i programmer, f.eks. til
oversættelse af vejrudsigter, deklarationer m.v., d.v.s. når fakta
skal oversættes. Ved litterære oversættelser støder man på den
barriere, at man ikke har udviklet en »kunstig intelligens«. Ingen
film er maskinoversatte. Gladiator er ikke maskinoversat, men er
oversat af en amerikaner, der har været aupair i Danmark. Det
medførte en
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meget dårlig oversættelseskvalitet. Ikkemange bruger den tekstning,
der eventuelt kan følge med fra amerikansk side. Vedrørende
sagsøgtes tekster var der nogle medlemmer, som begyndte at skrive
til hende om en side på internettet, hvor der lå kopier af deres
arbejde, nogle med kreditering andre uden. Oversætterens navn
kunne være erstattet af navnet på den, der havde lagt teksten ud.
Hun drøftede det med deres jurist i Dansk Journalistforbund. Nogle
medlemmer havde stadig teksten liggende på en fil, og de kunne
konstatere en fuldstændig identitet. Det er muligt på DVD at tage
teksten frem særskilt. Det er ikke muligt på VHS. Hendes
medlemmer er bekymrede, for ved videresalg følger tekster normalt
ikke med. Det vil så kunne medføre et tab af job, hvis teksten kan
trækkes særskilt et andet sted fra.
Sagsøgerens synspunkter i henhold til påstandsdokumentet:
Hjemmesidens formål er at opfordre og medvirke til ulovlig
kopiering og distribution af digitale filmværker, idet hjemmesiden
indeholder artikler, links, illustrationer, diskussionsrum m.v., der
alle tager sigte på og indeholder vejledning om ulovlig kopiering.
Langt hovedparten af filmværkerne i hjemmesidens database er
kopier af originale filmværker. En digital kopi må kun benyttes til
personligt brug, jf. ophavsretslovens § 12, stk. 2, nr. 5, og digital
kopiering fra en kopi er derfor altid er ulovligt, jf. ophavsretslovens

§ 11, stk. 3. Distributionen af digitale kopier af filmværker via
hjemmesiden er i strid med ophavsretslovens § 2, jf. § 12, stk. 2,
nr. 5. Brugernes eventuelle minimale udlån af originale filmværker
på hjemmesiden er i strid med udlånsforbuddet i ophavsretslovens
§ 19, stk. 3, idet udlånene sker til en uafgrænset personkreds i form
af anonyme brugere. Sagsøgte selv deltager i den ulovlige
distribution af digitale kopier, idet sagsøgte tilbyder at kopiere og
bytte sine digitale filmkopier med hjemmesidens andre brugere.
Sagsøgte medvirker aktivt til brugernes ulovlige distribution af
digitale filmværker, idet sagsøgtes software, herunder
søgemaskinen, e-mail funktionen og den centrale filmdatabase, er
nødvendig for at foretage distributionen. Sagsøgte har etableret og
løbende opdateret en hjemmeside, som brugerne måtte tilslutte sig
for at kunne udveksle deres digitale kopier, og dermed udgjorde
han det centrale og nødvendige mellemled mellem brugerne. Alle
oplysninger er beliggende centralt på sagsøgtes server, hvorfor
sagsøgte havde kontrol over samtlige oplysninger om brugerne,
samt om brugernes film. Sagsøgtemedvirkede aktivt til den ulovlige
distribution, idet databasen over brugernes film og
kontaktoplysninger var centralt beliggende på hjemmesidens server.
Sagsøgte har været vidende om, alternativt burde have været
vidende om, de ulovlige aktiviteter, idet disse var så åbenlyse, at
sagsøgte selv ved et umiddelbart gennemsyn af formaterne og
titlerne burde have indset, at distributionen var i strid med
ophavsretsloven. Sagsøgte havde ikke indhentet sagsøgers tilladelse
til at etablere hjemmesiden og dens funktioner.
For så vidt angår distributionen af undertekster gøres det gældende,
at sagsøgtes database på 397 filmundertekster er i strid med
ophavsretslovens § 2, idet der er tale om ulovlig
eksemplarfremstilling af tekster, hvortil sagsøgers medlemmer har
de ophavsretslige enerettigheder. Sagsøgte medvirkede, ved
etableringen af muligheden for downloading (kopiering) af
underteksterne fra databasen, til brugernes ulovlige
eksemplarfremstilling, jf. ophavsretslovens § 2.
For så vidt angår hjemmesidens bannerreklamer gøres det
gældende, at opsætningen af bannerreklamer indebar, at sagsøgte
realiserede erhvervsmæssige indtægter ved sine og brugernes
ophavsretslige krænkelser af sagsøgers medlemmers enerettigheder.
Til støtte for, at retsplejelovens betingelser for at nedlægge
fogedforbud er opfyldte, gøres gældende, at de handlinger, der
søgtes forbudt, klart er i strid med sagsøgers medlemmers
ophavsrettigheder, at sagsøgte måtte forventes at fortsætte de
ulovlige aktiviteter, der søgtes forbudt, at formålet ville forspildes,
såfremt sagsøger henvistes til at gøre sin ret gældende ved
almindelig rettergang, idet omfanget af de ulovlige aktiviteter på
hjemmesiden var massivt, og at lovens almindelige regler om straf
og erstatning ikke yder sagsøger tilstrækkeligt retsværn, idet det
bemærkes, at lovgiver i forbindelse med skærpelsen af
retsplejelovens betingelser for nedlæggelse af fogedforbud
udtrykkeligt i forarbejderne har fastslået, at betingelserne for
fogedforbud almindeligvis vil være opfyldt i sager om krænkelser
af immaterielle rettigheder, jf. bemærkningerne til lovforslagets §
642.
Til støtte for at retsplejelovens betingelser for at foretage
bevissikring er opfyldt, gøres det gældende, at sagsøgte er
erhvervsdrivende, jf. retsplejelovens § 653, stk. 1, nr. 1, idet
sagsøgte modtog betaling for at lade annoncører reklamere på
hjemmesiden via bannerreklamer, at sagsøgtes krænkelser endvidere
havde et sådant omfang, at der uden tvivl er tale om, at sagsøgte i
et »ikke ubetydeligt omfang«, jf. retsplejelovens § 653, stk. 1, nr.
1, har krænket sagsøgersmedlemmers ophavsretslige enerettigheder.
Bevis for krænkelserne forefandtes på sagsøgtes adresse, jf.
ophavsretslovens § 653, stk. 1, nr. 2, idet sagsøgtes server og
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computer måtte antages at være opstillet på adressen, og sagsøgtes
aktiviteter indebar en åbenbar krænkelse af sagsøgers medlemmers
rettigheder i henhold til ophavsretsloven, jf. retsplejelovens § 653,
stk. 2.
Sagsøgerens erstatningskrav er baseret på et forsigtigt skøn ud
fra antallet af filmbrugere og vidnernes forklaringer.
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Sagsøgtes synspunkter i henhold til påstandsdokumentet:
Sagsøger har bevisbyrden for, at der er sket en krænkelse af
sagsøgers ophavsrettigheder, herunder at der er sket en kopiering
og distribuering af film, hvortil sagsøger har rettighederne i strid
med ophavsretsloven. Denne bevisbyrde er ikke løftet. Der er ikke
sket en kopiering eller distribution af film på sagsøgtes website
www.- - -.dk eller via dette website. Brugerne på sagsøgtes website
har blandt meget andet teoretisk kunnet udveksle adresser og
dermed kunnet udveksle film, herunder også udveksle film i strid
med sagsøgers rettigheder, men sagsøgte har ikke medvirket til
denne kopiering/udveksling. En forudsætning, for at der kan
pålægges et medvirkenansvar for erstatningspådragende krænkelser,
må være, at der rent faktisk foreligger konkrete
erstatningspådragende krænkelser, og dette er ikke bevist.
Subsidiært gøres det gældende, at den medvirken, sagsøgte skulle
have udført, er af hel underordnet karakter, idet der på sagsøgtes
website alene har været mulighed for at skabe kontakten mellem
to brugere, mens den senere evt. udveksling af film i strid med
sagsøgers rettigheder har været uden for sagsøgtes viden og kontrol,
hvorfor der ikke kan statueres et erstatningsretligt medvirkenansvar.
Der er således ikke en sådan forbindelse mellem sagsøgtes drift af
websitet og de kopieringer, der evt. måtte foregå, at sagsøgte kan
anses for medvirkende til andre personers teoretiskmulige kopiering
og distribution af film.
Det gøres endvidere gældende, at der ikke er den nødvendige
adækvans og kausalitet mellem den mulighed, der eksisterer for
brugere af sagsøgtes website til at udveksle navne og lister over
film, og den evt. senere udveksling af film i strid med sagsøgers
rettigheder.
Vedrørende undertekster gøres det gældende, at der kan være tale
om en potentiel krænkelse af lydsporet til de film, hvor der findes
undertekster til. Der er dog ikke bevist nogen krænkelse af konkrete
undertekster, og det er fra sagsøgers side ikke dokumenteret, hvilke
undertekster der i givet fald skulle være krænket, herunder hvilke
undertekster oversat af et menneske der skulle være kopieret, idet
det bemærkes, at der ikke er ophavsret til »maskinoversættelser«.
Langt de fleste undertekster er lavet af filmentusiaster, der selv har
oversat filmen, hvorfor der alene kan være tale om en krænkelse
af selve lydsporet i filmene.
Sagsøgte har ikke haft nogen form for indtægt, der hidrører fra
brugeres eventuelle ulovlige filmudveksling. Det påhviler sagsøger
som påstået skadelidt at bevise et tab. Denne bevisbyrde er ikke
løftet. Subsidiært bestrides sagsøgers »sandsynlighedsregning«.
Den kan ikke lægges til grund for udmåling af erstatningen.
Sagsøger multiplicerer et antal brugere - uden at der på nogen måde
er dokumenteret hvem, om nogen, af disse brugere, der har
udvekslet adresser og eller film - med et antal film, baseret på rent
gæt, med en påstået fortjeneste, der er aldeles udokumenteret. Der
har kun været få »aktive« brugere af websitet. Hvorvidt disse
brugere har udvekslet adresser og film er tvivlsomt, men der er i
så fald tale om ganske få film.
Fortjenesten som opgjort af sagsøger er aldeles udokumenteret,
og på trods af opfordringer fra sagsøgte om at dokumentere
fortjenesten, er dette ikke sket.
Hvis det antages, at der er sket krænkelser, at sagsøger har bevist
et tab, og at dette tab skal opgøres efter en »sandsynlighedsregning«,

gøres det gældende, at denne opgørelse skal ske yderst konservativt,
på baggrund af fraværet af beviser af nogen art for det reelle
omfang. Hertil kommer, at sagsøgtes ansvar ikke kan udstrækkes
til at omfatte alle potentielle krænkelser, brugerne skulle foretage
sig efter at have udvekslet adresser. Det må således lægges til grund,
at der næppe har været mere end ca. 80 aktive brugere, og i hvert
fald mindre end 170. Disse brugere har udvekslet 1 film og i hvert
fald mindre end 4 film i gennemsnit. Sagsøgers fortjeneste på film
gennemsnitlig betragtet og i mangel af anden dokumentation bør
fastsættes til 25 kr. pr. film, og i hvert fald mindre end 50 kr.
Såfremt det fastslås, at sagsøgte ifalder et medvirkensansvar for
de evt. krænkelser brugerne af websitet måtte have foretaget sig,
gøres det mere subsidiært gældende, at denne medvirken er af så
underordnet betydning, at erstatningen skal nedsættes jf.
erstatningsansvarslovens § 24, herunder også henset til handlingens
beskaffenhed, skadevolders forhold, samt ikke mindste sagsøgers
faktiske tab. Ansvaret vil endvidere virke urimeligt tyngende.
Sagsøgtes drift af websitet har ikke erhvervsmæssig karakter.
Sagsøgte har haft én bannerreklame på siden og har alene optjent
et honorar på 62,50 kr. vedrørende denne, jf. bilag O. Sagsøgte har
ikke haft nogen indtægt i øvrigt fra websitet, og sagsøgte har ej
heller været momsregistreret. Sagsøgtes aktivitet kan således samlet
set ikke på nogen måde karakteriseres som erhvervsmæssigt.
Fogedforbudet har været unødvendigt, idet følgerne af et forbud
kunne være opnået ved at have rettet henvendelse til sagsøgte med
anmodning om, at sagsøgte skulle lukke de konkrete aktiviteter på
websitet. Forbuddet burde ikke have været nedlagt jf.
retsplejelovens § 643.
Hvad angår betingelserne for bevissikring er disse regler ikke
opfyldt, idet sagsøgtes hjemmeside på ingen måde kan
karakteriseres som »erhvervsmæssigt«. Der er endvidere ikke tale
om et »ikke ubetydeligt omfang« af krænkelser. Hertil kommer, at
sagsøger i forvejen havde sikret sig bevis for omfanget af
undertekster, udskrift fra e-mail korrespondance, udskrift af
brugernes lister
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og sagsøgtes hjemmeside i øvrigt, hvorfor bevissikringen savnede
et formål. Sagsøger har således ikke godtgjort, hvilke yderligere
beviser sagsøgeren ønskede sikret, som ikke allerede var sikret.
Dette bekræftes yderligere af den rapport, sikkerhedskonsulent
Morten Schønning har udarbejdet, efter at han på fogedrettens
foranledning har undersøgt sagsøgtes computer. Af rapporten
fremgår det, at tre af fire specificerede formål med undersøgelsen
overhovedet ikke afstedkom bevissikring, og det fjerde formål kun
sikrede et særdeles begrænset bevis (20 undertekstfiler).
Anmodningen om bevissikring burde, henset til at der var tale om
undersøgelse af et privat hjem, uden klar angivelse af hvad
bevissikringen skulle omfatte, og henset til at sagsøger allerede
havde sikret sig bevis, være nægtet, jf. retsplejelovens § 653, stk.
4.

Rettens begrundelse og resultat:
Det er sandsynliggjort af sagsøgeren ved det fremlagte materiale,
kopieret fra sagsøgerens hjemmeside, at sagsøgeren har medvirket
til en omfattende udveksling af kopier af film, kopier der i et stort
omfang har været ulovlige kopier. Det er derved godtgjort, at
sagsøgte har medvirket såvel aktivt som passivt til en overtrædelse
af ophavsretsloven, herunder har han også selv kopieret film og
sendt dem pr. post til bestillere. Endvidere er det godtgjort ved
vidnet Balotis forklaring sammenholdt med det konstaterede om
undertekster på sagsøgtes computer, tekster der kunne hentes over
hans hjemmeside, at sagsøgte i hvert fald for en del af disse tekster
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har krænket sagsøgernes ophavsret. Der henvises i det hele til de
af sagsøger påberåbte bestemmelser i ophavsretsloven.
Henset til karakteren af sagsøgtes krænkelse anses den foretagne
bevissikring, også selv om sikringen ikke gav et væsentligt bidrag
til sagens yderligere oplysning, for nødvendig, ligesom et
fogedforbud har været nødvendigt for at yde sagsøger tilstrækkeligt
værn.
Efter det således anførte er forbuddet, der er forfulgt rettidigt,
nedlagt med rette, jf. retsplejelovens § 642, jf. § 643, hvorfor denne
del af sagsøgers påstande tages til følge.
Det må lægges til grund, at sagsøgtes aktivitet på hjemmesiden
og i forbindelse med hjemmesiden har påført sagsøgers mandanter
et tab. Tabsopgørelsen, der er bestridt af sagsøgte, kan ikke uden
videre lægges til grund, også henset til, at der ikke er fremlagt
nogen form for dokumentation for de anførte beløb. Da listen af
film havde et vist omfang, selv om der var gengangere, og selv om
nogle muligt slet ikke eksisterede, og da antallet af registrerede
brugere var 2.673, ansættes sagsøgers mandanters tab ved
krænkelserne til skønsmæssigt 120.000 kr., antallet af brugere
multipliceret med halvdelen af det af sagsøgeren anførte
dækningsbidrag, i alt 120.285 kr., afrundet til 120.000 kr., i hvilket
omfang sagsøgers påstand 2 tages til følge, med renter som påstået.
- - -
Vestre Landsret
Vestre Landsrets dom.
- - -
For landsretten har appellanterne, Foreningen af danske
Videogramdistributører sommandatar for Egmont FilmA/S, Buena
Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Entertainment A/S,
Sandrew Metronome Video Danmark A/S, Universal Pictures
Denmark, Nordisk FilmVideoA/S, SF Film&VideoA/S ogDansk
Journalistforbund, gentaget deres påstande for byretten.
Indstævnte, A, der også har haft fri proces for landsretten, har for
landsretten gentaget sin frifindelsespåstand.
Appellanterne har for landsretten opgjort deres vederlagskrav og
erstatningskrav således:
Vederlags- og erstatningskrav for kopiering af film:
Rimeligt vederlag i medfør af ophavsretslovens § 83, stk. 1, for
de krænkelser, som indstævnte har foretaget: 2.673 brugere x 10
film x 125 kr. pr. film: 3.341.250 kr.
Erstatning for den yderligere skade, som de krænkelser, som
indstævnte har foretaget, har medført (markedsforstyrrelse og
kontrolomkostninger): 3.341.250 kr.
I alt 6.682.500 kr.
Vederlags- og erstatningskrav for ulovlig distribution af

filmundertekster:
Rimeligt vederlag i medfør af ophavsretslovens § 83, stk. 1, for
de krænkelser, som indstævnte har foretaget:
2.673 brugere x 1 filmundertekst x 20 kr. pr. undertekst: 53.460
kr.
Erstatning for den yderligere skade, som de krænkelser, som
indstævnte har foretaget, har medført (markedsforstyrrelse og
kontrolomkostninger): 53.460 kr.
I alt 106.920 kr.
Erstatnings- og vederlagskrav i alt: 6.789.420 kr.
Appellanterne har også for landsretten af procesøkonomiske
grunde begrænset erstatnings- og vederlagskravet til 950.000 kr.
Vederlagskravet i medfør af ophavsretslovens § 83, stk. 1, for
kopiering af film er opgjort ud fra følgende forudsætninger:
Indstævntes hjemmesides brugerkreds bestod af i alt 2.673
registrerede brugere. Antallet af film, de registrerede brugere havde
anført at være i besiddelse af, udgjorde 3.002 film. Det

gennemsnitlige antal udvekslinger af film gennem kontakter skabt
ved hjælp af indstævntes hjemmeside er skønsmæssigt fastsat til
10 film pr. bruger. Den gennemsnitlige salgspris for en DVD-film
er opgjort på baggrund af en statistisk årsopgørelse for 2002
udarbejdet af Foreningen af danske Videogramdistributører på
grundlag af indberetninger fra
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appellanterne om antal solgte DVD-film og om indtjeningen herved.
Af den nævnte statistik fremgår, at der er solgt 4.072.269 DVD-
film i 2002, og at indtjeningen herved udgjorde 402.490.118 kr.
excl. moms. Appellanternes gennemsnitlige salgspris har således
udgjort 98,84 kr. excl. moms eller 123,55 kr. incl. moms. Den
gennemsnitlige salgspris er herefter fastsat til 125 kr. incl. moms.
Vederlagskravet i medfør af ophavsretslovens § 83, stk. 1, for
ulovlig distribution af filmundertekster er opgjort ud fra følgende
forudsætninger:
På indstævntes hjemmeside var der en database med 397
undertekster. Vederlaget for udarbejdelse af filmundertekster er
skønsmæssigt fastsat til 20 kr. pr. DVD i gennemsnit. Det er lagt
til grund, at hver registreret bruger har downloadet én filmundertekst
i gennemsnit.
Erstatningskravene er skønsmæssigt fastsat til at være af samme
størrelse som vederlagskravene.
Poul Dylov har forklaret, at han har været formand for Foreningen
af Danske Videogramdistributører i ca. 3 år. Foreningens årlige
statistik bygger på indrapporteringer fra medlemsvirksomhederne
om, hvor mange eksemplarer af blandt andet DVD-film der er solgt
i løbet af året, og hvad der er tjent i alt ved dette salg. På den
baggrund kan man med en vis usikkerhed vurdere, hvad den
gennemsnitlige pris er. En DVD vil normalt blive solgt som ny for
ca. 199 kr. Efter nogen tid vil prisen blive sat ned for at »reaktivere«
den. I maj 2002 blev prisen i den situation nok sat ned til ca. 129
kr. Nu bliver prisen typisk sat ned til 99 kr. Der er dog tale om en
individuel prissætning baseret på efterspørgslen og den hidtil
opnåede afsætning af filmen. I dag vil prisen ofte blive sat ned til
99 kr. omkring 6-8måneder efter, at den er blevet sendt på markedet
i DVD-format.
A har forklaret, at det med moderne teknologi nok tager ca. 1 time
at »rippe« en film, hvilket betyder, at man overfører en film fra
f.eks DVD-format til en diskette eller til computerens harddisk i
et komprimeret format. - - - eksisterede nok i ca. 3-4 måneder i
praksis. Han vil mene, at det er realistisk, at der var ca. 80 personer,
der var aktive - - - -sammenhæng. Der var meget større udgifter
ved at drive - - - end de 62,50 kr., han modtog for
bannerreklamerne. Han betalte f.eks. 30 kr. om måneden i leje for
sitet. Han troede ikke dengang, at det var ulovligt at videregive
underteksterne. Det var ikke et hovedsigte med - - - at opfordre
brugerne til at udveksle film indbyrdes. Han har selv byttet kopier
af film med andre brugere. Når en bruger lagde en liste med sine
film ud på nettet, kunne der jo også være tale om film på DVD,
som vedkommende havde købt og ønskede at sælge. Han ved ikke,
om registreringen af 1204 downloads af underteksterne til den
anden »The Lord of the Rings« film udgør egentlige downloads,
eller om registreringen alene angiver, hvor mange der har været
inde på den pågældende side. Da anden del af »The Lord of the
Rings« ikke var udkommet på DVD på det danske marked på det
pågældende tidspunkt, er der ikke tale om den originale »tekstning«,
men undertekster lavet af en entusiast.
Kirstine Baloti har forklaret, at af de 397 undertekster, der lå på
hjemmesiden, var langt den overvejende del lavet af medlemmer
af Foreningen af Billedmedieoversættere. Det har de pågældende
selv konstateret ved at gå ind på hjemmesiden.
Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.
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Appellanterne har for landsretten opgjort deres krav som et
vederlagskrav og et krav om yderligere erstatning i medfør af
ophavsretslovens § 83, stk. 1. Appellanterne har i den forbindelse
anført, at der er tale om et meget forsigtigt skøn, når det ved
opgørelsen af dette krav er lagt til grund, at hver bruger har
udvekslet i gennemsnit 10 film via kontakter skabt gennem
indstævntes hjemmeside. Appellanterne har endvidere anført, at
det er forsvarligt at tage udgangspunkt i en gennemsnitlig salgspris
på 125 kr. inkl. moms pr. DVD-film, når statistikken fra Foreningen
af danske Videogramdistributører tages i betragtning. Appellanterne
har endvidere anført, at vederlagskravet skal tillægges moms, da
appellanterne skal betale moms af beløbet som af anden omsætning.
Appellanterne har endvidere anført, at den yderligere erstatning
skal fastsættes til et beløb, der svarer til det rimelige vederlag.
Appellanterne har ikke gjort indvendinger mod anvendeligheden
af erstatningsansvarslovens § 24 som sådan, men har anført, at
appellanternes krav allerede efter påstanden er reduceret ganske
betydeligt i forhold til det reelle krav.
Indstævnte har for landsretten yderligere gjort gældende, at såfremt
indstævnte er erstatningsansvarlig over for appellanterne, skal det
rimelige vederlag fastsættes på grundlag af et noget lavere antal
aktive brugere, principalt 80 svarende til det antal brugere, hvis
lister rummede mere end 10 film, og under alle omstændigheder
ikke højere end 171 svarende til det antal brugere, der lagde lister
ud på hjemmesiden. Det antal film, der kan anses for ulovligt
udvekslet, skal fastsættes til 1 film for hver af de 80 eller subsidiært
171 brugere. Det vederlag, der skal fastsættes pr. ulovligt udvekslet
film, skal fastsættes til 25 kr., subsidiært 69 kr. og mest subsidiært
til 99 kr. Indstævnte har endelig gjort gældende, at et
erstatningsansvar skal begrænses i medfør af
erstatningsansvarslovens § 24.

Landsrettens begrundelse og resultat:
Det er på baggrund af indholdet og opsætningen af indstævntes
hjemmeside - - - sammenholdt med indholdet af den profil,
indstævnte selv havde lagt ud på hjemmesiden, ubetænkeligt at
fastslå, at hjemmesiden
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havde til formål at opfordre til og medvirke til ulovlig kopiering
og distribution af digitale filmværker og til ulovlig downloading
af filmundertekster. Det er på baggrund af de oplysninger, som
enkelte brugere, herunder indstævnte selv, har skrevet på
hjemmesiden, endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at
kontakter, som er opstået gennem indstævntes hjemmeside, er
anvendt til ulovligt at udveksle kopier af film. Det er endelig
ubetænkeligt at lægge til grund, at der er sket ulovlig downloading
af filmundertekster, som var lagt ud på indstævntes hjemmeside.
Under hensyn til udformningen af hjemmesiden og det, indstævnte
har anført på hjemmesiden, tiltrædes det på den baggrund og af de
grunde, som byretten har anført, at den foretagne bevissikring og
det nedlagte fogedforbud har været nødvendig for at forhindre
fortsatte krænkelser af appellanternes rettigheder. Indstævnte
tilpligtes derfor at anerkende, at det fogedforbud, som fogedretten
i Århus nedlagde den 31. maj 2002, er lovlig gjort og forfulgt, jf.
retsplejelovens § 642.
På baggrund af de lister, som hjemmesidens brugere havde anført
over de film, de var i besiddelse af, er det godtgjort, at langt
hovedparten af filmene, der på baggrund af indstævntes hjemmeside
indirekte blev gjort tilgængelig for hjemmesidens brugere, var
kopier af originale filmværker, og at Foreningen af danske
Videogramdistributørers medlemmer ejede rettighederne til at gøre
disse film tilgængelige for offentligheden som DVD-film.

Det må efter forklaringen fra Kirstine Baloti og oplysningerne
om antallet af downloadede undertekster lægges til grund, at langt
hovedparten af de filmundertekster, der befandt sig på indstævntes
hjemmeside, var filmundertekster, der var udarbejdet af medlemmer
af Dansk Journalistforbund og omfattet af disses ophavsret.
Ad kravet for ulovlig kopiering af film:
Under hensyn til, at der ikke sker salg og markedsføring af film
i DivX-format, finder landsretten, at godtgørelsen for de krænkelser
af appellanternes rettigheder, som indstævnte er ansvarlig for, skal
fastsættes som et rimeligt vederlag til rettighedshaverne, jf.
ophavsretslovens § 83, stk. 1.
Ved fastsættelsen af dette rimelige vederlag skal der tages
udgangspunkt i, hvor mange film der er udvekslet gennem de
kontakter, der er skabt gennem indstævntes hjemmeside. Der er
imidlertid ikke blot nogenlunde præcise oplysninger om omfanget
af den ulovlige udveksling af film. Omfanget må derfor fastsættes
skønsmæssigt. Navnlig under hensyn til, at der var i alt 2.673
registrerede brugere på indstævntes hjemmeside, og på baggrund
af antallet af de brugere, som lagde lister over film, som de var i
besiddelse af, ud på indstævntes hjemmeside, finder landsretten
som sagen er oplyst, at det skønsmæssigt kan antages, at 20 % af
de registrerede brugere svarende til 535 personer har udvekslet
ulovlige kopier af film indbyrdes. Under hensyn til omfanget af de
lister over film, som de mest aktive brugere har lagt ud på
indstævntes hjemmeside, finder landsretten endvidere, at det
gennemsnitlige antal ulovlige udvekslinger af film kan anslås til
10 for hver af de 535 personer.
Hovedparten af de ulovligt kopierede og udvekslede film var
nyudgivne film, der ville have været solgt til fuld pris, hvis de var
blevet solgt som DVD-film. Under hensyn hertil og til, at film i
DivX-format kvalitetsmæssigt liggermeget tæt påDVD-film, finder
landsretten det forsvarligt at fastsætte salgsprisen til gennemsnitligt
100 kr. pr. film excl. moms. Da denne salgspris også indeholder
udgifter til fremstilling og distribution samt andre driftsudgifter,
skal det rimelige vederlag, som appellanterne har krav på, fastsættes
til et lavere beløb svarende til dækningsbidraget. På baggrund af
de oplysninger om størrelsen af de variable omkostninger, som
appellanterne fremkom med i byretten, fastsættes disse til 30 kr.
Det rimelige vederlag, som tilkommer appellanterne, opgøres
skønsmæssigt og angår ulovlig kopiering på en måde, som
appellanterne efter det oplyste ikke ville have tilladt selv mod
vederlag. Appellanterne har ikke nærmere redegjort for
momsforholdene, endsige indhentet oplysning herom fra Told &
Skat til brug for sagen. På den baggrund opgøres beløbet i denne
sag uden moms. Det rimelige vederlag kan herefter fastsættes til
70 kr. pr. film.
Det rimelige vederlag, som appellanterne har krav på i anledning
af kopiering af filmene, fastsættes herefter til 374.500 kr. svarende
til 535 x 10 film á 70 kr.
Det må antages, at en ulovlig kopiering af film som den
foreliggende har påført appellanterne yderligere skade i form af
udgifter til kontrol mv. og i form af tab som følge af
markedsforstyrrelse på grund af den yderligere ulovlige udbredelse
af de film, appellanterne har ophavsretten til. Et sådant tab må i
sagens natur fastsættes skønsmæssigt. Vurderingen må ske i lyset
af, at krænkelsesformerne til stadighed kan ændre sig, og at
kontrolforanstaltninger også derfor kan være bekostelige, ligesom
markedsforstyrrelsen i den enkelte sag kan være særdeles vanskelig
at gøre op. Hertil kommer behovet for, at opgørelsen sker efter
principper, der er generelt anvendelige. Da udgifterne til kontrol
og tabet som følge af markedsforstyrrelse efter en
gennemsnitsbetragtning, som tidligere antaget i retspraksis, kan
anses at svare til det økonomiske omfang af de krænkelser af
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appellanternes rettigheder, indstævnte har medvirket til, findes den
yderligere erstatning passende at kunne fastsættes til et beløb
svarende til det rimelige vederlag, det vil sige 374.500 kr.

68
Ad kravet for ulovlig distribution af filmundertekster:
Under hensyn til, at oversættere af filmundertekster får et
engangsvederlag for deres arbejde, finder landsretten, at den
godtgørelse, appellanterne har krav på i anledning af den krænkelse,
som indstævnte er ansvarlig for, skal fastsættes som et skønsmæssigt
opgjort rimeligt vederlag, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1. Ved
fastsættelsen af vederlaget skal der tages udgangspunkt i, hvor
mange undertekster der ulovligt er downloadet fra indstævntes
hjemmeside. Der er imidlertid ingen blot nogenlunde præcise
oplysninger om omfanget af den ulovlige downloading af
undertekster. Omfanget må derfor fastsættes skønsmæssigt. Under
hensyn til det, der er anført ovenfor, kan det antages, at 20 % af de
registrerede brugere svarende til 535 personer har foretaget ulovlig
downloading af undertekster fra indstævntes hjemmeside.
Landsretten lægger til grund, at dette antal brugere har downloadet
en ulovlig undertekst hver.
Under hensyn til, at en undertekst til en DVD-film honoreres med
et engangsvederlag, finder landsretten, at det rimelige vederlag pr.
ulovlig downloading skal fastsættes til 5 kr. Beløbet tillægges af
de grunde, der er anført ovenfor, ikke moms.
Det rimelige vederlag, appellanterne har krav på i medfør af
ophavsretslovens § 83, stk. 1, fastsættes herefter til 2.675 kr.
Det må antages, at en ulovlig downloading af undertekster som
den foreliggende har påført Dansk Journalistforbund yderligere
skade i form af udgifter til kontrol mv. Det er derimod ikke
sandsynliggjort, at den ulovlige downloading har påført Dansk
Journalistforbund yderligere skade i form af markedsforstyrrelse,
da vederlaget for undertekster til DVD-film ikke relaterer sig til
antallet af solgte DVD-film. Det beløb, som Dansk
Journalistforbund har skullet anvende til kontroludgifter mv., må
i sagens natur fastsættes skønsmæssigt. Landsretten finder, at det
kan fastsættes til halvdelen af det tilkendte vederlagskrav svarende
til 1.338 kr.
Appellantens samlede vederlagskrav og erstatningskrav udgør
herefter 753.013 kr.
Under hensyn til oplysningerne om indstævntes økonomiske
forhold og til, at der ikke har været tale om en egentlig
erhvervsmæssig virksomhed fra indstævntes side, idet der intet
økonomisk udbytte har været for ham, finder landsretten, at
erstatningsansvaret for indstævnte skal lempes, jf.
erstatningsansvarslovens § 24. Landsretten nedsætter derfor i
medfør af den nævnte bestemmelse det beløb, indstævnte skal betale
til appellanterne, Foreningen af danske Videogramdistributører
som mandatar for Egmont Film A/S, Buena Vista Home
Entertainment A/S, Scanbox Entertainment A/S, Sandrew
Metronome Video Danmark A/S, Universal Pictures Denmark,
Nordisk Film Video A/S, SF Film & Video A/S og Dansk
Journalistforbund, til 200.000 kr.

Thi kendes for ret:
Indstævnte, A, skal anerkende, at det af fogedretten i Århus den
31. maj 2002 nedlagte forbud er lovligt gjort og forfulgt. Indstævnte
skal endvidere til appellanterne, Foreningen af danske
Videogramdistributører sommandatar for Egmont Film A/S, Buena
Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Entertainment A/S,
Sandrew Metronome Video Danmark A/S, Universal Pictures
Denmark, Nordisk Film Video A/S, SF Film & Video A/S og Dansk
Journalistforbund, betale 200.000 kr. med procesrente fra den 14.
juni 2002.

- - -
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Forbud mod erhvervsmæssig fotokopiering af faglitteratur.
Kopicenter dømt til at betale vederlag for ulovlig udnyttelse.

Fogedret 5.4 - Immaterialret 1.4 - Retspleje 23.2.

Et kopicenter, K, fremstillede fotokopier af mindst 349 forskellige
faglitterære værker med henblik på salg eller
 1394 
viderekopiering ud fra »masterkopier«, somK havde taget. I overens-
stemmelse med påstande fra Den Danske Forlæggerforening, F, og
Brancheforeningen for Undervisningsmidler, U, statuerede landsretten,
at K herved havde handlet i strid med ophavsretslovens § 12, stk. 1.
K dømtes til at betale 400.000 kr. til F og U i vederlag for den ulovlige
udnyttelse samt omkostningerne ved fogedrettens bevissikringsunder-
søgelse. Da K også efter bevissikringsundersøgelsen var fortsat med
krænkelserne, toges nogle forbudspåstande, F og U havde nedlagt,
til følge.

V.L.D. 24. januar 2005 i anke 10. afd. B-2617-03
(Hanne Kildal, Kirsten Thorup, Leon Fredgaard (kst.)).

Frederiksbjerg Kopicenter ApS (adv. Claus Thorsen, Århus)
mod
Den Danske Forlæggerforening
og
Brancheforeningen for Undervisningsmidler (adv. Jan Hvarre, Kbh.).

Århus Rets 6. afdelings dom 24.oktober 2003.
Sagens baggrund og parternes påstande
Sagsøgerne repræsenterer en række forlag, der blandt andet udgiver

faglitteratur. På baggrund af forlydender om, at sagsøgte foretog
ulovlig kopiering af faglitteratur, som sagsøgernes medlemmer havde
ophavsret til, lod sagsøgerne foretage »prøveindkøb« hos sagsøgte
henholdsvis den 7., 12. og 27. juni 2002.
Den 9. juli 2002 anmodede sagsøgerne Fogedafdelingen, Retten i

Århus, om at foretage bevissikringsundersøgelse hos sagsøgte i medfør
af retsplejelovens § 653, og denne undersøgelse blev foretaget den 12.
juli 2002. Ved undersøgelsen beslaglagdes forskelligt materiale, som
blandt andet viste, at sagsøgte havde foretaget kopiering af 349 bøger,
der var udgivet af sagsøgernes medlemmer.
Sagen, der blev anlagt den 22. august 2002, angår spørgsmålet om

krænkelse af ophavsrettigheder, der tilhører sagsøgernes medlemmer.
Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande:
Påstand 1a: Det forbydes sagsøgte uden sagsøgernes samtykke at

kopiere sagsøgernes bogudgivelser til erhvervsmæssig brug ved at fo-
retage kopieringen med henblik på at anvende kopierne som grundlag
for kopiering til tredjemand.
Påstand 1b: Det forbydes sagsøgte uden sagsøgernes samtykke at

anvende kopier af sagsøgernes bogudgivelser, oprindeligt fremstillet
til en bestillers private brug, erhvervsmæssigt ved at anvende disse
kopier som grundlag for kopiering til andre end bestilleren.
Påstand 1c: Det forbydes sagsøgte uden sagsøgernes samtykke at

anvende kopier af sagsøgernes bogudgivelser, oprindeligt fremstillet
til en bestillers private brug, erhvervsmæssigt ved at sælge disse kopier
til andre end bestilleren.
Påstand 1d: Det forbydes sagsøgte uden sagsøgernes samtykke at

kopiere mere end enkelte eksemplarer af sagsøgernes bogudgivelser
til den enkelte bestillers private brug ved at kopiere flere end to fulde
eksemplarer af sagsøgernes bogudgivelser til den enkelte bestiller.

Påstand 2: Sagsøgte tilpligtes at betale 400.000 kr., subsidiært et efter
rettens skøn fastsat mindre beløb med procesrente fra sagens anlæg.
Påstand 3: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at de 349 kopier af bøger

udgivet af sagsøgerne samt brevordner med oversigter herover og for-
sider hertil beslaglagt den 12. juli 2002 tilintetgøres.
Påstand 4: Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgerne omkostningerne

ved den 12. juli 2002 gennemførte bevissikringsundersøgelse.
Sagsøgte har nedlagt følgende påstande:
Over for sagsøgernes påstand 1a-1d: Afvisning.
Over for sagsøgernes påstand 2: Frifindelse, subsidiært betaling af

et mindre beløb.
Over for sagsøgernes påstand 3: Sagsøgte tager bekræftende til

genmæle.
Over for sagsøgernes påstand 4: Frifindelse, subsidiært tager

sagsøgte bekræftende til genmæle, for så vidt angår 27.762,50 kr. for
det tilfælde, at sagsøgte dømmes til at betale et beløb under påstand 2.
Oplysningerne i sagen
Sagsøgtes direktør, Jan Nielsen, har som vidne blandt andet forklaret,

at virksomheden hovedsageligt udfører trykopgaver for forskellige
foreninger m.v. Virksomheden disponerer endvidere over 25 fotokopi-
eringsmaskiner til brug for fotokopiering af forskellige opgaver, og
det er normalt kunderne selv, der kommer og tager kopier. Virksomhe-
den beskæftiger 3 medarbejdere, der hjælper kunderne med at tage
kopier og opkræve betaling. De masterkopier, der er fundet ved
ransagningen, har han systematiseret, idet flere kunder har efterladt
overskydende kopier, fordi de havde trykket forkert på knapperne på
fotokopieringsmaskinerne. I stedet for at materialet gik til spilde, har
han samlet det, fordi det er lettere at fotokopiere fra en sådan kopi end
fra selve den bog, der ønskes kopieret. Hvis kunden selv havde en bog
med, som skulle kopieres, har han derfor udlånt sin kopi til kunden,
da det så var lettere at kopiere. Han kan ikke se, at denne fremgangs-
måde skulle være værre end at låne en bog på biblioteket til fotokopie-
ring. Virksomheden har generelt ikke selv foretaget kopiering for
kunderne. I et enkelt tilfælde, hvor det er sket, har han givet den pågæl-
dende medarbejder en advarsel. Det drejer sig om den samme medar-
bejder, der har taget
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mod bestilling af 10 kopieksemplarer. Engang i efteråret 2002 var der
nogle studerende, som kom og spurgte ham, om de måtte etablere en
klub i lokalerne, idet de så selv ville stå for kopiering af bøgerne. De
forsøgte at få det etableret, men standsede efter ca. 14 dage, fordi deres
advokat sagde, at det var ulovligt. Han har ikke talt med A, der har
henvendt sig i kopicenteret henholdsvis den 19. og 28. november 2002
angående kopiering af bøger. Kunden må have talt med en fra den
førnævnte klub. Det er derimod en af hans medarbejdere, der har bundet
kopierne ind og opkrævet betaling, mens det var en af klubbens med-
lemmer, der har taget kopierne. Efter at klubben ophørte, har virksom-
heden ikke selv foretaget kopiering. Han vil tro, at virksomheden før
ransagningen tog 2-3 kopier af bøger hver dag. Denne kopiering, som
han erkender har været ulovlig, har andraget 2-5 % af omsætningen
på konto 1001. Efter ophøret af denne form for kopiering har han ikke
kunnet mærke nogen nedgang i omsætningen. Tværtimod er omsætnin-
gen steget med 100.000 kr. efter 1. december 2002. Det er ikke længere
muligt at låne en kopi til kopiering. B, der er en af vidnets medarbejde-
re, fik en advarsel efter tv-udsendelsen. Det var ikke vidnet, der ekspe-
derede journalisten.
Retten har fået forevist et indslag fra »Lokalrapporten« bragt i TV

Danmark Øst den 14. november 2002, hvor en journalist blandt andet
foretager indkøb af en kopi af en bog uden at medbringe bogen.
Det er endvidere oplyst, at A den 28. november 2002 købte 11 kopi-

eksemplarer af »Lærebog i dansk og international køberet«.
Dommen indeholder ikke en gengivelse af sagens dokumenter.
Parternes synspunkter
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Sagsøgerne har ifølge deres påstandsdokument begrundet deres på-
stande med,
at bilag 3-7, 9, 13, 17, 18 og 19 samt sagsøgtes egne procesdokumen-

ter dokumenterer, at sagsøgte i meget stort omfang og systematisk har
- fremstillet kopier (»masterkopier«) af mindst 349 forskellige af

sagsøgerne udgivne bøger,
- fremstillet yderligere kopibøger på baggrund af de fremstillede

masterkopier,
- fremkaldt kunders bestillinger ved at fremlægge fortegnelse af

masterkopierne for sagsøgtes kunder,
- fremstillet talrige kopier af samme bog til den enkelte bestiller,

herunder hele klassesæt,
- tilgængeliggjort masterkopierne til brug for kundens selvstændige

kopiering, og
- fremstillet kopier af sagsøgernes bøge, uden at bestilleren selv har

medbragt forlæg,
at bilag 13, 17, 18 og 19 endvidere dokumenterer, at sagsøgte har

fortsat denne adfærd længe efter sagens anlæg,
at sagsøgtes fremstilling af kopibøger som de beslaglagte samt

fremstilling af yderligere kopibøger på baggrund heraf udgør en
krænkelse af sagsøgernes ophavsrettigheder, ligesom sagsøgtes tilgæn-
geliggørelse af kopibøgerne til brug for kopiering udgør en krænkelse
af sagsøgernes ophavsrettigheder, hvorved navnlig bemærkes,
at de 349 kopibøger ikke er omfattet af reglerne om lovlige privatko-

pier i ophavsretslovens § 12, idet kopibøgerne er fremstillet til erhvervs-
mæssig brug og anvendes erhvervsmæssigt,
at eksemplarer oprindeligt fremstillet til privat brug ikke senere må

anvendes erhvervsmæssigt, herunder ved sagsøgtes salg heraf eller
anvendelse til kopiering til andre end den oprindelige bestiller,
at ophavsretslovens § 12 aldrig kan danne grundlag for fremstilling

af mere end enkelte eksemplarer til den pågældende bestiller, hvorved
ifølge betænkning 163/1986, side 40, forstås 1-2 eksemplarer af et helt
bogværk,
at ophavretslovens § 12 er en undtagelsesregel, og derfor i overens-

stemmelse med Danmarks internationale forpligtelser skal fortolkes
indskrænkende,
at bestilleren i enhver henseende skal være initiativtager til kopifrem-

stilling ved fremmed medhjælp i henhold til ophavsretslovens § 12, jf.
betænkning af 27. april 1961 om ophavsretten til litterære og kunstne-
riske værker m.m.,
at fremstilling ved fremmed medhjælp i henhold til netop nævnte

betænkning ikke må have et betydeligt omfang og derved påføre det
beskyttede værk konkurrence, selvom dette ikke skyldes reklamer eller
lignende foranstaltninger fra medhjælpens side, og
at ulovlige kopier aldrig kan anvendes som grundlag for fremstilling

af lovlige kopier, jf. ophavsretslovens § 11, stk. 3.
Særligt til støtte for påstand 1a gøres det således gældende,
at den af sagsøgte anvendte praksis, hvor sagsøgte har taget »master-

kopier« af de af sagsøgerne udgivne bøger med henblik på
at lade masterkopierne indgå i et system af masterkopier, hvortil

kunderne blev givet adgang for lån eller inspiration til kopiering, eller
at anvende masterkopierne selv til udførelse af kopiopgaver for

kunder,
udgør en erhvervsmæssig udnyttelse af værkerne i strid med sagsø-

gernes rettigheder.
Særligt til støtte for påstand 1b gøres det således gældende
at den af sagsøgte anvendte praksis, hvor sagsøgte efter eget udsagn

har anvendt uafhentede kopier af de af sagsøgerne udgivne bøger,
fremstillet til en given bestiller, som grundlag for kopiering til andre
kunder,
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udgør en erhvervsmæssig udnyttelse i stridmed sagsøgernes rettigheder.
Særligt til støtte for påstand 1c gøres det således gældende,

at den af sagsøgte anvendte praksis, hvor uafhentede kopier fremstillet
til en given bestiller i stedet er blevet sat til salg og solgt til andre end
bestilleren, udgør en erhvervsmæssig udnyttelse i strid med sagsøgernes
rettigheder.
Særligt til støtte for påstand 1d gøres det således gældende,
at den af sagsøgte anvendte praksis, hvor sagsøgte har modtaget og

effektueret bestillinger på ofte store antal kopier af samme bog, udgør
en krænkelse af sagsøgernes rettigheder.
Derudover gøres det gældende,
at sagsøgerne har retlig interesse i at få dom for forbuddene som

anført under påstand 1 sommiddel mod fortsat krænkelse, idet bemær-
kes,
at sagsøgte gentagne gange har udført de handlinger, der ønskes

nedlagt forbudmod, og har fortsat disse handlinger efter sagens anlæg,
at sagsøgtes adfærd og særligt sagsøgtes svarskrift tydeligt viser, at

der i hvert fald for sagsøgte består en usikkerhed om, hvor grænsen
for den lovlige adfærd går,
at pådømmelsen af erstatningsspørgsmålet ikke nødvendigvis vil

give retningslinjer for, hvilke konkrete handlinger der har været ulov-
lige,
at et forbud efter dommens afsigelse vil kunne fuldbyrdes med foged-

rettens hjælp i medfør af retsplejelovens § 532, ligesom en forsætlig
overtrædelse af forbud i øvrigt er strafbart efter retsplejelovens § 535,
og
at forbudspåstandene opfylder betingelserne for, at der kan nedlægges

fogedforbud med samme indhold efter retsplejelovens kapitel 57, og
sagsøgerne ikke bør stilles dårligere ved at have undladt at begære fo-
gedforbud inden sagsanlæg ved de almindelige domstole.
Til støtte for påstand 2 gøres det gældende,
at sagsøgte har krænket sagsøgernes ophavsrettigheder i henhold til

ophavsretslovens § 2, jf. anbringender anført ad påstand 1a-d, og
at bilag 10-12 dokumenterer, at sagsøgerne som følge af sagsøgtes

krænkelse af sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavsretslovens §
2 har lidt et tab/har krav på rimeligt vederlag for udnyttelsen på ikke
under kr. 400.000, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, Ugeskrift for
Retsvæsen 1994.132Ø og Ugeskrift for Retsvæsen 2001.1572V.
Det bemærkes, at sagsøgte ved telefax af 30. maj 2003 har bekræftet,

at den i bilag 15 opgjorte dækningsbidragssats kan lægges til grund
ved beregningerne, hvorfor der ikke anføres særskilte anbringender i
relation hertil.
Til støtte for påstand 4 gøres det gældende,
at der ved gennemførelsen af bevissikringsundersøgelsen sikredes

beviser for sagsøgernes krænkelse af rettigheder som nævnt i retsplej-
elovens § 653, stk. 2, nr. 1, og undersøgelsen dermed var velbegrundet,
at sagsøgte derfor skal godtgøre sagsøgerne disses rimelige udgifter

ved bevissikringsundersøgelsens gennemførelse, jf. retsplejelovens §
653b, stk. 5, og
at sagsøgernes udgifter til bevissikringsundersøgelsens gennemførel-

se, herunder til dækning af udgifter til fogedrettens medhjælp, har
været rimelige.
I øvrigt gøres det gældende,
at sagsøgtes eventuelle retsvildfarelse ingen betydning har for sagen,

og
at sagsøgte i hvert fald ikke fra sagens anlæg kan have befundet sig

i en retsvildfarelse.
Sagsøgte har ifølge sit påstandsdokument begrundet sine påstande

således:
Det gøres gældende, at sagsøgernes påstand 1a-1d angår spørgsmålet

i al almindelighed om sagsøgtes pligt til at overholde gældende lov.
Dette spørgsmål kan ikke indbringes for domstolene. Sagsøgerne
mangler retlig interesse.
Det bestrides, at det bortset fra enkelte tilfælde er forekommet, at

der er fremstillet kopier, uden at kunden har medbragt forlæg.
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Den af sagsøgerne ved - - - fremprovokerede kundebetjening er ikke
udtryk for sagsøgtes normale forretningsgang.
Det bestrides, at sagsøgte har taget »masterkopier« med henblik på

senere kopiering herfra.
Det bestrides, at sagsøgte har sat uafhentede kopier til salg.
Det bestrides, at sagsøgte forsætligt eller uagtsomt har krænket

sagsøgernes ophavsret.
Kravet bestrides størrelsesmæssigt. Sagsøgtes omsætning på kopier

i strid med ophavsretsloven har været af meget begrænset omfang. Kun
forholdsvis sjældent har kunder henvendt sig hos sagsøgte uden at
medbringe originaleksemplarer af den bog m.v., kunden ønskede at
kopiere. Sagsøgte er dog ikke i stand til via bogholderiet at dokumen-
tere omfanget af bogkopiering i forhold til andre kopieringsgrundlag.
I sagsøgtes omsætning under konto 1001 indgår kopier af, hvad kunder
har medbragt til kopiering - ikke alene bøger, omslag og spiralryg til
indbinding. Det er således ikke muligt at fastlægge antallet af kopier
ud fra omsætningstallet sammenholdt med statistisk vurdering af antal
bogsider.
Sagsøgte befandt sig i retsvildfarelse med hensyn til det ulovlige i

at lade glemte kopier anvende til yderligere kopiering.
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Rettens begrundelse for afgørelsen:
Bestemmelsen i ophavsretslovens § 12, stk. 1, er ikke entydig og
frembyder på en række punkter fortolkningstvivl. En sådan uvished
kan ikke løses ved et anerkendelsessøgsmål.
En stillingtagen til sagsøgernes påstande 1a-1d ville endvidere

medføre, at retten skulle forbyde sagsøgte i fremtiden at krænke
sagsøgernes ophavsret. Et sådant forbud er tilstrækkeligt varetaget
gennem bestemmelserne i ophavsretsloven, og sagsøgerne mangler
retlig interesse i at få et sådant hypotetisk spørgsmål pådømt.
Som følge af det anførte afvises sagsøgernes påstande 1a-1d.
Sagsøgte har anerkendt i et vist omfang at have krænket sagsøgernes

ophavsret.. Efter bevisførelsen kan det ikke med tilstrækkelig sikkerhed
fastslås, i hvilket omfang krænkelse har fundet sted. Retten finder efter
en samlet vurdering, at der efter et forsigtigt skøn kan fastsættes et
vederlag til sagsøgerne på 150.000 kr. Som en følge heraf tages
sagsøgernes påstand 4 til følge med 27.062,50 kr.
Endelig tages sagsøgernes påstand 3, som sagsøgte har anerkendt,

til følge.
- - -

Vestre Landsrets dom.
- - -
For landsretten har appellanten, Frederiksbjerg Kopicenter ApS,

påstået frifindelse for betaling af de idømte beløb.
De indstævnte, DenDanske Forlæggerforening ogBrancheforeningen

for Undervisningsmidler, har gentaget deres påstande 1a-d og 2 og har
i øvrigt påstået stadfæstelse.
A har - efter at være forevist tv-indslaget i sagen - forklaret, at hun

er sikker på, at den person, som hun i forbindelse med sit besøg i kopi-
centeret den 28. november 2002 formodede var Jan Nielsen, også er
Jan Nielsen.
Claes Sønderriis Holm Jensen har forklaret, at han er redaktør på et

forlag, som producerer undervisningsmaterialer. Ulovlig kopiering er
et problem for branchen.
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat:
Også efter bevisførelsen for landsretten har appellanten utvivlsomt
krænket de indstævntes ophavsrettigheder. Det kan således lægges til
grund, at appellanten i strid med ophavsretslovens § 12, stk. 1, til er-
hvervsmæssigt brug har anvendt 349 kopier af bøger, som de

indstævnte har rettighederne til, som grundlag for kopiering til tredje-
mand. At nogle af kopierne - som hævdet af appellanten - måtte være
i appellantens besiddelse, fordi bestilleren ikke har afhentet den eller
de bestilte kopier, medfører ikke, at appellantens kopiering til brug for
tredjemand er retmæssig. Appellanten er nemlig ikke berettiget til at
sælge sådanne kopier til andre end bestilleren. Endelig kan det lægges
til grund, at appellanten også har brudt ophavsretsloven ved ikke at
medvirke ved fremstillingen af blot enkelte eksemplarer af kopier af
de bøger, som de indstævnte har rettighederne til, idet der i adskillige
tilfælde er taget flere end to kopier af den enkelte bog.
Det tiltrædes herefter, at appellanten skal betale vederlag til de

indstævnte for den ulovlige udnyttelse. Vederlaget fastsættes skøns-
mæssigt på grundlag af oplysningerne om overtrædelsens omfang og
professionelle karakter til 400.000 kr., som påstået af de indstævnte.
Det tiltrædes ligeledes, at de indstævntes påstand om erstatning for

omkostningerne i forbindelse med fogedrettens bevissikringsundersø-
gelse er taget til følge.
Fremtidige handlinger - som beskrevet i de indstævntes påstand 1a-

d - vil efter det ovenfor anførte udgøre klare krænkelser af de
indstævntes rettigheder efter ophavsretsloven. Efter oplysningerne om,
at appellanten også efter fogedrettens bevissikringsundersøgelse er
fortsat med krænkelser af den beskrevne karakter, herunder med at
sælge flere end 2 kopier af den enkelte bog, findes det herefter nødven-
digt for at forhindre fortsatte krænkelser at tage de indstævntes påstand
om nedlæggelse af forbud til følge.
Landsretten tager derfor i det hele de indstævntes påstande til følge.
Med sagens omkostninger for begge retter forholdes som nedenfor

bestemt.

Thi kendes for ret:
Det forbydes appellanten, Frederiksbjerg Kopicenter ApS, uden
samtykke fra de indstævnte, Den Danske Forlæggerforening og Bran-
cheforeningen for Undervisningsmidler,
- at kopiere de indstævntes bogudgivelser til erhvervsmæssigt brug

ved at foretage kopiering med henblik på at anvende kopierne som
grundlag for kopiering til tredjemand,
- at anvende kopier af de indstævntes bogudgivelser, oprindeligt

fremstillet til en bestillers private brug, erhvervsmæssigt ved at anvende
disse kopier som grundlag for kopiering til andre end bestilleren,
- at anvende kopier af de indstævntes bogudgivelser, oprindeligt

fremstillet til en bestillers private brug, erhvervsmæssigt ved at sælge
disse kopier til andre end bestilleren, og
- at kopiere mere end enkelte eksemplarer af de indstævntes bogud-

givelser til den enkelte bestillers private brug ved at kopiere flere end
to fulde eksemplarer af de indstævntes bogudgivelser til den enkelte
bestiller.
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Appellanten skal til de indstævnte betale 400.000 kr. med procesrente

fra den 22. august 2002.
Dommens bestemmelser om betaling af 27.762,50 kr. og om tilintet-

gørelse stadfæstes.
Appellanten skal betale sagens omkostninger for begge retter til de

indstævnte med 85.000 kr.
- - -
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Collage, hvori blev anvendt bl.a. fotografier af en anden
kunstners værk, fandtes frembragt gennem fri benyttelse
af fotografier af dette værk, jf. ophavretslovens § 4, stk. 2.
Ophavsretten til værket var således ikke krænket.
Almindelige emner 1.2 - Immaterialret 1.4.

♦ Billedkunstneren A udførte i 2000 en skulptur i bronze, som
han kaldte »Den lille havfrue«. I anledning af 200-års-dagen
for H.C. Andersens fødsel fremstillede A og 11 andre
billedkunstnere hver sit værk, der illustrerede 12 forskellige af
H.C. Andersens eventyr. A skabte en collage, hvori indgik dels
en fotografisk afbildning af A's egen skulptur, dels af
kunstneren B's skulptur udført i 1913 og ligeledes ved navn
»Den Lille Havfrue«. Billedkunstværkerne blev afbildet i en
kalender for 2005 udgivet af forlaget F. B's arvinger, C, anlagde
sag mod F med påstand om bl.a. betaling af et engangsbeløb,
idet B's værk var ophavsretligt beskyttet. A indtrådte i sagen
og nedlagde over for C påstand om, at C skulle anerkende, at
A's anvendelse af den fotografiske afbildning i collagen ikke
var retsstridig. Byretten frifandt F og tog A's påstand til følge.
C ankede til landsretten, hvor A og F bl.a. gjorde gældende, at
anvendelsen af fotografierne af B's skulptur »Den Lille
Havfrue« uden samtykke fra C havde hjemmel i
ophavsretslovens § 4, stk. 2. Efter denne bestemmelse var
ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som var frembragt
gennem »fri benyttelse af et andet«, ikke afhængig af
ophavsretten til det oprindelige værk. A's omhandlede værk
måtte anses for et nyt og selvstændigt værk. Spørgsmålet var
derfor, om A's værk var frembragt gennem fri benyttelse af de
omhandlede fotografier af B's skulptur »Den Lille Havfrue«.
Den omstændighed, at »Den Lille Havfrue« var fotograferet i
sin helhed, og at den således var let genkendelig i A's værk,
udelukkede efter landsrettens opfattelse ikke i sig selv, at der
var tale om »fri benyttelse«. Landsretten lagde herved vægt på
bl.a., at det måtte anses for bevist, at der var en fast tradition
for, at kunstnere i collager anvendte andres
ophavsretsbeskyttede værker, selv om der ikke var givet
samtykke hertil fra ophavsmændene. I mangel af nærmere
lovregulering af spørgsmålet om anvendelse af andres
ophavsretligt beskyttede værker i collager uden samtykke fandt
landsretten imidlertid, at afgørelsen af, om A's værk var
frembragt gennem fri benyttelse af fotografierne af B's skulptur
»Den Lille Havfrue«, måtte træffes ud fra en konkret afvejning
af hensynet til effektiv beskyttelse af interessentskabets
ophavsret over for hensynet til A's kunstneriske ytringsfrihed.
Lagt til grund bl.a. efter A's forklaring, at anvendelsen af
fotografierne havde en særlig baggrund. Værket var således
udarbejdet i anledning af H.C. Andersen-året og vedrørte H.C.
Andersens eventyr om »Den Lille Havfrue«. A ønskede at gå
dybere ind i fortællingen og pege på forskellige tolkninger
illustreret bl.a. ved anvendelse af B's nationalromantiske figur
og sin egen »genmodificerede« havfrue. I hvert fald under disse
omstændigheder fandtes A's værk at være frembragt gennem
fri benyttelse af fotografier af B's skulptur »Den Lille Havfrue«,
jf. ophavsretslovens § 4, stk. 2, således at ophavsretten til dette
værk ikke var krænket. Landsretten stadfæstede derfor byrettens
dom.

Ø.L.D. 4. december 2008 i anke 23. afd. B-2561-06

(Ejler Bruun, Talevski, Anne Thalbitzer).

Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S (adv. Mads
Marstrand-Jørgensen, Kbh.)
mod
1) Forlaget Fortuna ApS (adv. Lars Borring, Kgs. Lyngby)
2) Professor Bjørn Nørgaard (adv. Erik Nyborg, Kbh.).

Byretten
Lyngby Rets dom 6. august 2006.
Under denne sag, hvor dommen i medfør af retsplejelovens § 218
a er affattet uden fuldstændig sagsfremstilling, har sagsøgeren,
Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S, påstået sagsøgte,
Forlaget Fortuna ApS, dømt til at betale 50.000 kr. med sædvanlig
procesrente fra sagens anlæg den 6. december 2004. Sagsøgeren
har endvidere påstået sagsøgte tilpligtet at betale indtil 2029 15 %
af sagsøgtes salgspris af samtlige produkter indeholdende den som
bilag 1 fremlagte afbildning (af en collage med titel »Den lille
havfrue« udført i 2004 af billedhuggeren, professor Bjørn Nørgaard
med blandt andet en fotografisk afbildning af billedhuggeren Edvard
Eriksens skulptur »Den lille havfrue«).
Forlaget Fortuna ApS har påstået frifindelse.
Billedhuggeren, professor Bjørn Nørgaard fik den 18. februar
2005 tilladelse til at indtræde i sagen som biintervenient, men udtog
den 30. maj 2005 hovedinterventionsstævning.

876
Han har herefter som hovedintervenient påstået Billedhuggeren
Edvard Eriksens Arvinger I/S tilpligtet at anerkende, at hans
anvendelse af den fotografiske afbildning i collagen ikke er
retsstridig.
Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S har påstået
frifindelse over for Bjørn Nørgaards påstand.
Oplysningerne i sagen:
Bjørn Nørgaard udførte i 2000 en skulptur i bronze, benævnt »Den
lille havfrue«, jf. den som bilag A1 fremlagte fotografiske
gengivelse. I 2003 fremstillede Bjørn Nørgaard den omtalte collage,
ligeledes benævnt »Den lille havfrue«. I collagen indgår en
fotografisk afbildning dels af Bjørn Nørgaards egen skulptur, dels
af Edvard Eriksens skulptur, udført i 1913 og altså ligeledes
benævnt »Den lille havfrue«.
Collagen blev fremstillet i anledning 200-års-dagen for H.C.
Andersens fødsel, efter at Bjørn Nørgaard sammen med 11 andre
billedkunstnere forud for årsdagen i 2003 blev opfordret til at skabe
hver sit værk, illustrerende 12 forskellige af H.C. Andersens
eventyr. Titlerne på de omhandlede værker er identiske med titlerne
på de af H.C. Andersens eventyr, der har været inspiration for hvert
enkelt billedkunstværk. De 12 billedkunstværker er alle afbildet i
en kalender for 2005 - et værk for hver måned. Denne kalender
(bilag A3) blev udgivet af Forlaget Fortuna ApS sammen med 12
plakater, herunder den som bilag A2 fremlagte fotografiske
gengivelse af en offsettrykt plakat af collagen. Bjørn Nørgaard har
fortsat ejendomsret til collagen.
I collagen indgår Edvard Eriksens skulptur »Den lille havfrue«
som to ret små fotografier, hvoraf det ene er vendt på hovedet.
Fotografierne er i centrum af collagen inden for en ring indsat
symmetrisk over for to, ligeledes fotografiske, afbildninger af Bjørn
Nørgaards skulptur af samme navn. Uden om den inderste ring er
anbragt koncentriske ringe indeholdende en række malede
elementer, især af mands- og kvindefigurer, som er væsentligt større
end de fotografiske afbildninger af de to skulpturer af »Den lille
havfrue«. Symbolerne for tro, håb og kærlighed er anbragt i de tre

Copyright © 2021 Karnov Group Denmark A/S side 1

UfR ONLINE U.2009.875Ø
Side 300

SMOG
Highlight



af collagens fire hjørner, medens der i det fjerde hjørne er anbragt
et spørgsmålstegn.
Forlaget Fortuna har i skrivelse af 12. april 2005 (bilag A)
redegjort for antallet af producerede kalendere og plakater samt
indtægter og udgifter herved.
Det er oplyst, at Bjørn Nørgaard har modtaget 30.000 kr. for
plakaten.
Det er endvidere oplyst, at ophavsretten til Edvard Eriksens
skulptur udløber i 2029.
Lektor, ph.d. Rune Gade, Københavns Universitet, har til brug
for sagen skriftlig besvaret følgende spøgsmål, der er stillet i
enighed af parterne:
»Forligger den indenfor billedkunsten tradtion for, at en

billedkunstner i en collage kan gengive andre ophavsretligt
beskyttede værker?«.
Rune Gade har afgivet erklæring af 9. januar 2006. Heri udtales
indledningsvis:
»Collagen er fra sin oprindelse kendetegnet ved at inkorporere
eksisterende materialer af forskellig art i sig, kombinere det på nye
måder, for derved at skabe nye billeder og nye betydninger. De
tidligste protokubistiske collager fra begyndelsen af det tyvende
århundrede - de såkaldte papier collé - chokerede således publikum
ved at integrere stumper af tapet, vinetiketter, nodeark eller udklip
fra avissider i sig, hvorved de primært brød med en århundredelang
tradition for illusionisme, den fiktive rekonstruktion af et
tredimensionalt rum på en todimensional flade,«
. . .
Herefter gennemgås en række kunstneres anvendelse af collagen,
både i udlandet og i Danmark, hvor den første gang introduceredes
af maleren Vilhelm Lundstrøm i 1918.
Det udtales afslutningsvis:
»I dansk sammenhæng kan man helt aktuelt pege på at den
franskfødte, herboende kunstner Thierry Geoffroy alias Colonel i
november-december 2005 på galleriet AX12 udstillede collager
lavet af afrevne plakater med sort-hvide fotografier af anonyme
ansigter, som i 1998 var blevet opklæbet forskellige steder i det
københavnske bybillede af den franske kunstner Christian Boltanski
i forbindelse med åbningen af hans større udstilling på Arken.
Plakaterne var vel at mærke ikke reklamer for Boltanskis udstilling
på Arken, men et selvstændigt værk, som sideløbende med
museumsudstillingen udfoldede sig i byrummet, bestående af
genfotograferede og forstørrede udsnit fra tyske familiealbums fra
1930'erne og 1940'erne. Boltanski havde med andre ord lånt
billederne fra andre kilder inden Geoffroy videre lånte og udstillede
Boltanskis plakater som en slags decollage.Man kan med andre
ord påvise en tradition for at kunstnere i collager inkorporerer andre
kunstneres værker, også selvom disse i visse tilfælde er beskyttet
af lov om ophavsret. Denne tradition kan ses i forlængelse af
kunstneres generelle påvirkning fra tidligere og samtidige
kunstneres værker i forskellige stilfællesskaber, der foranlediger
kunstneriske strømninger med markante stilistiske fællestræk. I
denne betydning har kunstnere altid været orienteret mod hinandens
værker, og har mere eller mindre åbenlyst ladet sig inspirere af
hinanden. Dette er dog ikke ensbetydende med at denne form for
kunstnerisk praksis er enerådende. Collagens historie rummer et
større antal værker, der ikke inkorporerer andre kunstneres arbejder,
men blot sammenføjer forskellige fragmenter fra populærkulturens
billedverden eller dele af hverdagsvirkeligheden. Ikke desto mindre
er det altså påviseligt, at der igennem det tyvende århundrede er
opstået en tradition for at kunstnere i collager anvender andre
kunstneres værker i original eller reproduceret form.«

877

Der er under sagen afgivet forklaring af administrerende direktør
Erling Eriksen, af Frank Guldhammer, der er direktør i Forlaget
Fortuna ApS, af Bjørn Nørgaard og af Rune Gade, som har uddybet
sin ovennævnte skriftlige besvarelse af det stillede spørgsmål.
Af Bjørn Nøgaards forklaring fremgår blandt andet, at hans
skulptur »Den lille havfrue« blev skabt til verdensudstillingen i
Hannover i 2000, hvor emnet var teknik, natur og miljø. Hans
skulptur viser den »genmodificerede« havfrue i det øjeblik, hvor
hendes hale deles til ben. Den indgår i en diskussion af eventyret
i forbindelse med det genmodificerede paradis. I eventyret blev der
brugt troldom, medens han vil vise, hvordan genteknologi kan
ændre ting. Han fandt det spændende at gå dybere ind i fortællingen,
da han fik opgaven i anledning af H.C. Andersen-året. Figurerne i
collagens tre yderste ringe symboliserer de forskellige tilstande i
eventyret »Den lille havfrue«, først hendes liv på havet som havfrue,
dernæst hendes forvandling til menneske og de heraf følgende
konflikter, som ender med, at hun via kærligheden modstår
havheksens fristelse og bliver til skum på havet. Symbolerne i
collagens hjørner, herunder spørgsmålstegnet, skal vise, at der er
håb om, at hun kan vinde sin sjæl. Kunst vil altid bygge på anden
kunst, ligesom videnskabsmænd vil bygge på andre
videnskabsmænd. Han ønskede at pege på forskellige tolkninger,
herunder Edvard Eriksens nationalromantiske figur. I sin tid troede
man, at moderne videnskab ville føre til et højere niveau. Det har
man nået i dag, men det har sin pris, og han vil vise den smerte,
det kan medføre. Han vil således vise, at eventyret i dag kan tolkes
på en ændret måde. Hans ærinde er ikke at fælde værdidomme,
men blot at fremlægge materiale, der er åben for mange tolkninger.
Han nærer stor respekt for Edvard Eriksen som kollega. På den
eksperimenterende kunstskole i 1964 blev alt gjort til materiale for
kunsten, og man tog blandt andet frit fra andre kunstværker. Der
skete således en radikal udvidelse af kunstens materiale og
udvikledes mange nye kunstyper affødt af nye teknikker. Han har
udført gobeliner til Christiansborg, og de indeholder for 90%'s
vedkommende direkte eller omarbejdede citater fra andre kunstnere,
hvilket kaldes eclaitisme. Det bærende i Christiansborg-projektet
var citatprincippet, med anvendelser fra både gammel og ny kunst.
Mange kunstnere arbejder i dag på den måde. Decoupage bruges
af mange unge kunstnere, der anvender citater og udklip. Ham
bekendt er dette aldrig blevet retligt anfægtet. I øvrigt var H.C.
Andersen med sine skærme en af de første, der benyttede
collageteknikken.
Rune Gade har forklaret blandt andet, at den i hans erklæring
nævnte tradition bestemt også gælder i Danmark. Kunst er
grænseoverskridende, og danske kunstnere har altid været orienteret
mod omverdenen. Der har - som i udlandet - også været en særegen
dansk tradition vedrørende collager, begyndende med Vilhelm
Lundstrøm.
Parternes argumenter:
Billedhuggeren Edvard Eriksens arvinger I/S har gjort gældende,
at den af Edvard Eriksen skabte skulptur utvivlsomt er ophavsretligt
beskyttet. Udgangspunktet er derfor, at enhver gengivelse i en
hvilken som helst form er beskyttet, jf. ophavsretslovens § 2.
Bjørn Nørgaards collage indeholder en fotografisk gengivelse af
Edvard Eriksens skulptur, inspirationen for Edvard Eriksen var i
et vist omfang H.C. Andersens eventyr »Den lille havfrue«, men
måske mest balletten af samme navn, jf. i øvrigt beskrivelsen i den
skønserklæring, som er gengivet i dommen UfR 1979.388 V.
Bjørn Nørgaard og Forlaget Fortuna ApS har ikke sandsynligjort
nogen kutyme for at kunne anvende ophavsretligt beskyttede værker
i collager. Vidnet Rune Gade har nævnt eksempler på anvendelse
i situationer, hvor ophavsretten er udløbet, og det er ikke oplyst,
om der foreligger samtykke i de andre nævnte tilfælde. Der er -
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ifølge Bjørn Nørgaard - heller ikke tale om en parodi eller travesti,
hvor en sådan kutyme anerkendes.
Bjørn Nørgaard har ubestridt frembragt et kunstnerisk værk, men
skal fortsat respektere ophavsretten for andre kunstværker. Praksis
omkring lovlig eller ulovlig anvendelse af collager ændrer ikke
bedømmelsen efter ophavsretsloven, idet der i lovens § 5 er gjort
endeligt op med retsstillingen vedrørende collager.
Citatretten efter ophavsretslovens § 22 er ikke anvendelig på
collager.
Edvard Eriksens skulptur udgør hovedmotivet i Bjørn Nørgaards
plakat, således som begrebet »hovedmotivet« forstås i
ophavsretslovens § 24.
Skulpturen er vel anbragt på en for almenheden tilgængelig plads
eller vej, men den må anses for hovedmotivet i Bjørn Nørgaards
værk, ligesom der foreligger en kommerciel anvendelse af Edvard
Eriksens værk.
Afgørende for, at skulpturen er hovedmotivet, er, at den er
gengivet uden medtagelse af nogen af de omgivelser, hvori den er
opstillet. Edvard Eriksens skulptur er det eneste kendte i Bjørn
Nørgaards værk, men det vil måske ændre sig den dag, Bjørn
Nørgaards egen skulptur af samme navn bliver opstillet.
Der er ikke søgt indhentet samtykke til anvendelsen, og kravet
om betaling af 50.000 kr. samt royalty af salget er herefter rimeligt
og proportionalt med den berømmelse, somEdvard Eriksen skulptur
nyder på verdensplan. Det er ikke godtgjort, at beløbet er urimeligt.
Det samme er tilfældet med de 15 % i royalty som følge af den
ophavsretlige krænkelse, jf. i øvrigt ophavsretslovens § 83, stk. 1.
Det er i den forbindelse uden betydning, hvilken fortjeneste Forlaget
Fortuna ApS har haft på collagen. Når ophavsretten løber i så lang
en
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periode, skyldes det også en forsørgelsesbetragtning i forhold til
kunstnerens efterladte.
Forlaget Fortuna ApS har bestridt, at »Den lille havfrue« som
skulptur er hovedmotivet. Det er herudover gjort gældende, at den
fremstillede collage skal ses i sin helhed, herunder at den er
udarbejdet i H.C. Andersen-året til brug for 12 kunstværker, der
hver udtrykker et af H.C. Andersens eventyr. Hovedmotivet for
Bjørn Nørgaards collage er således H.C. Andersens eventyr »Den
lille havfrue«. Der er derfor tale om et selvstændigt kunstværk med
respekt af H.C. Andersens eventyr og Edvard Eriksens skulptur.
Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S har ikke godtgjort,
at denne skulptur er hovedmotivet i Bjørn Nørgaards værk, hvilket
kunne have været belyst ved syn og skøn.
Edvard Eriksens skulptur er blevet en art folkeeje og et symbol
for eventyret, hvorfor der ved den af Bjørn Nørgaard foretagne
anvendelse i en collage ikke er sket nogen krænkelse af
ophavsretten.
Spørgsmålet om vederlag er ikke omfattet af købeloven, hvorfor
det er Edvard Eriksens arvinger, der skal godtgøre, at kravet er
rimeligt, herunder de 15 % i royalty. Ophavsretslovens § 83
anvender ordet »erstatning«, hvilket må forudsætte, at
Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S har lidt et tab. Kravet
kan derfor ikke overstige fortjenesten, og Forlaget Fortuna ApS
har ikke haft nogen fortjeneste, jf. den som bilag A fremlagte
opstilling over indtægter og udgifter. Da kalenderen indeholder 11
andre kunstværker, kan en eventuel royalty maksimalt beregnes
som 1/12 af salget af kalenderen. Størrelsen af engangsbeløbet på
50.000 kr. er heller ikke dokumenteret på nogen måde. Det fremgår
af Erling Eriksens forklaring, at engangsvederlagene kan variere
meget. Det fremgår ikke klart, om Billedhuggeren Edvard Eriksens
Arvinger I/S kræver erstatning eller godtgørelse.

Forlaget Fortuna ApS har i øvrigt henholdt sig til Bjørn Nørgaards
argumenter, se straks nedenfor.
Bjørn Nørgaard har gjort gældende, at hans collage »Den lille
havfrue« er et selvstændigt kunstnerisk værk, der er frembragt
gennem fri benyttelse af blandt andet en fotografisk afbildning af
Edvard Eriksens skulptur »Den lille havfrue«. Collagen er skabt
over eventyret »Den lille havfrue« og ikke over skulpturen af
samme navn. Han har derfor været berettiget til at lade den
fotografiske afbildning af Edvard Eriksens skulptur indgå som et
element i sin collage som sket uden tilladelse fra Billedhuggeren
Edvard Eriksens Arvinger I/S, jf. ophavsretslovens § 4, stk. 2.
Det bestrides ikke, at Edvard Eriksens skulptur som udgangspunkt
er ophavsretlig beskyttet, men der er en fast tradition for, at man i
collager, som har karakter af selvstændige værker, kan gengive
andre ophavsretlige værker på samme måde som i parodier eller
travestier, hvor tilsvarende tradtion har været anerkendt længe.
Eksistensen af en sådan tradition - også for så vidt angår collager
- er påvist gennem det sagkyndige vidnes udsagn i sagen. I en
collage kan indgå elementer skabt af andre kunstnere. Disse
elementer kan også omfatte hverdagsobjekter og kan i visse tilfælde
være ophavsretligt beskyttet.
Ophavsretslovens § 5 omfatter ikke collager, men samleværker,
f.eks. encyklopædier, samlinger af noveller o.l. Dette er bestyrket
af forarbejderne til lovbestemmelsen. Den nugældende
bestemmelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 30. juni 2004, har
samme ordlyd som i loven fra 1995, hvor der i bemærkningerne
henvises til loven fra 1961, jf. FT 1994-95, tillæg A, sp. 1335. Disse
bemærkninger, der i øvrigt henviser til § 3 i lov om forfatter- og
kunstnerrettigheder fra 1933, giver ingen støtte for, at bestemmelsen
også omfatter billedkunst, herunder collager. 1933-lovens § 3 stod
i afsnittet om forfatterrettigheder, hvorimod afsnittet om
kunstnerrettigheder ikke indeholdt en tilsvarende bestemmelse.
Intet indicerer, at § 5 omfatter collager, som derfor alene må
bedømmes efter ophavsretslovens § 2 og § 4, stk. 2.
Den nævnte tradition, som for øvrigt aldrig er anfægtet, er en
forudsætning for opretholdelsen af den kunstneriske ytringsfrihed,
som bør opretholdes i en rimelig balance over for de ophavsretlige
enerettigheder. Ved bedømmelsen af, om en parodi er rimelig, må
der ses på formålet med den. Tilsvarende er der opretholdt en
rimelig balance i udførelsen af collagen. Når der er ret til i satirisk
form at latterliggøre fx skulpturen »Den lille havfrue«, som det
eksempelvis fremgår af bilag A5, må det også være naturligt, at
»Den lille havfrue« kan indgå i en kunstnerisk diskussion om form
og indhold. En sådan diskussion har været ført i andre lande,
herunder USA, hvor rimelighedsbetragtninger er blevet tillagt
betydning. Bjørn Nørgaard har skabt et nyt selvstændigt værk ud
fra eventyret »Den lille havfrue«, hvis formål efter hans forklaring
har været at forholde sig til hele eventyret, også konsekvenserne
af dette, og at skabe en kunstnerisk diskussion om form og indhold.
Det er derfor berettiget at inddrage kendte værker i denne
diskussion. Herudover indgår Edvard Eriksens figur alene som et
lille fotografisk element i Bjørn Nørgaards collage og kan derfor
siges at ligge under bagatelgrænsen. Formålet er ikke at konkurrere
med Edvard Eriksen. For øvrigt har Nørgaard ikke behov for at
trække på Eriksens popularitet.
Subsidiært er det gjort gældende, at Edvard Eriksens skulptur er
omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens § 24, stk.
2. Den er varigt anbragt på eller ved en for almenheden tilgængelig
vej, og den er ikke hovedmotivet i Bjørn Nørgaards collage, hvorfor
den må afbildes som sket. Bjørn Nørgaards forklaring
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om betydningen af de tre ret store ringe rundt om de små fotografier
samt om de i hjørnerne anbragte fire små figurer (tro, håb og
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kærlighed samt et spørgsmålstegn) indicerer klart, at figuren ikke
er hovedmotivet. Titlen på collagen kan ikke tillægges betydning,
idet der er titelsammenfald mellem H.C. Andersens eventyr og
Edvard Eriksens skulptur. Billedhuggeren Edvard EriksensArvinger
I/S har undladt at få spørgsmålet belyst nærmere gennem et syn og
skøn.
Vedrørende det nedlagte betalingskrav er det gjort gældende, at
Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S ikke har påvist, at
erstatningskravet modsvarer et rimeligt eller sædvanligt honorar
for den stedfundne anvendelse. Interessentskabet har heller ikke
påvist at have lidt noget tab eller et grundlag for betaling af
godtgørelse.

Rettens begrundelse og resultat:
Bjørn Nørgaard har ubestridt frembragt et kunstnerisk værk, der
er beskyttet efter ophavsretsloven.
Ophavsretslovens § 4, stk. 2, må forstås således, at ophavsret, der
erhverves i henhold til denne bestemmelse, ikke gør indgreb i
ophavsretten til det oprindelige værk. Bjørn Nørgaard har ikke i
henhold til bestemmelsen været berettiget til uden samtykke at lade
den fotografiske afbildning af Edvard Eriksens skulptur indgå som
element i collagen.
Der er herefter ikke grund til at tage stilling til, om collagen
omfattes af lovens § 5.
Efter erklæringen og den uddybende forklaring afgivet af lektor,
ph.d. Rune Gade er det påviseligt, at der er opstået en tradition for,
at kunstnere i collager anvender andre kunstneres værker i original
eller reproduceret form.
Det kan efter det foreliggende ikke fastslås, at denne tradition
indebærer, at anvendelse uden samtykke er ansvarsfri efter
ophavsretsloven som hævdet af Bjørn Nørgaard.
Hovedreglen efter ophavsretslovens § 24, stk. 2, 1. pkt., er, at et
kunstværk, der - som Edvard Eriksens - er varigt anbragt på eller
ved en for almenheden tilgængelig plads eller vej, frit kan afbildes.
Dette gælder dog ifølge 2. pkt. ikke, hvis kunstværket er
hovedmotivet, og gengivelsen udnyttes erhvervsmæssigt.
Afgørelsen af, om Edvard Eriksens værk er hovedmotivet, beror
på en samlet vurdering af det helhedsindtryk, som Bjørn Nørgaards
værk giver, af den sammenhæng, hvori billedet er anvendt, og af
anledningen til, at kunstværket er medtaget på billedet. Der er ikke
tilvejebragt sagkyndig bedømmelse af helhedsindtrykket m. v., og
retten har ikke tilstrækkeligt grundlag for at foretage den fornødne
samlede vurdering.
Som sagen herefter er forelagt, tages såvel frifindelsespåstanden
nedlagt af Forlaget Fortuna ApS som Bjørn Nørgaards påstand til
følge.
Ved omkostningsfastsættelsen er der taget hensyn til sagens
karakter, forløb og resultater. Det bemærkes, at Bjørn Nørgaard
har betalt retsafgift med 500 kr. og vederlag til det sagkyndige
vidne med 3.710 kr.

Thi kendes for ret:
Sagsøgte, Forlaget Fortuna ApS, frifindes.
Sagsøgeren, Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S, skal
anerkende, at hovedintervenientens, billedhuggeren, professor Bjørn
Nørgaards, anvendelse af en fotografisk afbildning af Edvard
Eriksens skulptur »Den lille havfrue« i hovedintervenientens collage
af samme titel, fra 2004, ikke er retsstridig.
Sagsøgeren skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med
25.000 kr. til sagsøgte og hovedintervenienten hver især.

Østre Landsret
Østre Landsrets dom.
Lyngby Rets dom af 8. august 2006 - - - er anket af Billedhuggeren
Edvard Eriksens Arvinger I/S med påstand som for byretten om,
at indstævnte 1, Forlaget Fortuna ApS, tilpligtes at betale 50.000
kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling
sker, og hertil indtil 31. december 2029 betaling af 15 % af
indstævnte 1's salgspris af samtlige produkter indeholdende den
som bilag 1 fremlagte afbildning. Over for indstævnte 2, professor
Bjørn Nørgaard, er der nedlagt påstand om frifindelse.
Indstævnte 1, Forlaget Fortuna ApS, har påstået stadfæstelse.
Indstævnte 2, professor Bjørn Nørgaard, har påstået stadfæstelse.
Supplerende sagsfremstilling
Der er for landsretten fremlagt 7 udenlandske og 62 danske
eksempler på værker, herunder collager (bilag A 8), hvori andre
kunstneres værker er gengivet. På advokat Erik Nyborgs
forespørgsel har 13 af de pågældende danske kunstnere skriftligt
oplyst, at de ikke havde indhentet tilladelse fra ophavsmanden
(ophavsmændene) til det tidligere værk til at anvende dette værk i
deres senere værk, og at de ikke efterfølgende var mødt med
indsigelser fra ophavsmanden (ophavsmændene) mod anvendelse
af værket.
Under landsrettens behandling har advokat Erik Nyborg stillet
følgende spørgsmål til Rune Gade:
». . .
1. Er de i bilag A8 anførte værker efter vidnets opfattelse
frembragt ved benyttelse af andre kunstneres eller designeres
ophavsretligt beskyttede værker?
I det omfang, det sagkyndige vidne mener, at dette ikke er
tilfældet, bedes det sagkyndige vidne anføre og begrunde dette for
det enkelte værk.
2. I det omfang det sagkyndige vidne besvarer spørgsmål 1
bekræftende, bedes det sagkyndige vidne oplyse, om de relevante
senere værker efter hans
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opfattelse - eventuelt efter foretagelse af supplerende undersøgelser
- er frembragt med eller uden tilladelse fra ophavsmændene til de
relevante tidligere værker.
3. I det omfang spørgsmål 2 besvares således, at de relevante
værker må antages at være frembragt uden tilladelse fra
ophavsmændene til de relevante tidligere værker, bedes vidnet
oplyse, om der efter hans viden er gjort indsigelse imod
frembringelse af det senere værk fra ophavsmændene til de
relevante tidligere værker.
4. Har de ophavsmænd, der i øvrigt har frembragt collager m.v.
indenfor den tradition, der er beskrevet i det sagkyndige vidnes
skriftlige besvarelse af 9. januar 2006, efter vidnets opfattelse
frembragt de relevante værker efter forinden at have indhentet
tilladelse fra ophavsmændene til de relevante tidligere værker?
5. I det omfang spørgsmål 5 besvares således, at de relevante
værker må antages, helt eller delvist, at være frembragt uden
tilladelse fra ophavsmændene til de relevante tidligere værker,
bedes vidnet oplyse, om der efter hans viden, og i bekræftende fald
i hvilket omfang, er gjort indsigelse fra ophavsmændene til de
relevante tidligere værker?
. . .«
Rune Gade har i en erklæring af 29. januar 2008 besvaret
spørgsmålene således:
». . .
1. De i bilag A8 fremsendte værker er alle frembragt ved
benyttelse af andre kunstneres eller designeres ophavsretligt
beskyttede værker. Benyttelsen af ophavsretligt beskyttet materiale
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har forskellig karakter i værkerne, strækkende sig fra den deciderede
integration af originalt (ophavsretligt beskyttet) materiale i collager
eller installationer, som er udarbejdet i forlængelse af readymadens
tradition (fx fig. 8, 13, 16, 24, 36 og 69) over en parafraserende
benyttelse af (ophavsretligt beskyttet) kunstneriske forlæg (fx fig.
2, 3, 9, 38, 40, 50) til en mere kommenterende anvendelse af
(ophavsretligt beskyttede) arbejder (fx fig. 4).
2. Da det er en almindelig og århundredelang praksis inden for
det kunstneriske område at forholde sig til allerede eksisterende
værker, dvs. kunsttraditionen, uden at søge tilladelse hos
ophavsretsmanden, må det antages, at de i bilag A8 gengivne værker
er skabt uden forudgående tilladelse fra ophavsmændene. Som
nævnt (s. 4) i min skriftlige besvarelse af 9. januar 2006, er
kunsthistorien i vidt omfang baseret på stilistiske fællesskaber og
'strømninger', der deler distinkte stiltræk. . . .
3. Jeg har ikke kendskab til at der skulle være gjort indsigelse fra
ophavsmændene til nogen af de i bilag A8 anvendte værker.
4. For de i min skriftlige besvarelse af 9. januar 2006 beskrevne
kunstneres vedkommende gælder det generelt, at de ikke har
indhentet tilladelse til at anvende eksisterende værker eller forlæg
fra disses ophavsmænd i deres senere udarbejdede værker. For
collagetraditionen, herunder beslægtede kunstneriske strategier
såsom readymade, appropriation, assemblage og décollage, gælder
det generelt, at kunstnere anvender andres værker delvist eller helt
i deres egne værker, uden at indhente tilladelse til dette. Som nævnt
i min skriftlige besvarelse af 9. januar 2006, eksisterer der en
righoldig tradition i kunsthistorien for dette - hvilket også
eksemplerne i bilag A8 vidner om.
5. Efter min viden er der ikke gjort indsigelse imod frembringelse
af nogle af de værker, jeg omtaler i min skriftlige besvarelse af 9.
januar 2006. Dog kan det bemærkes, at visse kunstnere inden for
den retning, jeg betegner som appropriationskunst (s. 3-4), har
været genstand for sådanne indsigelser, som videre har resulteret
i retssager. Det gælder for kunstnerne Jeff Koons og Barbara
Kruger, begge amerikanske. Jeff Koons anvendte i 1988 et postkort
med et fotografi af den amerikanske fotograf Art Rogers fra 1980
som udgangspunk for en skulptur med titlen String af Puppies,
hvilket resulterede i et sagsanlæg fra Rogers (Rogers v. Koons,
751 F. Supp. 474 (S.D.N.Y. 1990)), der ved to instanser faldt ud
til Rogers' fordel. I forbindelse med collagen Untitled (It's a small
world but not if you have to clean it) anvendte Barbara Kruger i
1989 et fotografi optaget af den tyske fotograf Thomas Hoepker,
der havde været gengivet i bladet Foto Prisma omkring 1960,
hvilket resulterede i et sagsanlæg (Hoepner v. Kruger, 200
F.Supp.2d 340(S.D.N.Y. 2002)), som faldt ud til Krugers fordel.«
Forklaringer
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Rune Gade,
Erling Eriksen og Bjørn Nørgaard. Der er endvidere afgivet
vidneforklaring af Klaus Pedersen.
Rune Gade har supplerende forklaret, at han kan vedstå
erklæringerne for byretten og landsretten. De eksempler på collager,
der er fremlagt, indeholder et repræsentativt udvalg af den danske
collage tradition inden for de sidste 15 år. De kunstnere, der står
bag de fremlagte collager, er seriøse kunstnere, hvis værker vil
kunne udstilles på museer. Anvendelse af »Den Lille Havfrue«
under samtidskunstfestivalen U-Turn har ikke karakter af collage,
men nærmest af en installation eller intervention.
Erling Eriksen har supplerende forklaret, at Carlsberg havde eneret
til at bruge »Den Lille Havfrue« på ølflasker, således at andre
bryggeriers ølflasker ikke måtte have et billede af havfruen.
Interessentskabet vil godt give tilladelse til at bruge »Den Lille
Havfrue« som påklædningsdukke, men vil ikke have, at skulpturen

på Langelinie beklædes. Interessentskabets årlige indtægt er ikke
på 1 mio. kr., men ½ mio. kr.
Bjørn Nørgaard har supplerende forklaret, at citaterne på
gobelinerne på Christiansborg bl.a. omfatter gengivelse af andres
arkitektoniske værker og
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billedkunstværker. Også ophavsretligt beskyttede kunstværker
indgår i citaterne, f.eks. Anders And. Han er ikke blevet mødt med
indsigelser mod anvendelse af citaterne. Gobelinerne ses af mange
mennesker. Efter de to første år havde der været en million
besøgende.
Klaus Pedersen har forklaret, at han er sekretariatsleder i
Billedkunstnernes Forbund, som er en fagforening eller
interesseorganisation for billedkunstnere. Bjørn Nørgaard er
medlem af forbundet, og en ophavsretsfond under forbundet har
givet økonomisk støtte til Bjørn Nørgaards førelse af denne retssag.
Det er forbundets politiske opfattelse, at ophavsretten ikke skal
lægge en dæmper på den kunstneriske udfoldelse. Han kan tilslutte
sig den opfattelse, som Rune Gade har givet udtryk for i
erklæringerne. Der har været et eksempel på indsigelse mod brug
af andre kunstneres værker. Der blev ført en sag herom i Belgien,
som gav kunstneren Ole Ahlberg medhold vedrørende brugen af
bl.a. »Tintin«. Også denne sag blev støttet af ophavsretsfonden.
Procedure
Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedurer for
byretten. De indstævnte har frafaldet deres subsidiære anbringende
for byretten om, at anvendelsen af fotografierne af »Den Lille
Havfrue« er hjemlet i ophavsretslovens § 24, stk. 2.

Landsrettens begrundelse og resultat:
De indstævnte har som ovenfor nævnt ikke påberåbt sig
ophavsretslovens § 24, stk. 2, for landsretten. De indstævnte har
derimod bl.a. gjort gældende, at anvendelsen af fotografierne af
Edvard Eriksens skulptur »Den Lille Havfrue« uden samtykke fra
interessentskabet har hjemmel i ophavsretslovens § 4, stk. 2. Efter
denne bestemmelse er ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk,
som er frembragt gennem »fri benyttelse af et andet«, ikke afhængig
af ophavsretten til det oprindelige værk.
Bjørn Nørgaards omhandlede værk må anses for et nyt og
selvstændigt værk. Spørgsmålet er derfor, om Bjørn Nørgaards
værk er frembragt gennem fri benyttelse af de omhandlede
fotografier af Edvard Eriksens skulptur »Den Lille Havfrue«.
Den omstændighed, at »Den Lille Havfrue« er fotograferet i sin
helhed, og at den således er let genkendelig i Bjørn Nørgaards værk,
udelukker efter landsrettens opfattelse ikke i sig selv, at der er tale
om »fri benyttelse«. Landsretten har herved lagt vægt på, at det må
anses for bevist, at der er en fast tradition for, at kunstnere i collager
anvender andres ophavsretsbeskyttede værker, selv om der ikke er
givet samtykke hertil fra ophavsmændene. Der henvises herved
navnlig til Rune Gades erklæringer og forklaringer og de eksempler
på collager, der er fremlagt for landsretten, samt de svar, som er
indkommet fra 13 kunstnere. Landsretten har også lagt vægt på, at
ophavsretsloven giver mulighed for at tage hensyn til en fast
tradition. Der henvises til bemærkningerne til § 3 i lov nr. 158 af
31. maj 1961 om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker,
der fremhæver, at »bestemmelsen ikke vil være til hinder for
fremførelsen eller udgivelsen af parodier eller travestier, idet der
for disses tilladelighed må siges at være fast tradition«
(Folketingstidende 1959-60, TillægA, sp. 2693). I bemærkningerne
til den gældende ophavsretslovs § 3 er der ikke taget afstand herfra,
idet det anføres, at »forslaget om ophavsmandens ideelle rettigheder
(droit moral) svarer til den gældende lovs § 3« (Folketingstidende
1994-95, Tillæg A, s. 1335).
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I mangel af nærmere lovregulering af spørgsmålet om anvendelse
af andres ophavsretligt beskyttede værker i collager uden samtykke
finder landsretten imidlertid, at afgørelsen af, om Bjørn Nørgaards
værk er frembragt gennem fri benyttelse af fotografierne af Edvard
Eriksens skulptur »Den Lille Havfrue«, må træffes ud fra en konkret
afvejning af hensynet til effektiv beskyttelse af interessentskabets
ophavsret over for hensynet til Bjørn Nørgaards kunstneriske
ytringsfrihed.
I Bjørn Nørgaards collage, der som nævnt ovenfor udgør et nyt
og selvstændigt værk, anvendes to fotografier af Edvard Eriksens
skulptur »Den Lille Havfrue«. Fotografierne, der i midtercirklen
gengives sammen med to fotografier af Bjørn Nørgaards egen
skulptur af den »genmodificerede« lille havfrue, har efter
landsrettens opfattelse ikke nogen dominerende plads i værket.
Anvendelsen af fotografierne er ikke egnet til at berige Bjørn
Nørgaard eller forlaget på bekostning af interessentskabet.
Endvidere lægges det efter Bjørn Nørgaards forklaring til grund,
at anvendelsen af fotografierne har en særlig baggrund. Værket er
således udarbejdet i anledning af H.C. Andersen-året og vedrører
H.C. Andersens eventyr om »Den Lille Havfrue«. Bjørn Nørgaard
ønskede at gå dybere ind i fortællingen og pege på forskellige
tolkninger illustreret bl.a. ved anvendelse af Edvard Eriksens
nationalromantiske figur og sin egen »genmodificerede« havfrue.
I hvert fald under disse omstændigheder findes Bjørn Nørgaards
værk at være frembragt gennem fri benyttelse af fotografier af
Edvard Eriksens skulptur »Den Lille Havfrue«, jf. ophavsretslovens
§ 4, stk. 2, således at ophavsretten til dette værk ikke er krænket.
Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.
Henset til ankesagens principielle karakter skal ingen af parterne
betale sagsomkostninger til nogen anden part for landsretten.

Thi kendes for ret:
Byrettens dom stadfæstes.
Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten

til nogen anden part.
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Forbudsbeføjelse fortabt på grund af passivitet.
Almindelige emner 21.9 - Fogedret 5.9 - Immaterialret 4.1.

♦ I 1993 indleverede A patentansøgning vedrørende en
gyllespreder, og i oktober 1995 blev patentet meddelt. I 1996
indleverede B patentansøgning vedrørende en gyllespreder, og
i december 1999 opnåede B patent. Allerede i 1997, efter
præsentation af B's gyllespreder i fagpressen og på en messe,
påtalte A over for B, at B's patentanmeldte gyllespreder
krænkede A's patent. I september 1997 indleverede A
forbudsrekvisition til fogedretten med påstand om, at det blev
forbudt B at producere og sælge gyllesprederen. I december
1997 hævede A forbudssagen. I januar 1998 fastholdt A
skriftligt over for B, at der fandt en patentkrænkelse sted, og
meddelte, at spørgsmålet ville blive forfulgt retligt. Efter at B
i december 1999 var blevet meddelt patent på gyllesprederen,
fremsatte A i maj 2000 over for Patent- og Varemærkestyrelsen,
S, indsigelse mod patentet. I oktober 2002 traf S afgørelse om
at opretholde B's patent, hvilket Ankenævnet for Patenter og
Varemærker stadfæstede i januar 2005. I marts 2005 anlagde
A sag ved domstolene mod B med påstand om, at B's patent
var ugyldigt og skulle slettes. I marts 2006 nedlagde A i sagen
mod B på ny tillige påstand om forbud mod B's fremstilling,
markedsføring mv. af gyllesprederen. Landsretten, der i en
deldom alene tog stilling til spørgsmålet om passivitet fra A's
side i relation til forbudspåstanden, fandt på baggrund af
sagsforløbet, hvor der var gået mere end 8 år fra
tilbagekaldelsen af forbudsbegæringen fra fogedretten, til der
blev nedlagt påstand om forbud i retssagen, at B med rette
kunne forvente, at A havde truffet beslutning om ikke at ville
anlægge en forbudssag. A havde derfor på grund af passivitet
fortabt sin ret til at få forbudspåstanden behandlet i realiteten,
og B blev frifundet for denne påstand. Højesteret bemærkede,
at efter A's tilbagekaldelse af forbudsbegæringen i december
1997 fortsatte B produktion og markedsføring af sin
gyllespreder, hvilket A var bekendt med, og at en
imødekommelse af A's indsigelse over for patentmyndighederne
ikke i sig selv ville have afgjort spørgsmålet om krænkelse
eller have hindret B i at markedsføre sin gyllespreder. Herefter
og i øvrigt af de grunde, landsretten havde anført, stadfæstede
Højesteret dommen.1

H.D. 24. august 2009 i sag 11/2008 (2. afd.)

Harry Højvang Sørensen (adv. Mogens Yde Knudsen, Århus)
mod
J.O.S. Maskinfabrik A/S (adv. Jørn Vestergaard-Jensen, Århus).

Vestre Landsret
Vestre Landsrets deldom 23. maj 2007 (14. afd.)
(Eva Staal, Lis Sejr, Grith Rosleff (kst.)).

Påstande
I stævning af 10. marts 2005 nedlagde sagsøgeren, Harry Højvang
Sørensen, påstand om, at sagsøgte, J.O.S. Maskinfabrik A/S (nu
Samson Agro A/S), skulle anerkende, at patent DK 173048 B1
tilhørende J.O.S. Maskinfabrik A/S kendes ugyldigt og skal
udslettes fra registret i Patent- og Varemærkestyrelsen.
I svarskrift af 29. juni 2005 nedlagde J.O.S. Maskinfabrik A/S
påstand om frifindelse.
Herefter udveksledes yderligere processkrifter.
I processkrift af 20. marts 2006 nedlagde Harry Højvang Sørensen
en yderligere påstand som påstand 1 om, at J.O.S. Maskinfabrik
A/S forbydes, så længe patent DK 170545 B1 er i kraft, at udnytte,
herunder fremstille, markedsføre og bringe i omsætning,
gyllespredere og fordelerelementer, som beskrevet i henholdsvis
krav 1 og krav 7 i patent DK 173048 B1, og som fremgår af video
fremlagt som bilag F og af fotos fremlagt som bilag 32. Harry
Højvang Sørensen fastholdt den i stævningen nedlagte påstand, nu
som påstand 2.
Ved processkrift af 1. maj 2006 nedlagde J.O.S. Maskinfabrik
A/S påstand om frifindelse over for Harry Højvang Sørensens
påstand 1 (forbudspåstanden), og gjorde blandt andet gældende, at
der i forhold til denne påstand forelå rettighedsfortabende passivitet.
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Ved landsrettens kendelse af 25. september 2006 blev
passivitetsspørgsmålet i relation til forbudspåstanden efter parternes
samstemmende begæring udskilt til særskilt behandling og
afgørelse, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1 og 2.
Under deldomsforhandlingen har Harry Højvang Sørensen nedlagt
påstand om, at påstand 1 fremmes til behandling i realiteten, da der
ikke er udvist rettighedsfortabende passivitet.
J.O.S. Maskinfabrik A/S har påstået frifindelse for Harry Højvang
Sørensens påstand 1, under anbringende af at der er udvist
rettighedsfortalende passivitet.
Sagsfremstilling
Harry Højvang Sørensen indleverede den 9. august 1993
patentansøgning vedrørende en gyllespreder. Ansøgningen blev
tilgængelig den 10. februar 1995, og patentet blev meddelt den 23.
Oktober 1995 under DK 170545 B1. Patentskriftet er udfærdiget
af patentagent Kaj Hansen. Harry Højvang Sørensen overdrog
retten til at udnytte patentet til sin virksomhed Harsø Maskiner
A/S.
Af patentskriftet fremgår bl.a., at der er tale om en gyllespreder
med et slæbeslangesystem, det er forbundet til en snittefordeler
med skæreplade, afløbshuller og roterende fordelerelement.
Formålet med opfindelsen var bl.a. at opnå enmere effektiv snitning
af halmstykker i gyllen, mindre tilstopning af systemet og en jævn
strøm af gylle ud i slæbeslangerne.
J.O.S. Maskinfabrik A/S som patenthaver og med Jens Ove
Sørensen som opfinder indleverede den 13. december 1996
patentansøgning vedrørende en gyllespreder samt fordelerelement
til gyllespreder. Ansøgningen blev tilgængelig den 14. juni 1998,
og patentet blev meddelt den 6. december 1999 under DK 173048
B1. Patentskriftet er udfærdiget af K. Skøtt Jensen.
Af patentskriftet fremgår bl.a., idet henvisninger til tegninger er
udeladt, at:
». . .

1 U 1961.1027 H med kommentar af Spleth og Trolle i TfR 1962.149, U 1964.628 H, U 1965.447 H, U 1989.1016/2 H, U 1998.576/2 H, U 2003.1219 H,
Mogens Koktvedgaard og Lise Østerborg: Patentloven, 2. udg. (1979), s. 303-04, Mogens Plesner i Vennebog til Mogens Koktvedgaard (1993), s. 347-
48, Erling Borcher: Produktefterligninger, 2. udg. (2003), s. 267-68, Niels M. Andersen m.fl.: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder (2006), s. 493-
95, Camilla Hørby Jensen: Retsfortabende passivitet - hvorfor, hvordan, hvornår? (2007), s. 45-47, 75-76, 94-103, 109-10, 115-22, 125-33, 182-87, 190-
91 og 303-07, Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialeret (2008), s. 520, Palle Bo Madsen: Markedsret Del 3, 5. udg. (2008), s. 312-13, Knud
Wallberg: Varemærkeret, 4. udg. (2008), s. 153-55, Mogens Plesner i Juristen 1972, s. 260, og Jens Valdemar Krenchel i U 2000B.180.
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Den foreliggende opfindelse angår en gyllespreder, af den art der
omfatter et slangesystem til fordeling af gyllen, især et
slæbeslangesystem, monteret på en gyllevogn ved
fastgørelsesmidler og omfattende en spredebom med et antal
fordelerslanger og en snittefordeler, der via en pumpe med
slangeforbindelse tilføres gylle, hvilken snittefordeler omfatter et
hus i hvilket er indbygget i det mindste en cirkelformet skæreplade
der nær periferien har et antal afløbsåbninger stående i forbindelse
med slangerne, og hvilken skæreplade er samvirkende med et
roterende hult fordelerelement udformet med skær og omfattende
midler til anpresning af fordelerelementets skær imod skærepladen
således at skærepladens afløbsåbninger skiftevis åbnes og lukkes,
og således indbygget i huset at der skiftevis tilføres gylle og
atmosfærisk luft til slangerne, og at snittefordeleren fortrinsvis er
således placeret at gyllen ved frit fald kan ledes fra snittefordeleren
ud gennem fordelerslangerne ved frit fald.
Sådanne gyllespredere kendes fra prøverapport nr. 821/1991 og
nr. 891/1994, udarbejdet af Statens Jordbrugstekniske Forsøg.
Sidstnævnte gyllespreder kendes tillige fra Patentskriftet DK
170545.
. . .
Det er opfindelsens formål at angive en gyllespreder hvis
snittefordeler udfører en finere snitning af den i gyllen værende
halm med samme omdrejningstal for skæredelen.
. . .
PATENTKRAV
1. Gyllespreder, af den art der omfatter et slangesystem til
fordeling af gyllen, især et slæbeslangesystem, monteret på en
gyllevogn ved fastgørelsesmidler og omfattende en spredebommed
et antal fordelerslanger og en snittefordeler, hvilken snittefordeler
omfatter et hus der har en tilslutningsstuds for tilførsel af gylle,
hvilket hus afgrænses af mindst en snitterplade med en rundtgående
hulrække stående i forbindelse med slangerne, og hvilken
snitterplade er samvirkendemed et roterende hult element udformet
med skær der er i anlægmod snitterpladen og afgrænser respektive
skæråbninger, som er større end åbningerne i hulrækken således
at hullerne i snitterpladen ved rotation af dette element skiftevis
åbnes og lukkes, hvorved snitterfordelerens hus opdeles i rum
stående i forbindelse med det fri og rum der tilføres gylle, således
at der skiftevis tilføres gylle og atmosfærisk luft til slangerne, og
hvilken snitterfordeler er således placeret at gyllen ved gravitation
ledes fra snitterfordeleren ud gennem fordelerslangerne kendetegnet
ved, at fordelerelementet har i det mindste tre af de nævnte skær
anbragt i hovedsagen jævnt fordelt langs hulrækken.
. . .«
Ved brev af 25. februar 1997 til J.O.S. Maskinfabrik A/Smeddelte
advokat Holger Refslund som advokat for Harsø Maskiner A/S, at
den gyllefordeler, som J.O.S. Maskinfabrik A/S havde præsenteret
i Maskinbladet og på landbrugsmessen Agromek som en
patentanmeldt nyhed, krænkede patent 170545 B1. Advokat Holger
Refslund anmodede om at få tilsendt skriftligt materiale, herunder
patentansøgningen, til brug for en nærmere bedømmelse af
krænkelsen.
På baggrund af en henvendelse fra HarsøMaskiner A/S fremkom
patentagent Ole Thierry-Carstensen fra Chas. Hude ved brev af 18.
marts 1997 med en udtalelse om, hvorvidt patentanmeldelsen fra
J.O.S.MaskinfabrikA/S krænkedeHarryHøjvang Sørensens patent.
Det fremgår bl.a. af udtalelsen, at:
». . .
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Den af J.O.S. Maskinfabrik A/S markedsførte gyllevogn med det
beskrevne fordelerapparat sikrer, at slangerne ved snittefordeleren
indvendigt er under atmosfærisk tryk, således at strømmen af gylle

igennem slangerne bliver forholdsvis jævnt ved lavt trykfald.
Endvidere snittes halmstykker i gyllen effektivt. J.O.S. maskinfabrik
A/S's gyllevogn udviser derfor samme fordele som gyllevognen
ifølge Deres patent.
J.O.S. Maskinfabrik A/S's gyllevogn krænker derfor efter min
mening Deres patent nr. 170.545.
. . .«
Den 15. september 1997 indleverede Harsø Maskiner A/S
forbudsrekvisition udfærdiget af advokat Holger Refslund til
Fogedretten i Randers. Påstanden var følgende: »Rekvisitus
forbydes at producere/sælge gyllefordeleren, som vist på de 3
billeder fremlagt som bilag 6 (gyllefordeleren er alene vist på
billede 1)«.
Ved processkrift af 23. oktober 1997 udfærdiget af advokat
Mogens Birkebæk påstod J.O.S. Maskinfabrik A/S
forbudsforretningen nægtet fremme.
Advokat Holger Refslund indhentede under forbudssagen en ny
udtalelse fra patentagent Ole Thierry-Carstensen vedrørende
krænkelsesspørgsmålet. Af udtalelsen, der er dateret 27. november
1997, fremgår bl.a., at J.O.S. Maskinfabrik A/S' gyllespreder helt
klart krænker dansk patent nr. 170545 B1, idet arbejdsprincippet i
og virkningerne af de to gyllespredere er de samme.
HarsøMaskiner A/S hævede forbudssagen, og fogedretten sluttede
sagen den 11. december 1997.
Ved brev af 16. januar 1998 til advokat Mogens Birkebæk
fastholdt advokat Holger Refslund, at der fandt en patentkrænkelse
sted, og meddelte, at spørgsmålet ville blive forfulgt retligt, ligesom
der ville blive protesteret mod endelig registrering af J.O.S.
Maskinfabriks patent.
Advokat Holger Refslund fastholdt i brev af 28. januar 1998 til
advokat Mogens Birkebæk, at der fandt en krænkelse sted, og at
den ville blive forfulgt retligt.
Af brev af 13. februar 1998 fra advokat Mogens Birkebæk til
advokat Holger Refslund fremgår, at processuelle meddelelser
kunne stiles til advokaten. Af brevet fremgår endvidere bl.a.
følgende:
». . .
Når Deres klient har valgt at hæve fogedsagen uden i øvrigt at
kræve sagen yderligere prøvet, kan min klient helt berettiget og i
overensstemmelse med praksis tage dette som udtryk for, at Deres
klient har anerkendt de synspunkter, som min klient har fremført
omkring de to produkters klare forskellighed som udgørende hver
sin opfindelse.
Deres fortsatte påstande om, at der med min klients produkt
foreligger krænkelser, kan således på ingen måde accepteres. Min
klient vil derfor fortsætte med i god tro at afhænde sin fordeler
under hensyntagen til den foreløbige godkendelse af min klients
produkt som værende patenterbar opfindelse, som klienten har
modtaget fra Patentdirektoratet.
. . .
Hører jeg ikke yderligere fra Dem, vil jeg tage det som udtryk
for, at De og Deres klient kan indse, at min klients produkt ikke på
nogen måde udgør en krænkelse af Deres klients eventuelle
immaterielle rettigheder.
. . .«
Af brev af 20. februar 1998 fra advokat Holger Refslund fremgår
bl.a., at:
». . .
både De og Deres klient udmærket var klar over, at min klient
ikke ved at hæve fogedsagen erkendte, at Deres klient ikke
krænkede min klients patent ved produktion af den pågældende
fordeler, hvilket der klart blev givet udtryk for i forbindelse med
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at fogedsagen blev hævet, og det blev efterfølgende påpeget i min
skrivelse af 16. januar d.å. til Dem forud for Agromek i Herning.
. . .
Min klient fastholder fortsat, at Deres klient krænker min klients
patent.
. . .
Jeg har noteret mig, at De modtager eventuelle processuelle
meddelelser til frafald af kald og varsel, hvilket vil ske.«
Herefter var der ikke yderligere skriftveksling direkte mellem
parterne vedrørende krænkelsesspørgsmålet, og der blev ikke på
dette tidspunkt udtaget stævning.
Efter at J.O.S. Maskinfabrik den 6. december 1999 var blevet
meddelt patent på gyllesprederen, gjorde Harry Højvang Sørensen
indsigelse ved brev af 31. maj 2000 til Patent- og
Varemærkestyrelsen. Af brevet, der er udfærdiget af patentagent
Kaj Hansen, fremgår bl.a., at det er »vor opfattelse, at ansøgernes
gyllespreder udgør en krænkelse af vor klients patent, jf.
patentlovens § 3, stk. 2«.
Den 30. oktober 2002 traf Patent- og Varemærkestyrelsen
afgørelse om at opretholde patent nr. 173048 i uændret form. Af
afgørelsen fremgik bl.a., at:
». . .
Vi gør opmærksom på, at eventuelle krænkelsesspørgsmål ikke
er taget i betragtning ved behandlingen af indsigelsen, idet dette
ikke er en gyldig begrundelse for at nedlægge indsigelse, jf.
patentlovens § 21, stk. 2 samt patenthåndbogens vejledning P 7.2-
1, pkt. 2.1.
. . .«
Ved brev af 23. december 2002, der er udfærdiget af Kaj Hansen,
indbragte Harry Højvang Sørensen Patent- og Varemærkestyrelsens
afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Som
begrundelse for indbringelsen blev det bl.a. anført, at der ikke ved
anvendelse af gyllesprederen blev opnået en ny og forbedret
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virkning, at opfindelsen var en sammenstilling af kendt teknik, og
at der derved ikke blev opnået nogen ny virkning. Begrundelsen
blev fastholdt i et indlæg, der blev faxet til ankenævnet den 14.
april 2003.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker stadfæstede den 11.
januar 2005 Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30.
oktober 2002. For ankenævnet var der blevet afgivet yderligere
skriftlige indlæg, og der havde været mundtlig forhandling.
Ankenævnet udtaler bl.a. følgende:
». . .
Efter et samlet skøn over sagens oplysninger, herunder den for
ankenævnet foreviste videofilm, finder ankenævnet at kunne
tiltræde, at det er sandsynliggjort, at det omhandlede patent
væsentligt adskiller sig fra kendt teknik. Herefter og i øvrigt af de
af Patent- og Varemærkestyrelsen nærmere anførte grunde,
stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.
. . .«
Som tidligere omtalt udtog Harry Højvang Sørensen stævning
den 10. marts 2005.
Harry Højvang Sørensens nye advokat meddelte ved brev af 27.
januar 2006 til J.O.S. Maskinfabriks advokat, at krænkelsen af
Harry Højvang Sørensens patent måtte ophøre.
Ved brev af 22. februar 2006 afviste J.O.S.Maskinfabriks advokat,
at der fandt en krænkelse sted. Endvidere påberåbte J.O.S.
Maskinfabriks advokat sig, at Harry Højvang Sørensen havde udvist
passivitet ved ikke at have forfulgt krænkelsespåstanden ved
domstolene siden opgivelse af fogedforbudssagen i 1997.

I processkrift af 20. marts 2006 nedlagde Harry Højvang Sørensen
som tidligere omtalt påstand om, at J.O.S. Maskinfabrik A/S
forbydes at udnytte sit patent DK 173048 B1.
Forklaringer
Harry Højvang Sørensen har blandt andet forklaret, at han i 1997
havde en virksomhed, Harsø Maskiner A/S, med 25-30 ansatte.
Virksomheden fremstillede produkter til gyllehåndtering. I 1993
havde han udviklet den gyllespreder, som blev patenteret som patent
DK 170545. Nyheden ved sprederen var, at halmresterne i et
fordelerelement blev snittet, og at fordelerelementet var hult og
sugede luft ind i midten. Disse tiltag gjorde, at der ikke opstod
problemer med tilstopning af slangerne, og gjorde rengøringen
lettere. Systemetmuliggjorde endvidere spredning af storemængder
gylle.
I 1997 blev han opmærksom på, at J.O.S. Maskinfabrik på
landsbrugsmessen Agromek havde præsenteret en gyllespreder
med et fordelerelement, som efter hans opfattelse var en
efterligning. Hans advokat rettede derfor ved brev af 25. februar
1997 henvendelse til J.O.S. Maskinfabrik. I samme forbindelse bad
han et patentbureau, Chas. Hude A/S, om at vurdere, om J.O.S.
Maskinfabriks fordeler krænkede hans patent.
I september 1997 indledte han en forbudssag i fogedretten. Sagen
blev tilbagekaldt, da han ikke ville risikere sin virksomhed ved at
stille den bankgaranti, som ville blive krævet for gennemførelse af
forbudssagen. Der nåede ikke at blive afholdt et møde i fogedretten,
men parterne og deres advokater mødtes i Vejle den 8. december
1997. Formålet med mødet var at finde en forligsmæssig løsning
på sagen. På mødet fastholdt han, at der fandt en krænkelse sted.
J.O.S.Maskinfabrik havde den opfattelse, at fabrikkens gyllespreder
kunne produceres og sælges, hvis man fik patent på den, således
somman havde søgt om. Der blev ikke opnået nogen forligsmæssig
løsning på mødet.
Da forbudssagen blev hævet, overvejede han og hans advokat at
anlægge sag ved de almindelige domstole. Det endte med, at han
valgte at afvente, om patent blev meddelt for i givet fald derefter
at forsøge at få patentet udslettet. J.O.S. Maskinfabrik fik patent
på sin gyllespreder den 6. december 1999. Herefter rettede han
henvendelse til patentagent Kaj Hansen, som mente, at der forelå
en krænkelse. Den 31. maj 2000 fremkom han med en indsigelse
mod patentet. Da der er en generel 6-måneders frist for indsigelser
mod et patent, må man under alle omstændigheder afvente udløbet
af fristen, før indsigelserne behandles. Der var derfor ikke grund
til at fremkomme med indsigelsen hurtigere. Da J.O.S.
Maskinfabriks gyllespreder kom i handlen, overtog den markedet
fuldstændig.
Holger Refslund har forklaret, at han har været advokat for
sagsøgeren i 15-16 år. Han skrev brevet af 25. februar 1997 til
J.O.S. Maskinfabrik på foranledning af Harry Højvang Sørensen.
Harry Højvang Sørensen var af den opfattelse, at J.O.S.
Maskinfabriks gyllespreder var et plagiat af Harry Højvang
Sørensens og dermed ikke patentværdig. Opfindelsen havde desuden
hverken nyhedsværdi eller opfindelseshøjde. Det var ham, der
foreslog, at man skulle rette henvendelse til et anerkendt
patentbureau for at få en vurdering.
Den 15. september 1997 blev der indgivet begæring til fogedretten
om nedlæggelse af forbud mod J.O.S. Maskinfabriks gyllefordeler.
En mere detaljeret vurdering fra patentbureauet til brug for
forbudssagen blev indhentet i oktober 1997. Den 8. december 1997
blev der holdt et møde mellem parterne og deres advokater med
henblik på at finde en forligsmæssig løsning. Han forlod mødet
med »en god fornemmelse«, men husker ikke, hvorledes de skulle
nå frem til en forligsmæssig løsning. Det var nok på tale, at der
skulle laves en licensaftale.
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Fra Harry Højvang Sørensens side er det hele vejen igennem
blevet fastholdt, at J.O.S. Maskinfabriks gyllefordeler krænkede
Harry Højvang Sørensens
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rettigheder. Fogedforbudssagen blev tilbagekaldt, inden der var
afholdt møde i fogedretten. Baggrunden var, at det ville være
belastende for Harsø Maskiners likviditet at stille den sikkerhed,
der måtte forventes at ville blive en betingelse for nedlæggelse af
et forbud. Desuden kunne man koncentrere sig om indsigelserne
mod J.O.S. Maskinfabriks patentansøgning. De regnede med, at
J.O.S. Maskinfabriks gyllefordeler ville blive nægtet registrering
som patent, fordi kravene til nyhedsværdi og opfindelseshøjde ikke
var opfyldt. Uanset spørgsmålet om patentregistrering var der under
alle omstændigheder tale om en krænkelse, da J.O.S.Maskinfabriks
gyllefordeler var et plagiat. Hvis registreringen var blevet nægtet,
ville de have forfulgt krænkelsen ved en civil sag, og de ville i så
fald have haft nemmere ved at vinde en sådan sag.
Da han skrev brevet af 28. januar 1998 til J.O.S. Maskinfabriks
daværende advokat, var det meningen, at der skulle føres en civil
sag om krænkelsesspørgsmålet. Dette ændredes som nævnt senere.
Det var patentagent Kaj Hansen, der hjalp Harry Højvang Sørensen
med at føre sagen i Patent- og Varemærkestyrelsen og senere i
Patentankenævnet. Hans advokatfirma blev dog involveret i sagen
for ankenævnet, idet advokat Max G. Sørensen deltog i den
mundtlige forhandling i ankenævnet.
Det er korrekt, at et anbringende om krænkelse af J.O.S.
Maskinfabriks patent, som anført i stævningen, ikke kan føre til
ugyldighed af J.O.S. Maskinfabriks patent. Det var imidlertid nok
Harry Højvang Sørensens opfattelse, at en underkendelse af J.O.S.
Maskinfabriks patent ville indebære, at krænkelsen så ville ophøre.
Kaj Hansen har forklaret, at han er patentagent. Han fik til opgave
at udarbejde en patentansøgning vedrørende Harry Højvang
Sørensens opfindelse og indgive den. Der viste sig at være tale om
flere opfindelser, som skulle udskilles til særskilte ansøgninger.
Den opfindelse, denne sag drejer sig om, er en gyllespreder med
snittefordeler. Det nye ved fordeleren var, at halmen blev snittet,
og at der blev tilført luft. Metoden gav et bedre gennemløb i
slangerne, og man undgik tilstopning. Han var ikke involveret i
fogedforbudssagen og heller ikke i parternes forligsmøde i december
1997.
Det var aftalen med Harry Højvang Sørensen, at der skulle gøres
indsigelse, hvis J.O.S. Maskinfabrik fik godkendt sin
patentansøgning. Som anført i hans indsigelsesskrivelse af 31. maj
2000, var det hans opfattelse, at hvis J.O.S. Maskinfabriks patent
krænkede Harry Højvang Sørensens patent, skulle J.O.S.
Maskinfabriks patentansøgning afslås. Det er derfor efter hans
opfattelse forkert, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har
behandlet krænkelsesspørgsmålet.
Jens Ove Sørensen har forklaret, at han tidligere var ejer af J.O.S.
Maskinfabrik, som han solgte for 6-7 år siden til Samson Agro A/S.
Han arbejdede derefter for Samson Agro i 2 år. De seneste 3 år har
han været ansat i og medejer af Samson Bimatec A/S, som udvikler
af gyllespredere. Da han var direktør for J.O.S. Maskinfabrik,
udviklede han den i sagen omstridte gyllefordeler. Han kontaktede
en patentagent, Skøtt Jensen, og blev gennem denne bekendt med,
at Harry Højvang Sørensen også havde patent på en gyllefordeler.
Agenten fik aktindsigt i denne patentsag og gav herefter grønt lys
for produktion af vidnets gyllefordeler. Det kan godt passe, at
gyllefordeleren blev fremvist på Agromek i 1997. Der var et vist
salg af gyllefordeleren på dette tidspunkt. Han kan ikke sige, om
fremkomsten af gyllefordeleren gav J.O.S. Maskinfabrik nye
kunder.

Vidnet deltog i mødet i Vejle den 8. december 1997. Han erindrer
ikke nærmere om drøftelserne på mødet, som måske nok var et
forsøg på at opnå et forlig. Dagen før den mundtlige forhandling i
fogedretten havde han et møde med Skøtt Jensen og sin daværende
advokat, Mogens Birkebæk. På mødet blev de ringet op fra
modparten med forslag om, at forbudssagen blev opgivet mod, at
hver part betalte deres egne omkostninger. Da fogedsagen blev
hævet, regnede han med, at sagen var slut. Han modtog derfor
brevene af 16. og 28. januar 1998 med nogen undren. Da der ikke
skete mere, gik han dog fortsat ud fra, at sagen var slut. Han har
ikke interesseret sig for den indsigelse, der kom under patentsagen.
Morten Alrø har forklaret, at han i forbindelse med Samson Agros
overtagelse af J.O.S. Maskinfabrik i 2000 overtog de verserende
patentsager. Han drøftede indsigelsessagen med Skøtt Jensen, men
ikke med Jens Ove Sørensen.
Mogens Birkebæk har forklaret, at han var advokat for J.O.S.
Maskinfabrik under forbudssagen. Han indtrådte i sagen, da
forbudsbegæringen kom i september 1997. Han har lavet
processkriftet af 23. oktober 1997 ogmener ikke at have udarbejdet
andre processkrifter.
Han deltog i et møde i Vejle kort før berammelsestidspunktet for
fogedsagen, formentlig mellem den 3. og 9. december 1997. Ud
over vidnet deltog Jens Ove Sørensen, Harry Højvang Sørensen,
Holger Refslund, samt vistnok yderligere en person i mødet. Han
mener, at det var Holger Refslund, der havde taget initiativ til
mødet, hvis formål var at undgå fogedsagen.
Harsø Maskinfabrik havde opstillet tre krav som udgangspunkt
for forligsdrøftelserne. Der blev dog ikke indgået nogen aftaler.
Den 9. december 1997 var han til møde hos Skøtt Jensen. Kort
tid inden mødet havde Holger Refslund ringet og meddelt, at
fogedsagen ville blive hævet, hvis J.O.S. Maskinfabrik gav afkald
på sagsomkostninger. Det gav anledning til nogen drøftelse, idet
Jens Ove Sørensen ikke umiddelbart var indstillet herpå. De endte
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dog med at frafalde omkostningerne, hvilket han gav Holger
Refslundmeddelelse om telefonisk. Der var ikke i forbindelse med
fogedforbudssagen drøftelser om størrelsen af en eventuel
sikkerhedsstillelse.
Han afregnede sagen den 5. januar 1998, og den blev lagt på arkiv.
Da han modtog brevene af 16. og 28. januar 1998 fra Holger
Refslund, blev han noget overrasket, da han opfattede sagen som
afsluttet. Han besvarede henvendelserne ved brev af 13. februar
1998, hvor han fastholdt, at der ikke forelå nogen patentkrænkelse.
Når han i brevet har anført, at hans klient »i god tro« vil fortsætte
med at »afhænde sin fordeler under hensyntagen til den foreløbige
godkendelse« modtaget fra Patentdirektoratet, er dette alene udtryk
for, at de var af den opfattelse, at der ikke forelå nogen krænkelse.
Det er ikke udtryk for, at de havde den opfattelse, at opnåelse af et
patent ville afgøre spørgsmålet om en eventuel krænkelse. Han
mener ikke, at han besvarede brevet af 20. februar 1998 fra Holger
Refslund. Brevet indeholdt ikke noget nyt. Herefter har han ikke
hørt videre til sagen. Han kan af sine notater se, at sagen igen blev
lagt på arkiv den 3. april 1998.
Procedure
Harry Højvang Sørensen har til støtte for sin påstand under
deldomsforhandlingen gjort gældende, at patentloven ikke
indeholder regler om passivitet. Det bestrides, at der i relation til
patentrettigheder kan sluttes analogt fra bestemmelsen i
varemærkelovens § 9. Patentrettigheder adskiller sig væsentligt fra
varemærkerettigheder. I varemærkelovens § 9 tales der om »en
yngre ret til et varemærke«. J.O.S. Maskinfabrik har ingen ret til
Harry Højvang Sørensens patenterede opfindelse. Hvis lovgiver
havde ment, at der på patentområdet skulle gælde en regel om
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passivitet svarende til varemærkelovens § 9, ville der være en
tilsvarende regel i patentloven. Da der ikke er nogen regel, må der
sluttes modsætningsvis. Patentrettigheder er også væsensforskellige
fra ophavsrettigheder, hvor der er en 70-årig beskyttelse regnet fra
ophavsmandens død. Hverken retspraksis fra varemærkeområdet
eller ophavsretsområdet kan overføres til patentområdet.
Hertil kommer, at et patent er en rettighed, der opnås efter
ansøgning, og da det kan opretholdes i 20 år, gælder retten til at
beskytte sit patent mod krænkelse ved nedlæggelse af forbud også
i 20 år. Det bestrides, at en passivitetsgrundsætning kan finde
anvendelse i relation til patentrettigheder ved siden af den
almindelige 20-årige forældelsesregel.
Hvis en passivitetsgrundsætning kan anvendes på patentområdet,
gøres det i anden række gældende, at Harry Højvang Sørensen ikke
har udvist rettighedsfortabende passivitet. I 1997 indleverede Harry
Højvang Sørensen begæring om fogedforbud mod J.O.S.
Maskinfabriks fremstilling og salg af den gyllespreder, der efter
Harry Højvang Sørensens opfattelse krænkede hans opfindelse.
Selv om fogedsagen blev opgivet, fastholdt Harry Højvang
Sørensen, at der forelå en krænkelse. Dette fremgår bl.a. af brevet
af 20. februar 1998 fra advokat Holger Refslund. Den 31. maj 2000
gjorde Harry Højvang Sørensen indsigelse mod J.O.S.
Maskinfabriks patent ud fra den forudsætning, at han dermed
forfulgte krænkelsesspørgsmålet. Tilsvarende fremgår det af
stævningen i nærværende sag, at Harry Højvang Sørensen har haft
den opfattelse, at han forfulgte krænkelsen under indsigelsessagen.
J.O.S. Maskinfabrik kan på intet tidspunkt have været i tvivl om,
at krænkelsesspørgsmålet blev forfulgt, og kan ikke have indrettet
sig derpå. Dette understøttes også af formuleringen af brevet af 13.
februar 1998 fra J.O.S. Maskinfabriks daværende advokat.
Det bestrides i øvrigt, at J.O.S. Maskinfabrik har lidt noget tab
som følge af den forløbne tid. Tværtimod har J.O.S. Maskinfabrik
netop haft tid til at indrette sig på, at produktion og salg af
gyllesprederen på et tidspunkt måtte ophøre.
J.O.S. Maskinfabrik har til støtte for sin frifindelsespåstand under
deldomsforhandlingen bl.a. gjort gældende, at Harry Højvang
Sørensen ved retsfortabende passivitet har afskåret sig fra at få
nedlagt et forbud vedrørende J.O.S. Maskinfabriks gyllespreder.
Selv om der ikke i patentloven - i modsætning til i varemærkeloven
- er en regel om passivitet, kan dette ikke føre til, at dansk rets
almindelige ulovbestemte passivitetsgrundsætninger ikke finder
anvendelse. Bestemmelsen i varemærkelovens § 9 skal netop ses
som udtryk for almindelige passivitetsregler.
Harry Højvang Sørensen fravalgte i 1998 at forfølge
krænkelsesspørgsmålet ved de ordinære domstole. Fra dette
tidspunkt, og indtil han 8 år senere sendte »cease and desist«-brevet
af 27. januar 2006, tog han ikke skridt til at forfølge
krænkelsesspørgsmålet retligt. Harry Højvang Sørensen gav i
brevene fra januar og februar 1998 udtryk for, at en retssag
vedrørende krænkelsesspørgsmålet snart ville blive anlagt. Da
retssagen ikke blev anlagt inden for kort tid, kunne J.O.S.
Maskinfabrik med rette gå ud fra, at krænkelsesspørgsmålet ikke
ville blive forfulgt.
Fremsættelsen af indsigelse mod J.O.S. Maskinfabriks patent, jf.
herved brev af 31. maj 2000, har intet at gøre med
krænkelsesspørgsmålet, jf. herved patentlovens § 52, som er
udtømmende. Dette blev også gjort klart for Harry Højvang
Sørensen ved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30.
oktober 2002. Nærværende sag blev startet som en sag alene
omhandlende ugyldighedsindsigelsen mod J.O.S. Maskinfabriks
patent. Først i marts 2006 blev der nedlagt påstand om forbud,
under anbringende af at J.O.S.Maskinfabriks gyllespreder krænkede
Harry Højvang Sørensens patent. Harry Højvang Sørensen har hele

tiden frem til marts 2006 udvist en adfærd, som gav J.O.S.
Maskinfabrik den
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opfattelse, at krænkelsessagen var opgivet, og at der ikke ville blive
nedlagt påstand om forbud.
Harry Højvang Sørensen må i øvrigt også anses for at have fortabt
sin ret til at forfølge krænkelsesspørgsmålet ved påstand om forbud
allerede ved den passivitet, der er udvist i tiden fra primo 1998 til
indsigelsen over for J.O.S. Maskinfabriks patent i maj 2000.
J.O.S. Maskinfabrik har med rette kunnet indrette sig på, at Harry
Højvang Sørensen havde opgivet at forfølge krænkelsesspørgsmålet.
I knap 10 år har J.O.S. Maskinfabrik således investeret i og
markedsført sin gyllespreder i tillid til, at den havde en blivende
plads på markedet.
Det er uforståeligt, at Harry Højvang Sørensen og dennes advokat
skulle have befundet sig i den vildfarelse, at der under en
indsigelsessag ved Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende
J.O.S. Maskinfabriks patent tillige kunne gøres indsigelse om
krænkelse af et helt andet patent. Selv omHarry Højvang Sørensen
og advokaten har befundet sig i en vildfarelse, ville der alligevel
foreligge passivitet ved først i marts 2006 at kræve nedlagt forbud.

Landsrettens begrundelse og resultat:
Denne delforhandling vedrører spørgsmålet, om Harry Højvang
Sørensen har udvist passivitet, således at J.O.S. Maskinfabrik
allerede på grund heraf skal frifindes for påstand 1.
Harry Højvang Sørensen tilbagekaldte forbudsbegæringen i
december 1997. Af den umiddelbart derpå følgende korrespondance
fremgår det, at retssag snart ville blive anlagt, hvilket imidlertid
ikke skete. Både da beslutningen om ikke at anlægge retssag blev
truffet, da indsigelsen blev sendt til Patent- og Varemærkestyrelsen,
da styrelsen meddelte, at krænkelsespåstanden ikke kunne prøves
under sagen, da styrelsens afgørelse blev indbragt for Ankenævnet
for Patenter og Varemærker, og senest da retssagen blev anlagt i
marts 2005, havde Harry Højvang Sørensen anledning til at
overveje, om retsmidlet forbud skulle bringes i anvendelse.
Under hele sagsforløbet har J.O.S. Maskinfabrik været bekendt
med, hvilke initiativer Harry Højvang Sørensen tog i anledning af
parternes uoverensstemmelser. Som tiden gik, uden at Harry
Højvang Sørensen gjorde noget for at få nedlagt forbud, kunne
J.O.S.Maskinfabrik med rette forvente, at Harry Højvang Sørensen
havde truffet beslutning om ikke at ville anlægge en sådan sag.
Da der er gået mere end 8 år fra forbudsbegæringen blev
tilbagekaldt fra fogedretten i december 1997, til der blev nedlagt
påstand om forbud i retssagen, har Harry Højvang Sørensen herefter
på grund af passivitet fortabt sin ret til at få fremmet påstanden til
behandling i realiteten.
J.O.S. Maskinfabriks påstand om frifindelse for forbudspåstanden
tages derfor til følge.
- - -
Højesteret
Højesterets dom.
I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling
den 23. maj 2007.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: TorbenMelchior, Poul
Sørensen, PerWalsøe, Lene Pagter Kristensen ogMichael Rekling.
Påstande
Appellanten, Harry Højvang Sørensen, har påstået ophævelse af
Vestre Landsrets deldom af 23. maj 2007 og hjemvisning af sagen
til landsretten til fortsat realitetsbehandling af hans påstand 1 om
forbud.
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Indstævnte, J.O.S. Maskinfabrik A/S (Samson Agro A/S), har
påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat
Efter at Harry Højvang Sørensens begæring om forbud var blevet
tilbagekaldt fra fogedretten i december 1997, fortsatte J.O.S.
Maskinfabrik A/S produktion ogmarkedsføring af sin gyllespreder,
hvilket Harry Højvang Sørensen var bekendt med. I stedet for det
sagsanlæg om patentkrænkelse, som Harry Højvang Sørensen
varslede i begyndelsen af 1998 over for J.O.S. Maskinfabrik - som
hele tiden har afvist, at der skulle foreligge en krænkelse - fremsatte
han indsigelse over for patentmyndighederne mod meddelelse af
det af maskinfabrikken ansøgte patent. En imødekommelse af denne
indsigelse ville imidlertid ikke i sig selv have afgjort spørgsmålet
om krænkelse eller have hindret J.O.S. Maskinfabrik i at
markedsføre sin gyllespreder. En påstand om forbud blev først igen
nedlagt i marts 2006.
Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, landsretten har
anført, tiltræder Højesteret, at J.O.S. Maskinfabrik med rette har
kunnet indrette sig på, at Harry Højvang Sørensen havde opgivet
at anlægge sag om forbud, og atHarry Højvang Sørensen på grund
af passivitet har fortabt sin ret til at gøre forbudsbeføjelsen gældende
over for J.O.S. Maskinfabrik.
Højesteret stadfæster herefter dommen.

Thi kendes for ret:
Landsrettens dom stadfæstes.
I sagsomkostninger for Højesteret skal Harry Højvang Sørensen

inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 60.000
kr. til J.O.S. Maskinfabrik A/S (Samson Agro A/S). Beløbet forrentes
efter rentelovens § 8 a.
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U.2010.1705S

Lampen A51-R krænkede ophavsretten til lampen
Munkegård.
Immaterialret 1.1 og 1.4.

♦ Lampen M, der var udviklet af arkitekt Arne Jacobsen i
1950'erne, blev på grundlag af karakteristikken i
skønserklæringen, ifølge hvilken den var udtryk for en
selvstændig skabende indsats, og rettens egen vurdering,
hvorefter den bl.a. var designmæssigt funktionalistisk og
velfungerende med en op til i dag bevaret egenart, blev fundet
at være ophavsretligt beskyttet. M og lampen A, der var
udviklet til at modsvare en udbudsbeskrivelse, »Design som
type Munkegård el. tilsv.«, fandtes uanset afvigelser på flere
detailpunkter efter en samlet vurdering fremtoningsmæssigt at
være så meget lig hinanden, uden at ligheden var blot
funktionelt begrundet, at A krænkede ophavsretten til M. Retten
fandt ikke grundlag for at udmåle erstatning eller vederlag.1

S.H.D. 17. marts 2010 i sag H-23/07
(Claus Forum Petersen, Torben Svanberg og Lars Krobæk).

Louis Poulsen Lighting A/S (adv. Kjeld Fruensgaard)
mod
Glamox A/S ( adv. Michael Hopp).

Sø- og Handelsretten
Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er, om en lampe, betegnet »Munkegård«, som
arkitekt Arne Jacobsen tegnede til Munkegårdskolen i Gentofte i
1950'erne, og som markedsføres af sagsøgeren, Louis Poulsen
Lighting A/S, nyder ophavsretlig beskyttelse, og om sagsøgte,
Glamox A/S, i givet fald har krænket denne ophavsret ved at
markedsføre lampen betegnet »A51-R«.
Louis Poulsen Lighting A/S (herefter Louis Poulsen) er en del af
Targetti Poulsen-koncernen med hovedsæde i Italien og
internationalt kendt for udvikling, produktion og salg af
kvalitetsbelysningsartikler.
Glamox Danmark A/S (herefter Glamox) er en del af
sammenslutningen »Glamox Worldwide«, som er en familie af
selskaber, der bl.a. producerer forskellige former for lysarmaturer.
Louis Poulsens endelige påstande:
1. Det forbydes Glamox at markedsføre belysningsarmaturet
A51-R.
. . .
4. Glamox tilpligtes at udrede vederlag og erstatning til Louis
Poulsen A/S i medfør af ophavsretslovens § 83, principalt med
100.000 kr., subsidiært med et efter rettens skøn fastsat mindre
beløb, med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den
11. juli 2006.
Glamox har påstået frifindelse.
Louis Poulsen har efter det under bevisførelsen under
hovedforhandlingen fremkomne frafaldet sine tidligere påstande 2
og 3.
Oplysningerne i sagen

Arkitekt Arne Jacobsen tegnedeMunkegård i starten af 1950'erne
i forbindelse med projektering af Munkegårdskolen i Gentofte.
Louis Poulsen har markedsført lampen siden da.
Kolbjørn Hembre udviklede for selskabet Høvik Professional
Lighting A/S (herefter Høvik) lysarmaturet A51-R. Høvik
Professional Lighting A/S blev i 1998 en del af Glamox-koncernen.
Armaturet til venstre er Munkegård - armaturet til højre er A51-R:

Armaturet A51-R blev designet og udviklet i anledning af et
udbud, dateret den 25. januar 2003, angående belysningsudstyr til
et nyt universitetshospital, Sankt Olavs Hospital, i Trondheim i
2005. Begge parters norske datterselskaber deltog i udbuddet.
Ordren gik til Glamox.
Af udbudsmaterialet fremgik bl.a.:
»LYSRØRARMATUR FOR LYSDEMPING
. . .
Rund interiørarmatur for delvis innfelling i bla. korridor
- Diamter armatur = 525 mm
- Diamter innfellingsmål = 505mm
- Dybde = ca 120 mm
- Ledning og plugg L =ca 2500mm
- Avskjerming: Flyteformet opalt glass. Glasset skal være rimelig
flatt og skal ikke gå for langt ned fra himling (20-30mm). Eventuell
kantramme av stål. e.l. skal være i hvit utførelse.
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- Reflektor: Reflektor skal sørge for at lysfordelingen blir jevnt
fordelt over glasset.
- Montering i systemtak/gipstak.
- Overflate armaturkropp: Hvit lakkert stål, med spalter for
luftsirkulasjon
- Bestykning: 3x36W, TC-F
- Elektronisk forkobling, varmstart
- Design som type Louis Poulsen Munkegård el. tilsv.
. . .«
Der var tilsvarende udbudsbeskrivelser for »Diamter armatur =
265mm. Diamter innfellingsmål = 245mm (»Bestykning: 1x32W,
TC-TEL«)« og »Diamter Armatur = 460 mm. Diamter
innfellingsmål = 440 mm (»Bestykning: 22W+44W sirkelrør«)«
Glamox foretog to leverancer af A51-R-lysarmaturet til Sankt
Olavs Hospital, henholdsvis i juli 2004 og januar 2005.
A51-R blev markedsført i Danmark i 2005 og ses i Glamox'
nyhedskatalog for samme år. Louis Poulsen skrev til Glamox i
Norge den 3. april 2006 og anmodede, under henvisning til at A51-
R-armaturet krænkede Munkegårds design, Glamox om at standse
produktion, markedsføring og salg af armaturet. Glamox afviste
Louis Poulsens anmodning ved brev af den 3. maj 2006 og anførte,
at Glamox ikke krænkede Louis Poulsens rettigheder. Louis Poulsen
anlagde herefter den 11. juli 2006 sag ved Retten i Glostrup, der
efter parternes begæring med henvisning til den dagældende
retsplejelovs § 9, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, jf. § 6, stk. 5, ved kendelse
af 1. marts 2007 henviste sagen til Sø- og Handelsretten.
Der har under sagen været foretaget syn og skøn ved industriel
designer, mDD Jakob Brahe-Pedersen, der har udarbejdet

1 U 2001.747 H, U 2002.1715 H, U 2003.1219 H.
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skønserklæringer af 19. februar 2008 og 11. december 2008. Af
skønserklæringerne fremgår bl.a.:
». . .
Spørgsmål 1:
Skønsmanden bedes beskrive Munkegård lysarmaturet, herunder

både som tændt og slukket og som monteret og ikke-monteret.
Svar:
Munkegårdslampen er et cirkulært belysningsarmatur beregnet
til at blive bygget ind i loft. . . .
Armaturerne findes i tre størrelser: (ø-265, ø-460 og ø-525) mm.
Armaturet ø-265 findes med såvel glødelampe som med lavenergi
lyskilde.
Armaturet er kendetegnet derved, at det er cirkulært og fremtræder,
når det er monteret i loftet, som et opalt stykke glas, omgivet af en
børstet rustfri stål ring. Glasdelens afstand fra loftet er ca. 30 mm,
hvilket bevirker, at der fremkommer en spalte mellem glasdel og
loft. Og fordi glasdelens metalkrans (som ikke er synlig når
armaturet er monteret i loftet) er svag konisk og hvidlakeret,
reflekteres lyset derfor svagt ud på loftet og medvirker således til
at fremhæve armaturets formsprog og geometri. Den del af
armaturet, som er indbygget i loftet (jeg vil benævne den korpus)
er kun synlig med sin lille kant, der er anlægsflade til loftet. Kanten,
som er hvidlakeret og har samme udvendige diameter som stål
ringen omkring glasset, reflekterer ligeledes lyset og understreger
armaturets form. Lyskilden afgiver, efter min opfattelse, et
behageligt hvidt lys, som meget fint diffuseres af det opale glas,
så det ikke er muligt at skimte lyskilden og dennes cirkulære form.
NårMunkegårdslampen ikke er monteret, fremstår det i sin helhed,
som et enkelt og i sit formsprog afklaret belysningsarmatur. De
indvendige og udvendige trykkede metalflader er hvidlakerede og
reflekterer som sådan lyset godt. Ved en adskillelse af armaturet,
fornemmer jeg det tankesæt, som efter tidens forhold, har gjort sig
gældende under udarbejdelse af designet. Ingen detalje er, efter
min opfattelse, gjort overflødig eller usammenhængende med de
øvrige detaljer, om end de ikke er synlige, når armaturet er monteret.
Ved aftagning såvel som ved montering af glasenheden på alle
fire besete armaturer, var oplevelsen, at det var meget besværligt,
fordi låseanordningerne ikke særlig nemt førtes sammen ved at
dreje glasdelen.
Armaturet er opbygget af følgende to grundelementer:
Det ene element er en glasenhed bestående af en optrykket,
cirkulær og hvidlakeret metalkrans, et cirkulært stykke opalt glas,
en børstet rustfri stål ring, 8 små samle clips og 3 låseanordninger.
Det andet element er en indbygningsdel (jeg vil kalde den korpus),
som er en optrykket, cirkulær og hvidlakeret metalplade i form som
en keglestub eller rund »balje«, 3 kombinerede låseanordninger og
monteringsbeslag, fatning til lyskilder samt elektronik til lyskilde.
Ved en adskillelse af de to grundelementer kan følgende beskrives:
Glasenheden (alle størrelser) består af et cirkulært, opalt glas, der
er beskyttet i sin kant med en børstet, rustfri stål ring, som bevæger
sig ca. 11 mm ind over glaspladen og som er 11 mm høj, samt
afsluttes med en ombøjet kant. Denne ombøjning tjener dels til at
forhindre, at kanten er skarp, dels (og primært) til at fastholde 8
små clips i 1 mm metaltråd. Disse clips anvendes til at fastholde
glas og stål ring til en i ca. 1,5 mmmetalplade optrykket krans, der
i sin formgivning kan minde om en keglestub, og som fra sin
mindste til sin største diameter bevæger sig i en svag bue. Clipsene
monteres i et lille rektangulært hul, som er standset ud i hver
ottendedels punkt af metalkransens omkreds.Metalkransen varierer
i højden (fra ca. 55-50 mm) bestemt af det enkelte armaturs
diameter. På metalkransen er 3 styk, ca. 0,8 mm formet metalplade
gjort fast med
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nitter. Metalpladerne tjener som »hun del« af en låseanordning, og
er hver monteret i 1/3 af cirklen.
Korpusenheden, i hvilken glasenheden som beskrevet er monteret,
er en cirkulær og i ca. 1,5 mmmetalplade optrykket keglestub eller
rund »balje«. . . . Korpus er endvidere bestykket med 2 lavenergi
lyskilder (lysstofrør), som er cirkulære, og som sådan følger
formsproget på korpus. De to lyskilder er henholdsvis ca. ø-225
mm og ca. ø-300mm ogmed en rør diameter på ca. 16mm. Rørene
er monteret i korpus' bund indvendig i dertil hørende fatninger . .
.
Det mindste armatur, med en diameter på ø-265, adskiller sig fra
de øvrige i afmonteret tilstand . . . Holderen [til lyskilden] . . . kan
bære en porcelænsfatning til en alm. 60 w. glødelampe, der sættes
i vandret position. . . .
Armaturet kan også tilpasses en lavenergi lyskilde . . . en fatning
til en 32 w lavenergi lyskilde er monteret . . .
Spørgsmål 2:
Skønsmanden bedes beskrive, i hvilket omfang selve designet ved

Munkegård lysarmaturet må anses som funktionelt betinget,
herunder bestemt af hensyn til varmeudledning, luminans- og
lysfordeling og muligheden for at opnå godkendelse.
Svar:
Jeg anser armaturernes design, som værende funktionelt betinget.
Armaturet er designet til et specifikt byggeri, hvorfor det har
skullet opfylde visse funktionelle krav.
Spalten mellem loft og glasdel er således en funktionel betinget
detalje, tilvejebragt for at opnå luftcirkulation og aflede varme fra
lyskilden, men også for at tilvejebringe en aura omkring armaturet
i lysende tilstand.
Armaturet (ø-265 mm) er forsynet med en glødelampe på 60 watt,
henholdsvis 32 w lavenergi lysstofrør, som sikrer armaturet en god
luminans.
De to store armaturer (ø-460 og ø-525) vidner om noget
tilsvarende derved, at de hver er forsynet med to cirkulære
lysstofrør, fordi de er større i diameter, og som derfor sikrer
armaturerne en god luminans.
De hvidlakerede overflader i korpus medvirker til en god
refleksion af lyset, hvilket jeg betragter som funktionelt betinget i
forhold til armaturets design.
Det opale glas, i kombination med den før omtalte spalte, er
funktionelt bestemt i forhold til designet, og medvirker til at
diffusere lyset og således fordele det på en og i forhold til (antager
jeg) en kravspecifikation passende vis.
I alle de tre armaturer sidder en godkendelses mærkat. På den kan
man se, at armaturet er godkendt af de danske myndigheder (D
mærket, som er betegnelsen for DEMKO, Danmarks Elektriske
Materielkontrol). Dette opfatter jeg derfor, som et bevis på, at
armaturerne er godkendt til det specifikke formål, som de er
designet til i Danmark. Endvidere kan det konstateres, at
armaturerne også er forsynet med det fælleseuropæiske CEmærke,
som tegn på godkendelse i det europæiske fællesskab. Man kan
ikke på mærkaten se N mærket, som er betegnelsen for NEMKO,
Norges Elektriske Materiellkontroll. Norge er ikke en del af EU.
Jeg antager derfor, at de besete armaturer ikke p.t. er godkendt I
Norge.
Spørgsmål 3:
Giver Munkegård lysarmaturet et sekundærlys på loftet, når

armaturet er tændt?
Svar:
Ja! En svag »aura« omkring armaturet kan ses på loftet, når
armaturet er tændt.
Spørgsmål 4:
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På baggrund af armaturets udformning, det i sagen fremlagte
materiale og skønsmandens almindelige viden og erfaring bedes
skønsmanden beskrive, om Munkegård lysarmaturet kan antages
at være udtryk for en karakteristisk, selvstændig skabende indsats,
præget af frembringerens individualitet og egenart.
Svar:
Munkegårdslampen er efter min opfattelse klart udtryk for en
selvstændig skabende indsats. Den er i høj grad præget af
frembringerens individualitet og egenart. Den meget pertentlige
bearbejdning af alle detaljer, er meget karakteristisk for
frembringerens måde at designe på og afspejles i mange af hans
produkter.
Spørgsmål 5:
Skønsmanden bedes beskrive A51-R lysarmaturet, herunder både

som tændt og slukket og som monteret og ikke-monteret.
Svar:
A51-R armaturet er, som det fremgår i sagens akter, designet af
Kolbjørn Hembre og specifikt til anvendelse på Sankt Olavs
Hospital i Norge. Lamperne er siden hen sat i produktion og sælges
i bl.a. i Danmark.
Armaturerne findes i tre størrelser: (ø 285, ø 430 og ø 530) mm.
Armaturet er kendetegnet derved, at det er cirkulært og fremtræder,
når det er monteret i loftet, som et mat (opalt og eller »frosted«)
stykke glas, omkranset af en hvidlakeret metal ring og ovenpå hvis
kant, der er monteret en mat, ikke farvet transparent plast ring der
har ca. samme højde, sommetal ringen. Den transparente plast ring
slutter tæt til loftet. Glassets afstand fra loftet er ca. 30 mm. Da
glasdelen er forsynet med den transparente plast ring transmitteres
lyset derfor svagt ud på loftet og medvirker således til at fremhæve
armaturets formsprog og geometri. Den del af armaturet, som er
indbygget i loftet (jeg vil benævne den korpus) er ikke synlig, fordi
den er dækket helt af glasdelen. Glasset på det største armatur (ø-
530 mm) og det mindste armatur
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(ø-285 mm) opfatter jeg sommeget svagt grålige i deres overflade,
mens det mellemste armaturs (ø-430 mm) glas opfattes som mere
rent og hvidt. Når armaturet lyser, og det betragtes skråt nedefra,
hvilket er en naturlig betragtningsvinkel, kan det, efter min
opfattelse, virke som om, den transparente plast ring ikke er at se,
men at man i stedet opfatter det, som kransen af korpus, der ligger
an mod loftet. Lyskilden afgiver et lys, som er forskelligt i forhold
til, hvilken størrelse armatur, der betragtes. Således afgiver det
største armatur (ø 530 mm) et lidt gulligt lys, og man kan gennem
glasset skimte de tre liniere lyskilder. Det samme gør sig gældende
i forhold til det mindste armatur (ø 285), hvor et styk, linier lyskilde
kan skimtes, når armaturet er tændt. Det opfatter jeg som et ikke
særlig behageligt lys. Det mellemste armatur (ø-430) afgiver
derimod et, efter min opfattelse, behageligt hvidt lys, fordi man
ikke kan skimte nogen lyskilde.
Når A51-R armaturet ikke er monteret, fremstår det i sin helhed,
som et relativ enkelt belysningsarmatur. Ved en adskillelse af
armaturet, fornemmer jeg det tankesæt, som efter nutidens forhold,
har gjort sig gældende under udarbejdelse af designet. Der er efter
min opfattelse henset til, hvilke produktionsmetoder, der skulle
tages i anvendelse til en fremstilling. Således er det
bemærkelsesværdigt, at det største armaturs korpus er fremstillet
i metal, mens de to øvrige er fremstillet i plast. Der er ikke lagt
vægt på detaljesammenhængen i den del af armaturerne, som ikke
er synlig og som ligger over loft. Udskiftning af en eventuelt ituslået
glasplade er mulig, men meget besværlig, da glasset er limet med
silikone til andre emner, som beskrevet nedenstående.

Ved aftagning såvel som ved montering af glasenheden på alle
tre besete armaturer, var oplevelsen, at det var nemt og ubesværet,
fordi låseanordningerne nemt førtes sammen ved at dreje glasdelen.
Armaturet er opbygget af to følgende grundelementer:
Det ene element er en glasenhed bestående af tre hvidlakerede
metalkranse, der har form som et ca. 1 mm tykt L-profil med en
højde på ca. 14 mm, og hvor den ene krans har en kant på ca. 8
mm, mens de to andre har en kant på ca. 6 mm. De tre kranse har
forskellig diameter. Et stykke cirkulært mat glas, 4 fladjern ca. 1,6
x 15mm bukket og afmålt i længde i forhold til armaturets størrelse,
samt et stykke fladt og i en afmålt længde, ufarvet transparent og
fladt plastemne samt silikone.
Det andet element er en indbygningsdel (jeg vil kalde den korpus),
som for så vidt angår det største armatur (ø-530 mm), er en
optrykket, cirkulær og hvidlakeret metalplade og formet som en
keglestub eller rund »balje«, mens det mellemste armatur (ø-430
mm) og det mindste armatur (0-285 mm) er sprøjtestøbte emner i
lys grå plast og formet som en keglestub eller rund »balje«, 3
kombinerede låseanordninger og monteringsbeslag, fatning til
lyskilder samt en metalboks til elektronik for lyskilde.
Ved en adskillelse af de to grundelementer kan følgende beskrives:
Glasenheden (ø-530 mm henholdsvis ø-430 mm) er hver
sammensat af 3 metalkranse (L-profiler) i tre forskellige størrelser,
hvor den største metalkrans, tjener til at holde et ca. 3 mm tykt (ej
målt), cirkulært stykke glas. Når glasset er lagt i, er et ca. 3 mm
tyk og 25 mm bredt ufarvet, transparent plastik emne med en ca.
1 mm dyb og ca. 8 mm bred fræsning i den ene kant, lagt ned
indvendig i metalkransen (L-profilet) og således, at det fræste stykke
sikrer, at når plastemnet er monteret, vil emnets udvendige flade
flugte præcis med metalkransens lodrette flade. Længden på det
transparente plastemne svarer til den indvendige diameter på
metalkransen. Endvidere er en anden og mindre metalkrans lagt
ned på glasfladen (men på hovedet i forhold til den første
metalkrans) og således at kransens diameter svarer til den
indvendige diameter af det flade plastemne, når dette er monteret
i den første krans. På den anden krans er der i hver fjerdels punkter
monteret 4 stykker bukket fladjern ca. 1,6 x 15 mm der i sin form,
tjener som den ene halvdel af en låseanordning og samtidig
fastholder den tredje og mindste metalkrans som ligger i et andet
niveau en de to andre metalkranse.
Glasset i det store armatur (ø-530 mm) og det mindste armatur
(ø-285 mm) er »frosted«. Dette opfatter jeg, som et stykke klart
glas, der er glat på den ene side, og glasblæst på den anden side,
hvilket gør glasoverfladen »ru«, hvorved det matte udtryk
fremkommer. Den ru side er vendt mod rummet (Bilag 02).
Glasset i det mellemste armatur (ø-430 mm) er opalt, hvilket jeg
opfatter som værende indfarvet hvid og således glat på begge sider.
De cirkulære glasplader er, sammen med den største og den
mellemste metalkrans, samt det flade, transparente plastemne,
fastholdt til hinanden ved hjælp af silikonemasse
Glasenheden (ø-285 mm) adskiller sig fra de to andre derved, at
de to før omtalte og indvendige metalkranse samt låseanordning,
i dette armatur er designet som et kombineret emne og som sådan
sprøjtestøbt i plast.
Korpusenheden i hvilken glasenheden, som beskrevet, er monteret,
er udformet som en keglestub eller rund »balje« . . . Korpus (ø-530
mm), er en cirkulær og i metalplade optrykket keglestub eller
»balje«. Det største armatur er således i metal, mens det mellemste
(ø-430 mm) og det mindste (ø-285 mm) er udført i sprøjtestøbt
grålig plast. . . .
Korpus (ø-530 mm) er endvidere bestykket med 3 liniere lavenergi
lyskilder (lysstofrør), ca. 200 mm lang
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og ca. 75 mm bred, og som sådan ikke følger formsproget på
korpus. De 3 lyskilder er monteret i korpus' bund i dertil hørende
fatninger . . .
Korpus (ø-460 mm) er bestykket med 2 lavenergi lyskilder
(lysstofrør), som er cirkulære og som sådan følger formsproget på
korpus. De to lyskilder er henholdsvis ca. ø-225 mm og ca. ø-300
mm og med en rør diameter på ca. 16 mm. Rørene er monteret i
korpus' bund i dertil hørende fatninger . . .
Korpus (0-285 mm) er bestykket med 1 styk lavenergi lyskilde
(lysstofrør), som er linier og som sådan ikke følger formsproget på
korpus. Lyskilden er henholdsvis ca. 110 mm og ca. 40 mm bred
og med 3 bøjede rør på ca. 12 mm. i diameter placeret i samme
sokkel. Lyskilden er monteret i korpus' bund i en dertil hørende
fatning . . .
Spørgsmål 6:
Skønsmanden bedes beskrive, i hvilket omfang selve designet ved

A51-R lysarmaturet må anses som funktionelt betinget, herunder
bestemt af hensyn til varmeudledning, luminans- og lysfordeling
og muligheden for at opnå godkendelse.
Svar:
Jeg anser armaturernes design, som værende funktionelt betinget.
Armaturet er designet til et specifikt byggeri, hvorfor det har
skullet opfylde visse funktionelle krav, hvilket er beskrevet i bilag
A i sagsakterne.
I kravspecifikationen, som der henvises til (Bilag A i sagsakter),
kan man læse, at der skal være ». . . spalter for luftsirkulasjon.«
Armaturet har ikke denne spalte, men et transparent plastemne
mellem glaskrans og loft. Jeg betragter derfor ikke denne detalje
som funktionel betinget i forhold til varmeudledning, men alene
æstetisk betinget i forhold til armaturets design.
Armaturet er forsynet med lavenergi lyskilder i henhold til, hvad
man kan læse i kravspecifikationen (bilag A i sagsakter), som sikrer
armaturet en god luminans. Dette be-tragter jeg som funktionelt
betinget i forhold til armaturets design.
Det opale glas (armatur 0-430 mm) og det matte glas (armatur 0-
530 og 0-285), medvirker til at diffusere lyset og således fordele
det, hvilket jeg derfor ligeledes betragter som funktionelt betinget
i forhold til armaturets design.
I alle de tre armaturer sidder en godkendelses mærkat. På den kan
man se, at armaturet er godkendt af de norske myndigheder (N
mærket, som er betegnelsen for NEMKO, Norges Elektriske
Materiellkontroll). Dette opfatter jeg derfor, som et bevis på, at
armaturerne er godkendt til det specifikke formål, som de er
designet til i Norge. Endvidere kan det konstateres, at armaturerne
også er forsynet med det fælleseuropæiske CE mærke, som tegn
på godkendelse i alle lande i det europæiske fællesskab herunder
Danmark. Jeg antager derfor, at de besete armaturer er godkendt i
Norge og i alle EU lande.
Spørgsmål 7:
Giver A51-R lysarmaturet et sekundærlys på loftet, når armaturet

er tændt?
Svar:
Ja! En svag »aura« omkring armaturet kan ses på loftet, når
armaturet er tændt.
Spørgsmål 8:
På baggrund af armaturets udformning, det i sagen fremlagte

materiale og skønsmandens almindelige viden og erfaring bedes
skønsmanden beskrive, om A51-R lysarmaturet kan antages at være
udtryk for en karakteristisk, selvstændig skabende indsats, præget
af frembringerens individualitet og egenart.
Svar:
Ja og nej. Ja, fordi A51-R armaturet efter min opfattelse delvis er
udtryk for en selvstændig skabende indsats. Visse detaljer, fx

glasdelens opbygning og materialesammensætning, opfatter jeg
som værende præget af frembringerens individualitet og egenart.
Nej, fordi jeg ikke opfatter det generelle udtryk som værende
selvstændig skabende og karakteristisk.
Spørgsmål 9:
Skønsmanden bedes redegøre for lighedspunkterne og forskellene

mellem A51-R lysarmaturet og Munkegård lysarmaturet, dels ud
fra en helhedsbedømmelse, dels med hensyn til detaljerne.
Svar:
Lighedspunkterne beskrives som følger:
Der er en slående lighed mellem A51-R lysarmaturet og
Munkegård lysarmaturet, når de betragtes, som monteret i loftet. I
lysende tilstand er det svært at se forskel, bl.a. fordi metalkransen,
der omgiver glasset, ikke fremtræder i sin farve på grund af
modlyset, når man betragter armaturet. Lighedspunkterne er mest
tydelig ved armaturerne Munkegård ø-460mm og A51-R ø-430
mm, fordi man ikke kan se eller skimte lyskilden. Også i slukket
tilstand er der en markant lighed mellem armaturerne, når de er
monteret i loftet, bl.a. udtrykt ved armaturernes størrelser og glasset,
der er omgivet af en metalkrans.
Lyskilden (to lysstofrør) i de mellemste armaturer, Munkegård
ø-460 mm og A51R 0-430 mm er lig hinanden i placering. Det
grundlæggende koncept bag armaturernes indbygningsdel (korpus)
er lig hinanden, specielt det største A51R ø-530 mm, som er i metal
og hvidlakeret., men også de to andre A51-R armaturer er opbygget
efter samme princip.
Forskellene beskrives som følger:
Mens man ved det største A51-R (ø-530mm) og det mindste A51-
R (ø-285 mm) kan skimte lyskilderne, er det ikke muligt i nogen
af Munkegård armaturerne, bortset fra det mindste ø-265 mmmed
lavenergi lyskilde. Her skimtes lyskilden meget svagt i lysende
tilstand.

1710
I monteret tilstand er glassene forskellige i deres farve.Munkegård
armaturerne har i slukket tilstand et rent nærmest mælkehvidt glas,
mens A51-R armaturerne tilsvarende fremtræder med nærmest lys
grålige glas. Spalten mellem loft og glasdel er, når armaturet er
monteret, og i slukket tilstand forskellig derved, at spalten i A51-
R armaturerne er udfyldt med et stykke fladt plastemne, som næsten
fremtræder i samme farve som glasset, mens Munkegård
armaturerne har en »ægte« spalte. Lyskilderne i det største og
mindste A51-R armaturer er forskellige fra de tilsvarende
Munkegård armaturer. Placeringen af elektroniske komponenter
til aktivering af lyskilder er i A51-R armaturerne monteret udvendig
og på bunden af korpus, mens Munkegård armaturerne har dem
monteret indvendig i korpus, hvilket giver lavere indbygningsplads.
De indvendige beslag til fastholdelse af glasdel samt låseanordning
er forskellig. Komponenter, som udgør glasdelen er forskellige,
som beskrevet i svar til spørgsmål 1 og 5.
Spørgsmål 10:
Bærer udformningen af A51-R lysarmaturet præg af at være

udarbejdet i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, jf. bilag
A?
Svar:
Ja og nej! Nej, fordi armaturet ikke har nogen spalte for
luftcirkulation.
Spørgsmål 11:
Skønsmanden bedes redegøre for, om A51-R lysarmaturets

udformning afviger fra de mål, som er fastsat i udbudsbetingelserne,
jf. bilag A.
Svar:
A51-R armaturerne afviger i mere eller mindre grad fra følgende
mål, som er fastsat i udbudsbetingelserne således:
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A51-R ø-285 mm er i udbudsmaterialet bestemt til at være ø-265
mm. (Forskel: 20 mm) A51-R ø-430 mm er i udbudsmaterialet
bestemt til at være ø-460 mm. (Forskel: 30 mm) A51-R 0-530 mm
er i udbudsmaterialet bestemt til at være 0-525 mm. (Forskel: 05
mm)
Spørgsmål 12:
Kan det antages, at A51-R er sagsøgtes egen frembringelse,

udviklet på baggrund af RONDELL armaturet og de mål, som er
fastsat i udbudsbetingelserne?
Svar:
Ja og nej! Ja, fordi målene, som beskrevet i udbudsmaterialet er
meget lig A51-R armaturers mål. Nej, fordi jeg ikke er overbevist
om, at den er udviklet på baggrund af RONDEL armaturet. Rondel
armaturet har kun været tilgængelig som i sagens akter (Bilag I,
fotokopi), hvilket ikke har været tilstrækkelig for min vurdering.
Spørgsmål 13:
Foreligger der efter skønsmandens opfattelse en lighed mellem

de to armaturer (Munkegård og A51-R), som - ud fra en
designfaglig vurdering - må betegnes som betydelig?
Svar:
Ja! Jeg vil betegne ligheden som betydelig.
Spørgsmål 14:
Må det efter skønsmandens opfattelse antages, at A51-R

lysarmaturet er frembragt med Munkegård lysarmaturet som
forbillede, i tillæg til den beskrivelse og de mål, som er anført i
udbudsbetingelserne?
Svar:
Ja! Det er min klare opfattelse.
Spørgsmål 15:
Hvem er de typiske købere af indbygningsarmaturer uf den af

sagen omhandlede type?
Svar:
De typiske købere vil, efter min opfattelse, være entreprenører og
el installatører
Spørgsmål 16:
Er der efter skønsmandens opfattelse en risiko for, at det købende

publikum kan forveksle de to armaturer, såfremt de ses samtidig
henholdsvis ikke ses samtidig? I bekræftende fald, hvor stor må
denne risiko antages at være?
Svar:
Ja! Der er, efter min opfattelse, en risiko for, at det købende
publikum kan forveksle de to armaturer, både når de ses samtidig
og ikke samtidig.
Risikoens størrelse, antager jeg, vil være bestemt af køberens
designbevidsthed sat i relation til kvalitet og pris.
Spørgsmål 17:
I sin besvarelse af spørgsmål 4 anfører skønsmanden, at »Den

meget pertentlige bearbejdning af alle detaljer er meget
karakteristisk for frembringerens måde at designe på og afspejles
i mange af hans produkter.« Skønsmanden anmodes om at redegøre
for, hvilke detaljer ved Munkegård lampen skønsmanden her
henviser til.
Svar:
Den mest markante detalje, er måden hvorved anordninger til
lyskilde er integreret i den indvendige side af selve korpus og ikke
monteret som et for helhedsopfattelsen fremmed objekt ovenpå
korpus. Endvidere vil jeg pege på den børstede stålring, som holder
glaspladen, og hvis lodrette kant har en omrulning, der giver en
blød afslutning af kanten og samtidig virker som anlæg for de små
klips, som tjener til at fastholde den indvendige, optrykkede krans
og glaspladen.
Spørgsmål 18:

I sin besvarelse af spørgsmål 13 anfører skønsmanden, ud fra en
designfaglig vurdering, at »jeg vil betegne ligheden som betydelig«.
Skønsmanden anmodes om at redegøre for, hvilke designmæssige
elementer ved designet af Munkegaard armaturet, som går igen i
designet af A51-R armaturet, og som dermed giver anledning til,
at skønsmanden finder, at der er en betydelig lighed.
Svar:
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Ligheden findes i særlig grad, når armaturet er monteret i loft.
Det væsentligste designmæssige element fra Munkegård lampen,
som er at finde i A51-R armaturet, er efter min opfattelse
sammensætningen af den cirkulære stålring og den opale glasplade,
der, når emnet er monteret i korpus, efterlader et designmæssigt
udtryk, som er meget lig Munkegård lampens. Dette forhold
kommer endnu mere til udtryk, når armaturet er tændt, og lyset
kastes ud igennem den transparente plastring som udgør afstanden
mellem stålringen, der holder glaspladen, og loftet.
(Sammenligningen kan observeres på Dvd'en (bilag 01) og
illustreres herved i bilag 03).
Spørgsmål 19:
I sin besvarelse af spørgsmål 14 anfører skønsmanden, at det må

antages, at A51-R armaturet er frembragt med Munkegård
lysarmaturet som forbillede, i tillæg til den beskrivelse og de mål,
som er anført i udbudsbetingelserne? Skønsmanden bedes redegøre
for, hvorledes dette kommer til udtryk - set i tillæg til den
beskrivelse og de mål, som er anført i udbudsbetingelserne?
Svar:
I udbudsbetingelserne står der . . . »Design som type Louis Poulsen
Munkegaard el. tilsv.« Udbudsbetingelserne opfordrer, efter min
opfattelse, udbyderen til at se nærmere på Munkegaard lampen for
- helt eller delvist - at kunne tilvejebringe en tilsvarende type. Der
er derfor, efter min opfattelse, ikke tvivl om, at Munkegård lampen,
har været forbillede for designet af A51-R armaturet. Det anføres
i udbudsbetingelserne, at . . . »Reflektor skal sørge for at
lysfordelingen bliver jevnt fordelt over glasset.« Der er ikke anført
i udbudsbetingelserne, at armaturet skal reflektere lyset ud på
loftfladen, som det er tilfældet med Munkegaard lampen. Det har
altså ikke været et krav, at armaturet skulle kunne reflektere lyset
ud på loftfladen, hvilket A51-R armaturet gør på tilsvarende vis,
som Munkegaard lampen.«
Der er fremlagt udskrifter fra Louis Poulsens hjemmeside
vedrørende armaturerne »Munkegård Micro« og »Munkegård
Mega«, begge med tekstomtale »Illusion af svævende glasplade«
og ». . . giver blødt og diffust lys«, samme vendinger, som er
anvendt på hjemmesiden for Munkegård. På hjemmesiden
markedsføres også lampen »Zirkon« (design: Arkitektfirmaet C.F.
Møller), der ». . . udstråler et jævnt diffust lys . . . oplyser loftet og
får skiven til at virke nærmest svævende.«
Glamox har under sagen fremlagt billed- og tekstmateriale
vedrørende andre lysarmaturprodukter end parternes, herunder
loftslampen »Ring«med teksten »Som en svævende glasplade med
superblødt lys«, »H+M Indbygningslampen« i to forskellige
størrelser, designet af Christian Hvidt, »Osram Dulux ® Rondel«,
»Lumeo ®«, »Pozzo«, »Glashütte Limburg«, samt (vist herunder)
armaturet »Kapella« fra belysningsvirksomheden Thorn Lighting:
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Der er endvidere fremlagt artikelmateriale, foto fra Østre Landsrets
11. afdeling medMunkegård-lamper, tegningsmateriale vedr. A51-
R samt en stor tegning af et armatur, »Rondell«, som efter det
oplyste ikke har været i produktion, og som ifølge Glamox har
været udgangspunktet for udviklingen af A51-R. Retten har
endvidere fået forevist dvd-optagelser af lamperne.
Forklaringer
Skønsmanden, industriel designer Jakob Brahe-Pedersen, har
vedstået sine skønserklæringer og supplerende forklaret, at de
designmæssige variationsmuligheder uanset de funktionelle
omstændigheder er mange. Det var karakteristisk for Arne Jacobsen,
at han personligt var nede i hver enkelt detalje i sine
designprocesser. At der er tænkt over hver eneste detalje, fandt
udtryk i hans design, men også i de i forhold til det ydre udtryk
skjulte detaljer, som han også gav et æstetisk udtryk. Det, man ikke
kunne se, skulle også være pænt. Han ved ikke, om der var andre
cirkulære armaturer på markedet, da Arne Jacobsen designede
Munkegård i 1950'erne. Munkegårds mellemrum op til loftet er
nok udtryk for et behov for ventilation - datidens glødepærer afgav
megen varme - men løsningen, som den har fundet udtryk, er også
baseret på æstetiske overvejelser. Illusionen af en svævende
glasplade er et væsentlig element ved lampen. Han kan ikke sige,
om dette er en almindelig designfeature i belysning.
I gamle dage benyttedes som lyskilder glødepærer og lysstofrør.
I den store Munkegård ville der efter skønsmanden opfattelse nok
sidde 3 stk. 60 W-pærer, altså 180 W i alt, hvilket ville afgive
temmelig megen varme. En sådan varmeafgivelse medfører
myndighedskrav til varmeafledningmed konsekvenser for størrelsen
af armaturet. Munkegårds mellemrumsspalte kunne godt tænkes
at udspringe af et myndighedskrav.
Lysdiffusering opnås ved, at lyset kastes op på loftet, før det
dirigeres ned. Dette kan være et lysteknisk kneb, som det f.eks. ses
på Christiansborg, og kan både betegnes som et teknisk og som et
kreativt element. Diffusering opnås også ved, at det skarpe lys fra
kilden møder en matteret forplade. Opalfarvet glas er indfarvet,
gennemfarvet. Glasset på A51-R er ikke opal, men
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glasblæst, hvilket tilsigter samme virkning, men lyskilden ses
tydeligere gennem glasset. Det er en almindeligt anvendt metode
at diffusere ved brug af matteret glas. Brug af opalfarvet glas kan
ikke betegnes som særegent og ses f.eks. anvendt i de gamle
køkkenlamper.
I besvarelsen af spørgsmål 4 og 17 har han primært tænkt på Arne
Jacobsens omhyggelige løsning af de tekniske behov over loftet,
som også har betydning for indtrykket af den synlige del af lampen,
da det f.eks. medfører, at man ikke kan se lyskilderne. Det er ikke
kun en praktisk, men også en æstetisk detalje, at kanten på
metalringen er afrundet. Han ved ikke, om metalringen er unik for
Munkegård. Det ville formentlig fremme udtrykket af svævende
glasplade, hvis man ikke havde den omkransende metalring.
Ventilationskilen medfører, at der kan lægge sig insekter indvendigt
i armaturet på oversiden af glaspladen. Dette problem har A51-R,
der slutter tæt til loftet, ikke.
Hvis han så et rum med A51-R-armaturer, ville han tænke, at der
enten var tale omMunkegård-lamper, eller at der var tale om yderst
veludførte kopier. Efter hans opfattelse kan der godt være en
forvekslingsrisiko for en arkitekt, der sidder og specificerer
belysning til et byggeri.
Glamox har ikke fulgt kravene i udbudsspecifikationen helt, da
man har brugt matteret glas eller plastik og ikke opalt glas, hvilket
har som konsekvens, at lyset fra lyskilden ikke fordeles helt jævnt.
Det er normalt i udbudsmateriale, at et eksisterende produkt nævnes.
Det giver udbudslæseren et niveau for pris og kvalitet.
Finn Eeg Petersen har forklaret, at han er produktportefølje-
manager hos Louis Poulsen og dermed har ansvaret for deres
gældende sortiment. Han har tidligere været ansvarlig for selskabets
rettigheder, hvilket var tilfældet, da sagen startede.
Munkegård har to lag glas - et klart med et opalt ovenpå. Formålet
hermed er at opnå en jævn udlysning og en dybdeeffekt. Disse
forhold går tilbage til Arne Jacobsen. Den åbne spalte foroven skal
give lys til loftet, hvilket har betydning for lyskomforten. Hermed
skabes den runde aura.
Munkegård har været markedsført uden ophør siden 1954. Efter
hans viden fandtes der ikke dengang et tilsvarende
indbygningsarmatur, der også afgav lys til loftet. Munkegård er
»født« med glødelamper op til 60-75 W. Til den store Munkegård
skulle bruges mere end én glødelampe. Armaturet er stadig
efterspurgt fortrinsvis i Danmark, men også i Tyskland.Munkegård
har gennem alle årene været forholdsvis efterspurgt i Danmark og
Tyskland. De afsætter 4.000-5.000 stk. om året, hvilket er pænt for
den type produkt. De solgte flere i starten af 1990'erne, hvor der
gik mange til Tyskland. De har en gennemsnitlig avance på 1.000
kr. per styk.
Munkegård er ikke godkendt i Norge, hvilket ikke er en betingelse
for at kunne sælge lampen. Den opfylder betingelserne for at blive
godkendt. Han er enig i, at de typiske købere af lampen er el-
installatører og entreprenører, men også kommuner.
Han blev opmærksom på A51-R i slutningen af 2005 i forbindelse
med en udstilling i Danmark. De har ikke kendskab til, at der har
været efterligninger af Munkegård tidligere.
Han kender ikke den løsning, som Louis Poulsen præsenterede i
forbindelse med udbuddet i Norge, men han formoder, at
Munkegård opfyldte udbudsbetingelserne. I udbudsmaterialet
forsøges det i realiteten kommunikeret, at man ønsker en
Munkegård - altså et armatur, der skal kunne det samme. Efter
vidnets viden er dette ikke lovligt. Vidnet bekendt er der ikke rejst
indsigelse mod A51-R i Norge.
Foreholdt de af Glamox fremlagte bilag vedrørende andre
armaturprodukter, forklarede vidnet, at disse ikke krænker
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rettighederne til Munkegård bortset - muligvis - fra armaturet
»Kapella«, som han ikke kendte i forvejen, og som han kun har set
på billeder. Louis Poulsen vil nu vurdere dette eventuelle
krænkelsesspørgsmål nærmere.
Det giver generelt en forstyrrelse af markedet og er temmelig
generende, når de møder produkter, der krænker deres rettigheder.
Det koster tid og penge at håndtere, bl.a. mht. information til
omverdenen.
Louis Poulsen har fået en del henvendelser gående på, om de var
opmærksom på Glamox-armaturet, som ligner Munkegård meget,
men de har ikke oplevet konkrete forvekslingstilfælde.
Han mener, at Munkegårds væsentligste kendetegn er armaturets
minimalistiske design, den jævne udlysning, geometrien, når lyset
et tændt, samt udlysningen på loftet.
Administrerende direktør hos Glamox i Danmark Jakob Meiland

Hansen har forklaret, at han kom til Glamox i 2005. Han er
uddannet produktionsingeniør og har tidligere blandt andet været
i elektronikindustrien.
»Down lights« somA51-R er almindeligt anvendt i store byggerier
og private projektbyggerier. De direkte kunder er installatørerne,
som bestiller i henhold til bygherrens ønsker, som er udviklet i
samråd med arkitekter. Der kan også ske direkte bestillinger via
internettet og kataloger.
Efter vidnets opfattelse er der forskel på markedet for A51-R og
Munkegård, idet Munkegård har en særlig position - og også en
særlig pris. Munkegård vælges af feinschmeckere, mens A51-R er
i et volumenmarkedmed kommercielt fokus. Fagfolk kan se forskel
på de to armaturer, og det kan privatpersoner med designinteresse
også. De har ikke haft henvendelser om levering af Munkegård-
armaturer.
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A51-R leveres direkte til byggepladserne i henhold til konkret
afgivne ordrer. De har meget sjældent armaturerne på lager. De har
ikke haft ordrer på eller leveret A51-R i 2010. Deres laveste listepris
er 1.600 kr., som stiger op til 3.000-3.500 kr. Med en avance på
40 % er nettofortjensten pr. armatur ca. 800-2.000 kr.
Kapella-armaturet var på markedet, da de markedsførte A51-R
første gang på messen i 2005.
Kolbjørn Hembre har forklaret, at han efter uddannelse på
Flyvevåbnets tekniske skole i 1969 begyndte som tekniker i det
norske flyvevåben. Derefter læste han til ingeniør i Sverige og blev
ansat i en virksomhed, som efter en konkurs i 1972 blev opkøbt af
Høvik. Høvik blev købt af Glamox i 1999. Han har været
produktudviklingschef fra 1979 og har lavet mange kendte
produkter. Han har bl.a. designet svinglampen - en kendt
designserie. Han er aldrig tidligere blevet beskyldt for at plagiere.
Han kender udmærket Munkegård. I det firma, hvor han var ansat
fra 1969-1974, producerede de bl.a. to Munkegård-armaturer på
licens. Munkegård var med glødepærer. Munkegård er et begreb i
belysningsbranchen, og han har respekt for Munkegårds design.
Kender man ikke Munkegård, ved man ikke meget. Det særlige
ved Munkegård er sprækken, der varetager ventilationshensyn,
bl.a. af hensyn til brandbare materialer i loftet. Da lampen kom
frem, opererede man med temperaturgrænser på 70 grader, hvilket
var 10 grader lavere end resten af Europa. Den mindste af
Munkegård-armaturerne brugte vist en 75W glødepære, mens den
anden brugte 3x60 W, så ventilationssprækken var bestemt
nødvendig. Det karakteristiske ved Munkegård er det lystekniske
element - illusionen om en svævende glasflade. Der skabes en
lysaura ved lyset, der kommer ud af sprækken og kastes op på
loftet. Dette skaber en anden og tryggere rumfølelse, end hvis lyset
blot var kastet nedad, hvorved loftet ville fremtræde som sort.

Samtidig udjævnes konturerne mellem lamperne. Disse elementer
må anses for funktionelle.
Vidnets andel i udviklingen af A51-R må betegnes som stor.
Allerede i 1999 havde de været på jagt efter at skabe et rundt
armatur. Da så udbuddet til hospitalet i Trondheim dukkede op,
måtte de jo se på, hvad de havde lavet gennem tiderne. Louis
PoulsensMunkegård var blandt eksemplerne. Lampen til sygehuset
skulle være insektbeskyttet. De havde i forvejen de gamle værktøjer
til Rondell-lampen, som de havde købt rettighederne til i slutningen
af 1960'erne i forbindelse med opkøbet af en konkursramt
virksomhed. Disse værktøjer og også Rondell-ophænget kunne de
bruge til A51-R. I processen indgik også andre specialarmaturer
fra tidligere. Der stod jo »Munkegård« i udbuddet, menMunkegård
blev ikke plagieret ved udviklingen af A51-R. Det ville også være
designmæssigt selvmord, hvis vidnet havde gjort dette. Munkegård
var jo så kendt for det flydende look, stålkantenmv.Men referencen
til »Munkegård« sagde noget om kravene til kvalitet og design.
De arbejdede meget med detaljerne, som man altid gør i en
designproces, og gik ud fra en cylinderform. De valgte at lade
ringen rundt om glaspladen gå op på siderne for at komme væk fra
udtrykket som en svævende ring. De fravalgte af samme årsag at
bruge en klar akrylring og valgte en opal i stedet. De foretog
målinger, der dokumenterede, at der ikke var behov for en
ventilationssprække. Efter hans opfattelse er de detaljer, som
skønsmanden har fremhævet som særlige for Munkegård, ikke
karakteristiske for A51-R. For ham er der tale om to forskellige
armatur-produkter, og det forekommer mærkeligt, hvis fagfolk ikke
skulle kunne se forskel på armaturerne.
Parternes synspunkter
Louis Poulsen har gjort gældende, at det naturligvis ikke er et
bevis for et produkts ophavsretlige beskyttelse, at det er designet
af en sværvægter inden for dansk design, som Arne Jacobsen var.
Men det skaber en formodning for, at dette er tilfældet. Arne
Jacobsen designede en række lamper og ikke kun Munkegård, der
har været produceret og markedsført i mere end 50 år og stadig er
efterspurgt. Den befinder sig designmæssigt i klasse med PH-
lampen, »Superelipsen«, »Svanen«, »Ægget« etc. Der fandtes ikke
armaturer somMunkegård, da det kom frem i 1950'erne.Munkegård
må, som også Glamox' vidne Kolbjørn Hembre forklarede, betegnes
som et begreb i belysningsbranchen. At armaturet er udtryk for en
selvstændig skabende indsats og i det hele har de kvaliteter, der er
nødvendige for at statuere ophavsretlig beskyttelse, har støtte i
skønserklæringen og blev uddybet under afhjemlingen af
skønsmanden. Det gøres gældende, at skønsmandens designfaglige
vurderingmå lægges til grund. Ophavsretlig beskyttelse udelukkes
ikke ved, at designet er minimalistisk. Det er helheden, som
ophavsretligt er afgørende, og man kan ikke opsplitte designet i
enkeltdele. Efter retspraksis har produkter som Munkegård
ophavsretlig beskyttelse, og det er åbenbart forkert, som Glamox
gør det, at hævde, at funktionelt betingede produkter ikke kan nyde
ophavsretlig beskyttelse. Funktionaliteten er en overordnet ramme
for det færdige produkt, men inden for rammen er der rigelig plads
til individuel udformning.
Glamox' armatur A51-R nyder ikke ophavsretlig beskyttelse, da
det ikke kan anses for et nyt, selvstændigt værk. Nok er visse
detaljer anderledes endMunkegård, men de slår ikke designmæssigt
igennem i det generelle udtryk. Med hensyn til det armatur af
mærket Rondell, som Glamox har henvist til, er der ikke kommet
meget frem. Der er ikke påvist nogen designmæssig sammenhæng
mellem Rondell og A51-R. Ifølge vidnet Kolbjørn
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Hembre havde man glæde af de gamle Rondell-værktøjer til bl.a.
ophængsdelen.
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Ifølge nyere retspraksis er den ophavsretlige beskyttelse snæver,
når der er tale om funktionelt design. Denne praksis er ikke uden
betænkeligheder og er da også blevet kritiseret. Under alle
omstændigheder skal der ved krænkelsesvurderingen foretages en
konkret helhedsbedømmelse. Det gøres gældende, at armaturet
A51-R også efter en snæver vurdering krænker ophavsretten til
Munkegård. Dette har betydelig støtte i skønserklæringen, jf.
svarene på spørgsmål 9, 13, 14 og 16 og afhjemlingen af
skønsmanden. El-installatører kan vælge A51-R til byggeprojekter
som en billigere løsning endMunkegård, hente en større fortjeneste
selv og samtidig gøre det billigere for bygherren.
At A51-R til forveksling lignerMunkegård, er ikke overraskende,
når det tages i betragtning, at det jo, hvilket fremgår af udbuddet
til hospitalsbyggeriet i Trondheim, netop var meningen. Udbuddet
gik ikke på pris, men på selve designet, som skulle være som
Munkegård. Så selvfølgelig ligner A51-R Munkegård til
forveksling; ellers havde Glamox ikke fået ordren. Så uanset om
forvekslelighedsvurderingen er vid eller endog meget snæver, er
A51-R en krænkelse af ophavsretten til Munkegård. Selv den
iøjnefaldende feature med lyskanten på loftspladen, den svævende
illusion, er kopieret, selv om dette ikke var et krav i udbuddet. De
tilstræbte forskelle i forhold til Munkegård har ikke givet A51-R
et andet udtryk. Dér, hvor man designmæssigt kunne have skabt
distance, har man undladt at gøre det.
De øvrige eksempler på armaturer, som Glamox har fremlagt
materiale om, krænker ikke Louis Poulsens ophavsrettigheder,
bortset fra muligvis armaturet Kapella, som Louis Poulsen ikke
kendte til før Glamox' duplik i februar 2009, og som man vil tage
fat på efter denne sag.
Glamox skal herefter i henhold til § 83 i ophavsretsloven betale
et rimeligt vederlag for udnyttelse og erstatning for yderligere
skade. Vederlagsniveauet er stigende i disse år. Tilstedeværelsen
af A51-R har været kraftigt markedsforstyrrende. Munkegårds
markedsmæssige identitet forstyrres, og Munkegård kan risikere
at miste sit eksklusive præg. Nok har A51-R ikke været
storsælgende, men Glamox oplyser i påstandsdokumentet, at man
har solgt 236 eksemplarer, hvilket med en gennemsnitlig avance
hos Louis Poulsen svarer til en mistet afsætning på mere end det
påstævnte beløb, også hvis ikke alle 236 stk. ville være gået til
Louis Poulsens Munkegård.
Glamox har anført, at Munkegård ikke er ophavsretligt beskyttet.
Et lysarmatur kan opdeles i de rent funktionelle egenskaber, de
lystekniske egenskaber og den øvrige formgivning, dvs. den
formgivning, der ikke er bundet op på det rent tekniske. Inden for
disse tre elementer opererer designeren. Når der er tale om et
indbygningsarmatur, er det udgangspunktet, at det
belysningsmæssige formål har central betydning. Dette udelukker
ikke, at der kan være tale om brugskunst, men det er ikke
udgangspunktet. Også efter skønserklæringen var udgangspunktet,
at Munkegård er et enkelt og funktionelt betinget design. Spalten
mellem loftet og lampeglasset har som funktion at aflede varmen
fra loftet. Den hvide farve indvendigt har som funktion at reflektere
lyset. Det opale glas, som har været brugt i mangfoldige år, har
som funktion at give et blødt, jævnt lys og at skjule lyskilden.
Det særlige vedMunkegård er ifølge skønsmanden dens cirkulære
form, det opale glas, metalringen, afstanden til loftet og den lysaura,
der kastes op på loftet. Om disse elementer bemærkes, at det ikke
på nogen måde er særligt, at armaturet er cirkelformet, at det opale
glas alene tjener et rent lysteknisk formål, at metalringen må anses
for et særdeles kendt element, som i øvrigt tjener som
fastholdelsesmekanisme, og at mellemrummet til loftet ubestridt
tjente det formål fra tidligere tider at bortlede varmen fra loftet.
Med hensyn til auraen er der tale om et lysteknisk kneb, der har til

formål at opbløde luminansen, som ellers vil være en skarp,
afgrænset lyskilde, hvor man fra siden ikke vil kunne se, om lampen
er tændt.
Sammenfattende må Munkegård anses for fremstillet ud fra
almindelige lystekniske principper. Rent funktionelle elementer
opnår ikke ophavsretlig beskyttelse. Dette gælder tilsvarende helt
almindelige designelementer. Selve effekten med at få et lampelys
til at illudere en svævende glasplade er velkendt. Produktet må
ophavsretligt alt i alt ikke være så simpelt, at der er risiko for
dobbeltfrembringelser. I den relation kanMunkegård betegnes som
en cirkulær ring med en rund glasplade, monteret i et
indbygningsarmatur 30 mm fra loftet med en smal sprække.
Skønsmanden siger ikke, at han vurderer Munkegård som et unikt
værk. Han siger snarere, at Munkegård er Arne Jacobsens værk.
Og han fremhæver særligt de detaljer, som ikke er synbare, men
det, der foregår over loftet, og som ikke er synligt, er uden
ophavsretlig betydning. Tilbage står, at de store linjer i Munkegård
er funktionelt betingede, mens nogle detaljer er specielle. For at
være ophavsretligt beskyttet burde det være omvendt. Der må ses
bort fra, at designeren var Arne Jacobsen, som i øvrigt var arkitekt
og - med al respekt - ikke var på hjemmebane inden for lamper.
Vurderingen skal foretages helt individuelt.
Det er klart, at det kun kan give mening at tale om ophavsretlig
beskyttelse for A51-R, hvis Munkegård tillægges ophavsretlig
beskyttelse. Men hvis dette sker, er også A-51-R beskyttet. Det
gøres således gældende, at
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Kolbjørn Hembre skabte noget tilstrækkeligt særligt til at opfylde
betingelserne. Han udskiftedemetalkantenmed en acrylskive. A51-
R er nemmere at samle og i det hele et mere hensigtsmæssigt
produkt. Kolbjørn Hembre havde ikke behov for at kopiere
Munkegård. Også skønsmanden udtaler, at A51-R er udtryk for en
selvstændig skabende indsats. Det udelukker ikke ophavsretlig
beskyttelse, at produktet er forveksleligt med andre produkter på
markedet.
Skulle retten mene, at Munkegård har den fornødne værkshøjde
og er ophavsretligt beskyttet, gøres det gældende, at beskyttelsen
er ganske snæver. Med Myren-dommen (UfR 2002.1715 H) blev
retspraksis betydeligt skærpet, og praksis fra før denne dom er ikke
længere relevant. Højesteret skiftede kurs, hvilket også har fundet
sted på varemærkerettens område. Det, der kopieres, skal være
beskyttet; ellers foreligger der ingen retskrænkelse, og et design
skal være formmæssigt banebrydende for at være beskyttet. Der er
variabel værkshøjde og deraf følgende variabel beskyttelse.
Det eneste særprægede ved Munkegård er idéen - illusionen - om
en svævende glasplade. Dette omtaler Louis Poulsen selv som en
feature, men en sådan kan man ikke opnå eneret til. Det gøres
gældende, at A51-R ikke har denne illusion, i særdeleshed ikke når
lampen er slukket, men heller ikke når den er tændt. Hvis den
øverste ring var malet hvid, ville der ikke komme lys ud på loftet.
Forestillede man sig, at A51-R var udviklet af Knud Holscher
eller Arne Jacobsen selv, var sagen næppe blevet anlagt. Men det
må her erindres, at Kolbjørn Hembre er en anerkendt designer i
Norge. Der foreligger ingen oplysninger om faktiske forvekslinger.
Forlægget til A51-R var Rondell-armaturet. Med den hvide
metalring, som han gjorde L-formet, opfyldte han et lysteknisk
formål, og netop derved adskiller A51-R sig væsentligt fra
Munkegård, der får et markant genskin i den mørkere metalring.
Skulle retten komme frem til, at der er sket en krænkelse, gøres
det gældende, at Louis Poulsen helt har forsømt at dokumentere
eller blot forsøge at dokumentere et tab. Der er ingen oplysninger,
der peger på, at salget af 236 lamper har medført et mindre salg og
dermed et tab for Louis Poulsen. Der foreligger, som det ellers er
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sædvanlig i disse sager, ingen revisorerklæring eller nogen anden
form for dokumentation for mistet salg, og ej heller for størrelsen
af dækningsbidrag mv. Tilsvarende er grundlaget for erstatning for
markedsforstyrrelse helt udokumenteret. Louis Poulsen var længe
om at blive opmærksom på tilstedeværelsen af A51-R, hvilket
tilsvarende har gjort sig gældende med hensyn til armaturet af
mærket Kapella, der kom på markedet før A51-R. Med hensyn til
vederlag gøres det gældende, at retten er helt uden grundlag for at
tilkende Louis Poulsen noget beløb. Der foreligger ingen
oplysninger om royaltysatser.

Sø- og Handelsrettens afgørelse:
Louis PoulsensMunkegård blev udviklet af arkitekt Arne Jacobsen
i 1950'erne til brug for Munkegårdsskolen i Gentofte, der efter det
oplyste blev opført i midten af 1950'erne. Oplysningerne om, at
der på det pågældende tidspunkt ikke fandtes indbygningsarmaturer
af en lignende type påmarkedet, er ikke bestridt på nogen begrundet
måde.
Munkegård, som af vidnet Kolbjørn Hembre blev karakteriseret
som et begreb i belysningsverdenen, må designmæssigt betegnes
som funktionalistisk, enkelt og stilfuldt. Også når bortses fra
lysauraen omkring lampen, der, når lampen er tændt, medvirker til
at give den et særligt udtryk, finder retten, at Munkegård
udtryksmæssigt besidder en diskret karakterfuldhed. Designet gør
et gennemtænkt indtryk og synes særdeles velfungerende. Det er
rettens vurdering, at designet har bevaret sin egenart op til i dag.
Med disse bemærkninger, og idet retten i øvrigt kan tiltræde
skønsmandens karakteristik, jf. navnlig svar på spørgsmål 4, finder
retten, at Munkegård må anses for ophavsretligt beskyttet.
Udformningen af A51-R afviger fra Munkegård på flere
detailpunkter. Efter bevisførelsen, herunder de for retten foreviste
eksemplarer af armaturerne, de foreviste fotos samt dvd-
præsentationen, finder retten efter en samlet vurdering desuagtet -
i overensstemmelse med skønsmandens vurdering, jf. svarene på
spørgsmål 9, 13 og 14 - at armaturernes fremtoning i såvel tændt
som slukket tilstand er så meget lig hinanden, uden at ligheden blot
er funktionelt begrundet, at A51-R, som blev udviklet til at
modsvare udbudsbeskrivelsen »Design som type Louis Poulsen
Munkegård el. tilsv.«, krænker ophavsretten til Munkegård.
Retten er uden dokumenterede oplysninger, der kan illustrere
Louis Poulsens mulige tab som følge af Glamox' salg af A51-R.
Retten har herunder ingen oplysninger om, hvorledes det oplyste
tal på 236 stk. solgte A51-R frem til ultimo 2009 fordeler sig. Retten
har endelig ingen oplysninger om royalty eller eventuelle andre
parametre, der kan give grundlag for at vurdere et evt.
vederlagskrav. Retten er derfor enig med Glamox i, at Louis
Poulsens vederlags- og erstatningskrav, der ikke har været
selvstændigt begrundet på noget tidspunkt forud for
hovedforhandlingen, er udokumenteret, og Glamox frifindes derfor
for Louis Poulsens påstand.
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U.2012.2706H

Vederlag og erstatning i anledning af krænkelse af Pumas
»form-strip«.
Immaterialret 53.3 - Retspleje 22.8.

♦ En butikskæde, F, havde erkendt at have krænket P's
varemærkerettigheder ved salg af 1.688 par sko med P's
velkendte form-strip. F's sko var blevet annonceret i en
husstandsomdelt tilbudsavis. Straks efter P's indsigelse mod
salget standsede F salget af skoen og tilbød at betale 25.000
kr. til P, men P afviste betalingen. For Sø- og Handelsretten
påstod P sig tilkendt 500.000 kr. i anledning af krænkelsen.
Sø- og Handelsretten tilkendte P 250.000 kr. i vederlag og
erstatning. For Højesteret påstod F, der nu havde gennemført
betalingen af de 25.000 kr., frifindelse, mens P påstod
stadfæstelse. Højesteret fandt, at P's krav på et rimeligt vederlag
efter varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1, skulle fastsættes på
baggrund af F's omsætning ved salget af skoene, og at P ikke
havde godtgjort, at selskabets vederlagskrav oversteg 10 %
heraf. Endvidere fandt Højesteret, at P's sko kun i meget
begrænset omfang kunne antages at blive substitueret af den
sko, F havde solgt, og Højesteret pegede på, at F straks efter
P's indsigelse ophørte med at sælge skoene, og at P ikke havde
fremlagt oplysninger om faldende salg af sko. Højesteret fandt
herefter ikke grundlag for at tilkende P erstatning for yderligere
skade som følge af mistet afsætning, jf. § 43, stk. 1, nr. 2. Den
eventuelle markedsforstyrrelse, som F's tilbudsavis og skosalg
havde medført, måtte antages at være yderst begrænset. Ud fra
en samlet vurdering kunne P's krav på vederlag og erstatning
ikke overstige de 25.000 kr., som P allerede havde modtaget
fra F, og F blev frifundet.1 P blev pålagt at betale
sagsomkostninger til F for både Sø- og Handelsretten og
Højesteret.2

H.D. 31. maj 2012 i sag 81/2010 (1. afd.)

Fakta A/S (adv. Frank Bøggild, Kbh.)
mod
PUMA AG Rudolf Dassler Sport (adv. Steen Jørgensen, Køge).

Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsrettens dom 26. marts 2010, V-116-08
(Michael B. Elmer, Peter G. Bernhoft, Lisbet Friis).
Indledning og påstande
Under anbringende af at Fakta A/S (i det følgende: Fakta) har
krænket PUMA AG Rudolf Dassler Sports (i det følgende: Puma)
varemærkeret til den såkaldte formstrip, som Puma har registreret
som figurmærke, har Puma nedlagt påstand om, at Fakta skal
anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1
og 2, og markedsføringslovens § 1 ved at have solgt de i sagens
bilag 1-2 afbildede sko påført et mærke, der ligner Pumas
registrerede figurmærke, den såkaldte formstrip (VR 02.215 1977,
VR 04.239 1984 og Madrid protokol nr. 000925647), og betale

500.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med rente fra den 25.
november 2008.
Fakta har taget bekræftende til genmæle over for
anerkendelsespåstanden for så vidt angår varemærkeloven, men
har i øvrigt påstået frifindelse.
Oplysningerne i sagen
Fakta indkøbte primo 2008 i alt 3.600 par damefitness-sko og
3.150 par pigefitness-sko. De skulle sælges i udvalgte Fakta-
butikker i en bestemt uge og blev annonceret i Faktas tilbudsavis
den 19. april 2008, hvor de fremgik af et dobbeltopslag sammen
med andet træningsudstyr. Prisen var 99 kr. for damemodellen og
79 kr. for pigemodellen. Tilbudsavisen blev omdelt til 1,9 millioner
husstande.
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Puma blev lørdag den 19. april 2008 opmærksom på Faktas
annoncering og købte samme dag et par dame- og et par pigesko.
Onsdag den 23. april 2008 rettede Puma henvendelse til Faktas
advokat og gjorde opmærksom på krænkelsen. Faktas advokat
svarede den følgende dag pr. mail, at Fakta havde valgt at indstille
salget, og at de usolgte par sko ville blive destrueret senest med
ugens udgang.
Fakta solgte i alt 1.688 par med et samlet dækningsbidrag på
11.044,60 kr. Fakta har uden præjudice for sagen sendt Puma
25.000 kr. på en check, som Puma dog har valgt ikke at indløse.
Forklaring
Senior Brand Protection Manager hos Puma Neil Narriman har
forklaret, at Puma er verdens 3. største varemærke efter Adidas og
Nike inden for sports- og fritidssko, og at kendskabet til Puma i
Europa er næsten lige så stort som til de to andre mærker. Mærkets
popularitet er stigende. Puma bruges som hverdagstøj og ikke kun
til sport. Den primære målgruppe er de 14-26-årige, og der er flere
kvinder end mænd blandt køberne. Puma sælger 75 millioner par
sko på verdensplan.
Når Pumas agenter har indkøbt et par sko for gennemsnitligt ca.
200 kr., sælges skoene videre til forhandlerne for gennemsnitligt
400 kr., hvorefter skoene sælges for gennemsnitligt 800 kr. i
butikkerne.
Puma har brugt sin formstrip siden 1958, og den er meget vigtig
for Pumas markedsføring. Varemærkekrænkelsernes omfang synes
stigende. I 2008 blev der på verdensplan tilbageholdt 1,5 millioner
kopier af Pumas sko. Det er altid skadeligt for en mærkevare, at
der er billige kopier på markedet. Det udvander varemærkets
eksklusivitet og medvirker til at gøre mærket mindre værd.
Parternes synspunkter
Pumas advokat har gjort gældende, at Fakta ved sit salg af skoene
i sagen ikke blot som erkendt af Fakta har krænket Pumas
varemærkerettigheder, men tillige handlet i strid med god
markedsføringsskik.
Puma har krav på vederlag og erstatning. Et vederlag tager efter
retspraksis udgangspunkt i en licensafgift. Tages der udgangspunkt
i en licensafgift på f.eks. 10 procent af omsætningen, bliver
vederlaget 405.000 kr. Fakta har solgt 1.688 par sko, og med en
avance på 300 kr. pr. par bliver Pumas afsætningstab på over
500.000 kr. Hertil kommer, at der har været en betydelig
markedsforstyrrelse. Et betydeligt antal Fakta-kunder har således
set Puma-kopierne eksponeret i butikkerne. Samtidig er der sket
en enorm eksponering ved, at skoene har været annonceret i Faktas

1 U 2009.1018 H, U 2009.1789 H, U 2011.3451 H, U 2012.107 H, U 2012.256 H, Niels M. Andersen m.fl.: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder
(2006), s. 447-50, Knud Wallberg: Varemærkeret, 4. udg. (2008), s. 316-20, og Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, 2. udg. (2011), s.
572 ff., 578 og 580 f.

2 U 2008.129/1 H.
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husstandsomdelte tilbudsavis, som blev omdelt til 1,9 mio.
husstande.
Endelig gøres det gældende, at Puma skal tilkendes godtgørelse
for den ideelle skade, som Faktas markedsføring af skoene har
påført Pumas varemærke.
Faktas advokat har gjort gældende, at den erkendte krænkelse af
Pumas figurmærke alene indebærer en overtrædelse af
varemærkeloven, men derimod ikke af markedsføringsloven, i
forhold til hvilken varemærkeloven er lex specialis.
Ved vurderingen af varemærkekrænkelsens omfang skal det tages
i betragtning, at skoene efter at være markedsført kun én gang i en
tilbudsavis blev solgt i løbet af 4-6 dage og kun i nogle, men ikke
alle Faktas butikker. Der har derfor kun været tale om en begrænset
eksponering.
Det er ikke dokumenteret, at Puma har lidt noget afsætningstab,
bl.a. fordi det ikke er dokumenteret, at Pumas originalsko og Faktas
kopisko henvender sig til sammemålgruppe. Markedsføringen var
endvidere så kortvarig, at der næppe har været nogen
markedsforstyrrelse. Fakta har solgt ca. 1.600 par sko med en
avance på i alt ca. 11.000 kr. Med en licensprocent på 10 i forhold
til det solgte antal par sko bliver vederlaget i størrelsesordenen 10-
15.000 kr. Vederlag og erstatning på i alt 500.000 kr., som Puma
har krævet, er helt ubegrundet og vil bryde med den hidtidige linje
i retspraksis for udmåling af erstatning og vederlag. Der er ikke
grundlag for at antage, at Puma har lidt nogen ideel skade ved
krænkelsen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse:
Det lægges som ubestridt til grund, at Fakta købte 6.750 par sko
og heraf solgte 1.688 par som spotvare i udvalgte Fakta-butikker
med en bruttofortjeneste på 11.044 kr., at skoene blev annonceret
én gang i Faktas tilbudsavis, som blev omdelt til 1,9 mio. husstande,
og at Fakta straks efter Pumas indsigelse ophørte med at sælge
skoene og senere sørgede for, at de enkelte butikker destruerede
alle sko, som ikke var blevet solgt.
Puma har til støtte for sin påstand om, at Fakta skal anerkende at
have overtrådt varemærkelovens § 4, stk. 1-2, og
markedsføringslovens § 1, (alene) påberåbt sig Faktas
markedsføring af sko under anvendelse af Pumas figurmærke, den
såkaldte formstrip. Herefter, og idet Faktas erhvervsmæssige brug
af Pumas varemærke som erkendt af Fakta, der for så vidt har taget
bekræftende til genmæle, indebærer en overtrædelse af
varemærkelovens § 4, stk. 1-2, som er den specielle regel, er der
ikke anledning til at tage stilling til, om Fakta ved denne brug tillige
har overtrådt den almindelige regel om forbud mod markedsføring
i strid med god markedsføringsskik i markedsføringslovens § 1.
Pumas anerkendelsespåstand tages herefter til følge for så vidt
angår overtrædelse af markedsføringslovens § 4, stk. 1-2.
Retten finder, at Faktas indkøber burde have vidst, at formstrippen
er Pumas varemærke, og indkøbet af en sko med næsten identisk
mærke forekommer meget uprofessionelt. Fakta burde i hvert fald
have
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gennemført en kontrolprocedure, der var egnet til at sikre Fakta
mod, at Faktas indkøbere begik sådanne fejl, ikke mindst på et så
»varemærketungt« område som sportssko. Retten finder herefter,
at varemærkekrænkelsen må tilregnes Fakta som forsætlig eller
uagtsom. Fakta skal således betale Puma vederlag for udnyttelsen
af varemærket og erstatning for yderligere skade, som krænkelsen
har medført. Retten finder det ikke godtgjort at Fakta ved
krænkelsen har tilføjet Puma nogen ikke-økonomisk skade, og der
er derfor ikke grundlag for at tilkende Puma godtgørelse herfor.

Efter en samlet vurdering og under hensynet til antallet af solgte
sko, Pumas afsætningstab og den markedsforstyrrelse, som Fakta
har påført Puma dels ved det omhandlede salg i en
supermarkedskæde af en sko af ringe kvalitet forsynet med en
dekoration, der var næsten identisk med Pumas formstrip, dels og
navnlig ved den omfattende eksponering heraf ved fremvisning af
skoen med mærket i en reklameavis, som blev omdelt til 1,9 mio.
husstande, fastsættes vederlaget og erstatningen for yderligere tab
til i alt 250.000 kr.
Efter sagens resultat, og under hensyn til at Puma i forbindelse
med hovedforhandlingen har frafaldet en strafpåstand, fastsætter
retten endvidere, at Fakta skal betale Puma 61.000 kr. i
sagsomkostninger, heraf 6.300 kr. til dækning af retsafgift, de beløb
til dækning af udgift til transport og kurer og til fremstilling af
ekstrakt og materialesamling, som er nævnt i
omkostningsopgørelsen, mod hvilken der ikke er rejst indsigelse,
og resten til delvis dækning af Pumas udgift til advokat.
- - -
Højesteret
Højesterets dom.
I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 26.
marts 2010.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen,
Poul Søgaard, Henrik Waaben, Michael Rekling og Jan Schans
Christensen.
Påstande
Appellanten, Fakta A/S, har påstået frifindelse over for
betalingskravet.
Indstævnte, PUMA AG Rudolf Dassler Sport, har påstået
stadfæstelse.
Supplerende sagsfremstilling
Fakta A/S har den 20. januar 2012 annulleret den til PUMA AG
Rudolf Dassler Sport udstedte check på 25.000 kr. og samtidig
overført 25.000 kr. til Pumas bankkonto.
Der er for Højesteret fremlagt erklæring fra Neil Narriman, hvori
det oplyses, at dækningsbidraget på Puma-sko er 50 %, og at »The
licensing fee is approx. 10 % of the original Puma sales price.«
Annonceringen af Faktas sko har fundet sted ved anvendelse af
et fotografi inde i Faktas husstandsomdelte tilbudsavis, som viser
skoene på en sådan måde, at der ikke, ud over formstrippen, sker
associering til Pumas sko.
For Højesteret har Puma fremlagt uddrag af Puma-kataloger for
2008 og 2010. Puma har oplyst, at gennemsnitsprisen på voksensko
ud fra 2010-kataloget er 854 kr. pr. par, og at gennemsnitsprisen
på børnesko er 414 kr. pr. par.

Højesterets begrundelse og resultat
Fakta A/S har anerkendt at have krænket PUMAAGRudolf Dassler
Sports varemærkerettigheder.
For Højesteret angår sagen alene spørgsmålet om, hvilke beløb
Puma har krav på i henhold til varemærkelovens § 43.
Fakta har solgt 1.688 par af de krænkende sko og derved opnået
et samlet dækningsbidrag på 11.044 kr. samt en samlet omsætning
på 156.872 kr. inkl. moms. Højesteret finder, at Pumas krav på et
rimeligt vederlag efter § 43, stk. 1, nr. 1, må fastsættes på baggrund
af denne omsætning. Puma har ikke godtgjort, at selskabets
vederlagskrav overstiger 10 % heraf.
Faktas sko blev solgt for 99 kr. for damemodellen og 79 kr. for
pigemodellen. Puma sælger sine sko i butikkerne til en væsentlig
højere pris. Pumas sko er en kvalitets- og mærkevare, der kun i
meget begrænset omfang kan antages at blive substitueret af Faktas
sko. Straks efter Pumas indsigelse ophørte Fakta med at sælge
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skoene. Puma har ikke fremlagt oplysninger om faldende salg af
sko. Højesteret finder herefter ikke grundlag for at tilkende Puma
erstatning for yderligere skade som følge af mistet afsætning, jf.
varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 2.
Under de anførte omstændigheder må den eventuelle
markedsforstyrrelse, som Faktas tilbudsavis og skosalg har medført,
endvidere antages at være yderst begrænset.
Ud fra en samlet vurdering finder Højesteret herefter, at Pumas
krav på vederlag og erstatning ikke kan overstige de 25.000 kr.,
som Puma allerede har modtaget fra Fakta.
Puma har derfor ikke krav på yderligere betaling.
Højesteret frifinder herefter Fakta.
Puma skal i sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og
Højesteret betale 84.450 kr., hvoraf 75.000 kr. er til dækning af
udgifter til advokat, og 9.450 kr. er til dækning af retsafgift for
Højesteret.

Thi kendes for ret:
Fakta A/S frifindes.
I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal

PUMA AG Rudolf Dassler Sport inden 14 dage efter denne
højesteretsdoms afsigelse betale 84.450 kr. til Fakta A/S. Beløbet
forrentes efter rentelovens § 8 a.
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En regional tv-station skulle betale vederlag og godtgørelse
til fotograf for gengivelse af dennes foto, der var beskyttet
af ophavsret.
Immaterialret 1.2, 1.3 og 1.4 - Menneskerettigheder 1.5.

♦ H havde til brug for en jubilæumsbog i 2006 taget et foto af to
fiskere. Disse fiskere omkom i januar 2011 under en ulykke
til søs, og efter forliset forærede H et eksemplar af fotoet til de
to omkomne fiskeres efterladte. Ca. 1 måned efter forliset blev
en regional tv-station, V, inviteret hjem til de efterladte, og V
filmede under besøget i de efterladtes hjem, herunder det foto,
der var optaget af H, og som indgik i en mindeopstilling
arrangeret af de efterladte. Et klip fra denne optagelse, der viste
det pågældende foto, blev benyttet i forbindelse med en artikel
fra Ritzau på V's hjemmeside den 26. maj 2011. Klippet fra
optagelsen af fotoet blev tillige benyttet som frame under den
introducerende speak i en tv-udsendelse den 8. februar 2011,
hvor billedet blev vist i ca. 15 sekunder, og klippet fra
optagelsen indgik yderligere i tv-udsendelsen, hvor det blev
vist i nogle sekunder. Klippet fra optagelsen blev endvidere
benyttet i en tv-udsendelse den 9. februar 2011, hvor billedet
blev vist i ca. 6 sekunder. H fremsatte herefter krav om vederlag
og godtgørelse efter ophavsretslovens § 83, hvilket V afslog.
Landsretten anførte, at der under V's optagelser i de efterladtes
hjem i ikke uvæsentligt omfang blev fokuseret på fotografiet,
og V havde under de foreliggende omstændigheder pligt til at
undersøge, om fotoet var beskyttet af ophavsret. Da H havde
foræret det til de efterladte, ville det ikke have været forbundet
med uforholdsmæssige vanskeligheder for V at få oplyst, hvem
der havde optaget det pågældende fotografi. På det billede,
som V offentliggjorde, fyldte fotoet langt størstedelen af
billedet, og det var det eneste, der var i forgrunden, bortset fra
et lys, der stod foran fotoet i højre hjørne. Fotoet måtte anses
for billedets hovedmotiv og kunne ikke anses af underordnet
betydning i den pågældende sammenhæng, jf. ophavsretslovens
§ 23, stk. 3. Der var endvidere ikke grundlag for at fastslå, at
V's visning af fotografiet indgik i en dagsbegivenhed, jf. herved
ophavsretslovens § 25, stk. 1, idet forliset var sket i januar
2011, og ifølge chefredaktøren for V's forklaring var det ikke
forliset, men de efterladtes reaktion og navnlig myndighedernes
fejl i forbindelse med redningen, der skulle skildres. Det blev
lagt til grund, at V's udsendelse ikke handlede om selve forliset,
men de efterladtes reaktion og navnlig myndighedernes fejl i
forbindelse med redningen. På den baggrund havde brugen af
det foto, som H havde ophavsret til, ikke været nødvendig, og
det ville derfor ikke være i strid med artikel 10 i Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention at fastslå, at V
havde krænket H's ophavsret til fotografiet. V var på den
baggrund forpligtet til efter ophavsretslovens § 83, stk. 1 og
stk. 3, at betale et vederlag og en godtgørelse til H. Som sagen
var forelagt landsretten, blev vederlaget fastsat til 3.000 kr. og
godtgørelsen til 3.000 kr. i alt 6.000 kr.

V.L.D. 5. juli 2013 i anke 14. afd. B-2996-12
(Erik P. Bentzen, Annette Dellgren, Mette Langborg (kst.)).

Dansk Journalistforbund som mandatar for Erling Hansen (adv.
Liselotte Lindberg Olsen, Kbh.)
mod
TV2/Østjylland Den Selvejende Institution (adv. Martin Dahl
Pedersen, Kbh.).
3003

Byretten
Århus Rets dom 3. juli 2012, BS 15-3068/2011.1
Sagen handler om, hvorvidt sagsøgtes gengivelse af sagsøgerens
fotografi er i strid med ophavsretsloven.
Sagen er behandlet efter reglerne om småsager, jf. retsplejelovens
kapitel 39.
Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf.
retsplejelovens § 218 a, stk.2.
Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af sagsøgeren,
Erling Hansen, og af direktør i TV2/Østjylland, Peter Kramer.
Erling Hansen forklarede behørigt formanet, at han har været
journalist og en stor del af tiden også fotojournalist i 50 år, heraf
de sidste 15 år som freelance i Grenå. Han har taget billedet til brug
for et jubilæumsskrift i anledning af Grenaa Gensidige Forsikring
for fiskefartøjers 100 års jubilæum i 2006. Den ved forliset
omkomne far var formand for foreningen. Det viste sig efter forliset,
at Erling Hansen var den eneste, der havde et billede af de to
omkomne, far og søn, sammen. Han forærede billedet til familien
med klausul om, at de ikke måtte bruge billedet. En række skrevne
medier som f. eks. Ekstrabladet affotograferede billedet, og det fik
han penge for.
Opgørelsen af kravet på vederlag, 3.000 kr., beror på, at billedet
er brugt nogle gange, hvortil kommer godtgørelsen på samme
størrelse. Han er ikke blevet krediteret for billedet, hvilket betyder
noget for ham, da han jo skal leve af det.
Peter Kramer forklarede behørigt formanet, at TV2/Østjylland
skulle dække en meget alvorlig hændelse, hvor en fisker og hans
søn var omkommet fra en redningsmand. De efterladte havde
opfordret TV2/Østjylland til at lave et interview, da de mente, at
der kunne være knyttet en stor offentlig interesse til
hændelsesforløbet. TV2/Østjylland blev inviteret til hjemmet. En
rutineret journalist og fotograf blev sendt ud til hjemmet. Der blev
ikke ændret på noget i hjemmet, men der blev filmet det, der var.
Der var i entreen eller forstuen en mindeopsats, som blev filmet.
Den afspejlede stemningen i hjemmet. Medarbejderne havde ingen
grund til at tro, at billedet ikke var et almindeligt familiebillede.
Foran billedet, som var stillet op af en båd, var der fire tændte
levende lys, og det var dem, der var i fokus. Den stemning skulle
gengives. Der blev panoreret hen over stedet.
TV2/Østjylland har ofte købt billeder af TV-fotografer. Det sker,
hvis der kræves specifikke billeder, og det betales der for. Denne
almindelige praksis anerkendes. Interviewet fandt sted i februar
2011, og 5 måneder senere kom der et honorarkrav. Peter Kramer
har forklaret, hvorfor man ikke ville betale. Der blev ved med at
komme henvendelser fra Dansk Journalistforbund. Da der tidligere
var svaret, blev der ikke svaret igen. Henvendelserne blev betragtet
som inkassoskrivelser. Knap 1 år efter forliset og 11 måneder efter,
at TV2/Østjylland havde undersøgt sagen, kom stævningen. Hvis
TV2/ Østjylland havde ønsket at bruge Erling Hansens billede,
havde de købt det. Det viste er ikke Erling Hansens billede, men
billedet står bag ved og er kun fremme i et øjeblik i tv-indslaget.
Kreditering sker, når et billede vises direkte, men det er ikke

1 Forklaringerne for byretten er indarbejdet i dommen.
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tilfældet her, da man fotograferede interiøret i hjemmet. Billedet
står ikke et øjeblik rent.
Der er endvidere under hovedforhandlingen foretaget afspilning
af to nyhedsindslag fra TV2/Østjylland fra den 8. og 9. februar
2011. Afspilningen var uden lyd.
Retten har i sin fortegnelse over sagens påstande, anbringender
og beviser anført følgende:
Sagsøgerens påstand:
Sagsøgte, Tv2/Østjylland-Den Selvejende Institution, skal til
sagsøgeren, Erling Hansen, betale 6.000,00 kr. med procesrente
fra den 21. december 2011.
Sagsøgtes påstand:
Frifindelse
Sagsøgerens anbringender:
Til støtte for sin påstand har sagsøgeren anført,
- at sagsøgte har krænket sagsøgerens rettigheder, jf.
ophavsretslovens § 2 ved at gengive det pågældende foto,
- at gengivelsen er sket uden sagsøgerens samtykke, og uden at
han er blevet krediteret, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1,
- at lovens undtagelsesbestemmelser, herunder om retten til citat
m.v., ikke finder anvendelse i denne sag,
- at sagsøgeren således har krav på vederlag, jf. ophavsretslovens
§ 83, stk. 1,
- at dette er fastsat til 3.000,00 kr., hvilket er overordentligt
rimeligt henset til den omfattende brug, sagsøgte har gjort heraf,
jf. sagens bilag 1-3, og
- at sagsøgeren endvidere er berettiget til godtgørelse jf.
ophavsretslovens § 83, stk. 3.
Sagsøgeren har under hovedforhandlingen uddybet sine
anbringender, hvorom henvises til retsbogen.
Sagsøgtes anbringender:
Til støtte for sin påstand har sagsøgte anført,
- at sagsøgte ingen viden havde om, at fotografiet var et pressefoto
og således ikke tilhørte familien,
- at sagsøgte derfor var i god tro,
- at fotografiet indgik som en del af mindeopstillingen og altså
ikke er affotograferet og brugt som sagsøgtes eget,
- at der derfor ikke er tale om gengivelse af et fotografisk værk i
henhold til ophavsretsloven,
- at ophavsmanden til fotografiet angiveligt selv har overdraget
fotografiet til de pårørende, hvorfor ophavsretslovens § 20 finder
anvendelse,
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- at det i andre tilfælde ellers er tilladt at inddrage værket i henhold
til citatreglerne jf. ophavsretslovens § 22 og § 23,
- at gengivelsen af mindeopstillingen er et naturligt led i
gengivelsen af dagsbegivenheden jf. ophavsretslovens § 25, og
- at sagsøgte har optrådt i overensstemmelse med anstændighed
og gældende lovgivning, herunder ophavsretslovens § 30 om
forholdene for visse specifikke virksomheder.
Sagøgte har under hovedforhandlingen uddybet sine anbringender,
hvorom henvises til retsbogen.

Rettens begrundelse og afgørelse
Det lægges til grund, at gengivelsen af Erling Hansens billede er
sket som led i et interview af en enke/mor samt datter/søster til to
omkomne fiskere, mand/far og søn/bror. Interviewet skete på
opfordring af de efterladte, som havde inviteret TV2/Østjylland til
deres hjem. I hjemmet var en mindeopstilling på et bord, hvor
Erling Hansens billede af far og søn var stillet op af en båd, og der
var tændte stearinlys foran billedet. Mindeopstillingen og
omgivelserne hertil er under interviewet vist fra flere vinkler, men

det må efter bevisførelsen lægges til grund, at billedet ikke er
gengivet således, at man kun ser billedet på skærmen.
Af det af TV2/Østjylland den 8. februar 2011 i nyhedsudsendelsen
bragte indslag fremgår det, at overskriften var »SOK skal
undskylde«. I indslaget den 9. februar 2011 var overskriften »SOK
siger undskyld«.
Det må som ubestridt lægges til grund, at billedet af de to fiskere
er taget af Erling Hansen som led i udgivelsen af et jubilæumsskrift
i anledning af en lokal forsikrings 100 års jubilæum i 2006, og at
Erling Hansen efter forliset i 2011 har foræret billedet til familien.
Forliset, hvorved de to fiskere omkom, fandt sted i januar 2011,
hvorfor gengivelsen af billedet ikke er sket som et naturligt led i
dagsbegivenheden, jf. ophavsretslovens § 25.
Det er ubestridt, at billedet er udgivet, og at det er overdraget til
andre. Herefter må gengivelse ske i blandt andet TV, hvis
gengivelsen er af underordnet betydning i den pågældende
sammenhæng, jf. ophavsretslovens § 23, stk. 3.
Når henses til de omstændigheder og den måde, hvorunder
gengivelsen har fundet sted, er det bevist, at billedet er af
underordnet betydning for sammenhængen. Der er herved lagt vægt
på, at emnet ifølge direktør Peter Kramers forklaring var de
efterladtes sorg og den manglende reaktion fra SOK. Indslaget og
dets budskab kunne være bragt uden kameraets panorering hen
over opstillingen af billedet.
Da der ikke er tale om en affotografering, men fotografering med
bevæget kamera i et hjem, som TV2/Østjyllands medarbejder har
mødt det ved interviewets optagelse, og hvortil de var inviteret, har
forholdene ikke givet medarbejderne anledning til at undersøge
baggrunden for billedets eksistens nærmere, og det kan ikke
tilregnes dem som uagtsomt, at undersøgelse ikke har fundet sted.
At kreditering ikke har fundet sted, giver således ikke anledning
til, at Erling Hansen har et krav mod TV2/Østjylland.
Da der herefter ikke er tale om en forsætlig eller uagtsom
overtrædelse af ophavsretslovens §§ 2 eller 3, har krænkelse af
Erling Hansens ophavsret ikke fundet sted, og han har ikke krav
på erstatning eller godtgørelse i medfør af samme lovs § 83.
Som følge af det anførte tages Erling Hansens påstand ikke til
følge.
- - -
Vestre Landsret
Vestre Landsrets dom.
Retten i Århus har den 3. juli 2012 afsagt dom i 1. instans (- - -).
Påstande
For landsretten har appellanten, Dansk Journalistforbund som
mandatar for Erling Hansen, gentaget sin påstand for byretten.
Indstævnte, TV2/Østjylland Den selvejende Institution, (herefter
TV2/Østjylland) har påstået dommen stadfæstet.
Procesbevillingsnævnet har den 6. november 2012 givet Erling
Hansen tilladelse til at anke dommen.
Sagen er behandlet efter retsplejelovens kapitel 39 om behandling
af sager om mindre krav.
Forklaringer
Erling Hansen og Peter Kramer har afgivet supplerende forklaring
for landsretten.
Erling Hansen har supplerende forklaret, at de efterladte
kontaktede ham for at købe eller få et eller nogle af hans fotos af
de afdøde. Da han forærede dem fotoet, sagde han til dem, at de
ikke måtte offentliggøre det, og han skrev også bag på billedet, at
rettighederne over det tilkom ham.
Dagen efter ulykken kom der flere journalister til Grenaa Havn,
herunder fra Ekstra Bladet, der affotograferede nogle af hans fotos,
der var gengivet i jubilæumsbogen fra 2006. Det fik han
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efterfølgende betaling for, og de betalte senere et yderligere beløb,
da de brugte et af hans fotos på deres netavis. Han har også fået
betaling fra BT og Ude og Hjemme for deres brug af hans fotos.
Han blev på et tidspunkt gjort opmærksom på, at TV2/Østjylland
havde brugt hans foto. Han kontaktede derfor TV2/Østjylland for
at få betaling, men de nægtede at betale.
Peter Kramer har supplerende forklaret, at han har været på
TV2/Østjylland siden 2000. Lige efter forliset havde de dækket
selve forliset. Efter ca. 1 måned blev
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TV2/Østjylland inviteret hjem til de efterladte. Deres udsendelse
handlede ikke om selve forliset, men om fejlene i forbindelse med
redningsindsatsen. De filmede de efterladtes hjem, som det var.
Det var således ikke TV2/Østjylland, der lavede mindeopstillingen.
Det var også de efterladte, der havde tændt lysene. De interviewede
de efterladte om kritikken af myndighedernes indsats i forbindelse
med redningsindsatsen. De drøftede ikke fotoet med de efterladte.
De gik ud fra, at det var et privat familiefoto.
Belysningen af Grenaa-forliset er en af de væsentligste sager, som
TV2/Østjylland har beskæftiget sig med, og den er lige blevet
prisbelønnet i Spanien. Journalisterne blev endvidere indstillet til
Cavlingprisen. TV2/Østjyllands omtale har endvidere givet
anledning til drøftelser i Folketinget om ændring af reglerne
vedrørende redninger til søs. Det er helt almindeligt at bruge et
fastfrosset billede - et såkaldt digibillede - til venstre for en
nyhedsoplæser som en frame. De har ikke affotograferet fotoet. De
har panoreret rundt i de efterladtes stue, og fotoet figurerer som en
del af interiøret. TV2/Østjylland følger den aftale, der er indgået
med Dansk Journalistforbund om honorering for brug af foto, som
er beskyttet af ophavsrettigheder. Udsendelsen handlede om de
efterladtes reaktion og navnlig ommyndighedernes fejl i forbindelse
med redningen. Fotoet i bilag 1 er et fastfrosset billede fra deres
videoindslag.
Som han husker det, bestod mindeopstillingen af levende tændte
lys, en skibsmodel, et foto og blomster. Der blev panoreret rundt
i hjemmet, og der blev optaget billeder af dem, man interviewede
og af karakteristisk interiør. Ved panorering forstår han optagelser
med et bevægeligt kamera. Ved affotografering tages der et billede
af et billede, og det var der ikke tale om.
De gengav et andet foto i artiklen, ekstrakten side 55, nok for ikke
at genere Erling Hansen. Udskiftningen skete længe efter, at Erling
Hansen havde henvendt sig til TV2/Østjylland, og han mener, at
det blev udskiftet efter byrettens dom.
Procedure
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for
byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.
TV2/Østjylland har yderligere gjort gældende, at det vil være i
s t r i d med a r t i ke l 10 i Den Europæi ske
Menneskerettighedskonvention at dømme TV2/Østjylland for at
have krænket Erling Hansens ophavsret til fotografiet, idet der ved
proportionalitetsafvjningen efter artikel 10, stk. 2, må lægges vægt
på, at TV2/Østjyllands visning af fotoet er sket i forbindelse med
indslag om myndighedernes fatale fejl under redningsaktionen,
hvilket klart er i offentlighedens interesse.
Erling Hansen har anført, at det følger direkte af artikel 10, stk.
2, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at
ytringsfriheden kan indskrænkes i det omfang, det er nødvendigt
for at beskytte andres rettigheder, og de ophavsretlige regler er
allerede indrettet på en måde, der tager hensyn til ytringsfrihed.
Det var ikke nødvendigt for TV2/Østjylland at vise fotoet, og
TV2/Østjylland burde have undersøgt, om der var nogen, der havde
ophavsret til fotografiet, inden de brugte det. Det vil derfor ikke

stride mod artikel 10 at fastslå, at TV2/Østjylland har krænket
Erling Hansens ophavsret.

Landsrettens begrundelse og resultat
Det er ubestridt, at Erling Hansen har taget det foto, der fremgår
af sagens bilag 1-3, til brug for en 100 års jubilæumsbog omGrenaa
Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer i 2006. Fotoet viser to fiskere,
og disse omkom under en ulykke til søs i januar 2011. Erling
Hansen forærede efter forliset et eksemplar af fotoet til de to
omkomne fiskeres efterladte.
Det lægges efter Peter Kramers forklaring til grund, at
TV2/Østjylland ca. 1 måned efter forliset blev inviteret hjem til de
efterladte, og at TV2/Østjylland under besøget filmede de efterladtes
hjem, herunder det foto, der var optaget af Erling Hansen, og som
indgik i en mindeopstilling arrangeret af de efterladte.
Et klip fra denne optagelse, der viser det pågældende foto, blev
benyttet i forbindelse med en artikel fra Ritzau på TV2/Østjyllands
hjemmeside den 26. maj 2011 (bilag 1).
Klippet fra optagelsen af fotoet blev tillige benyttet som frame
under den introducerende speak i en tv-udsendelse den 8. februar
2011, hvor billedet blev vist i ca. 15 sekunder (bilag 2), og klippet
fra optagelsen indgik yderligere i tv-udsendelsen, hvor det blev
vist i nogle sekunder.
Klippet fra optagelsen blev endvidere benyttet i en tv-udsendelse
den 9. februar 2011, hvor billedet blev vist i ca. 6 sekunder (bilag
3).
Ifølge ophavsretslovens § 2medfører ophavsretten, med de i loven
angivne indskrænkninger, blandt andet eneret til at råde over værket
ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret
skikkelse.
Ifølge ophavsretslovens § 3, stk. 1, har ophavsmanden krav på at
blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver,
såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt
for almenheden.
Under TV2/Østjyllands optagelser i de efterladtes hjem blev der
i ikke uvæsentligt omfang fokuseret på fotografiet, og
TV2/Østjylland havde under de foreliggende omstændigheder pligt
til at undersøge, om fotoet var beskyttet af ophavsret. Da Erling
Hansen havde foræret det til de efterladte, ville det ikke have været
forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder for
TV2/Østjylland at få oplyst, hvem der havde optaget det pågældende
fotografi.
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På det billede, som TV2/Østjylland offentliggjorde, fylder fotoet
langt størstedelen af billedet, og det er det eneste, der er i
forgrunden, bortset fra det ene lys, der står foran fotoet i højre
hjørne. Fotoet må anses for billedets hovedmotiv og kan ikke anses
af underordnet betydning i den pågældende sammenhæng, jf.
ophavsretslovens § 23, stk. 3.
Der er efter bevisførelsen endvidere ikke grundlag for at fastslå,
at TV2/Østjyllands visning af fotografiet indgik i en
dagsbegivenhed, jf. herved ophavsretslovens § 25, stk. 1, idet
forliset var sket i januar 2011, og ifølge Peter Kramers forklaring
var det ikke forliset, men de efterladtes reaktion og navnlig
myndighedernes fejl i forbindelse med redningen, der skulle
skildres.
Efter den forklaring, der er afgivet af Peter Kramer, lægges det
til grund, at TV2/Østjyllands udsendelse ikke handlede om selve
forliset, men de efterladtes reaktion og navnlig myndighedernes
fejl i forbindelse med redningen. På den baggrund har brugen af
det foto, som Erling Hansen havde ophavsret til, ikke været
nødvendig, og det vil derfor ikke være i strid med artikel 10 i Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention at fastslå, at
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TV2/Østjylland har krænket Erling Hansens ophavsret til
fotografiet.
TV2/Østjylland er på denne baggrund forpligtet til efter
ophavsretslovens § 83, stk. 1, og stk. 3, at betale et vederlag og en
godtgørelse til Erling Hansen. Som sagen er forelagt landsretten
fastsættes vederlaget til 3.000 kr. og godtgørelsen til 3000 kr., i alt
6.000 kr.
Landsretten tager derfor Erling Hansens påstand til følge som
nedenfor bestemt.
- - -
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U.2014.1396H

Søkort over danske farvande var ophavsretligt beskyttet,
og et tysk firmas salg af søkort, der var en efterligning, var
en krænkelse af ophavsretten ogmedførte betaling af veder-
lag mv. Ikke passivitet.

Almindelige emner 2.9 - Immaterialret 1.1 og 1.4.

Geodatastyrelsen, G, fremstillede på grundlag af havbundsmålin-
ger af danske farvande søkort med udvalgte dybdekurver og lod-
skud. G kontaktede i 1997 et tysk selskab N, der solgte egne sø-
kort med indtegnede dybdekurver og lodskud, der var en efterlig-
ning af G's søkort, med henblik på at indgå en aftale om N's beta-
ling herfor, hvilket N afviste. Herefter afventede sagen retssager
i udlandet mod N vedrørende N's søkort samt forhandlinger mel-
lemG ogN, indtil G i februar 2010 anlagde sagmodN. Højesteret
udtalte, at G's søkort var beskyttet efter ophavsretslovens § 1 og
en plakat fra 1816, at det var godtgjort, at N's søkort over danske
farvande havde efterlignet G's kort, og at N's salg i Danmark ud-
gjorde en krænkelse af G's rettigheder.(1) Der forelå ikke passi-
vitet fra G's side, og G var herefter berettiget til et rimeligt veder-
lag for N's retsstridige udnyttelse af G's rettigheder. Dette blev
skønsmæssigt
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fastsat til 1 mio. kr.(2)N blev endvidere dømt til at udlevere sine
krænkende søkort til G til destruktion og til at offentliggøre
dommen i sagen. Højesteret stadfæstede herved landsrettens dom
med den ændring, at kravet på vederlag ikke var fortabt ved pas-
sivitet.

H.D. 6. februar 2014 i sag 146/2012 (2. afd.)

Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH (adv. Johan
Løje, Kbh.)
mod
Geodatastyrelsen (tidl. Kort- og Matrikelstyrelsen) (Km.adv. v/adv.
Tomas Ilsøe Andersen, Kbh.).

Østre Landsrets dom 27. april 2012 (7. afd.), B-1614-10
(K. Wiingaard, Steen Mejer, Peter Thønnings)
Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret den 3. februar
2010, er ved kendelse af 26. maj 2010 henvist til behandling ved
Østre Landsret i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1.
Sagen angår blandt andet det spørgsmål, om sagsøgeren, Kort-
og Matrikelstyrelsen, har særlige rettigheder til de af styrelsen
fremstillede søkort over danske farvande, og om sagsøgte, Nautische
Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH, i givet fald har krænket
sagsøgerens rettigheder ved at importere til og lade tilgængeliggøre
i Danmark en række søkort over danske farvande, som sagsøgte
har fremstillet.
Påstande
Kort- og Matrikelstyrelsen har nedlagt følgende påstande:
1. Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH (herefter
»NV«) tilpligtes at anerkende, at NV's import til Danmark og til-
gængeliggørelse for almenheden i Danmark af følgende søkort over
de danske farvande krænker KMS' rettigheder til følgende søkort
over tilsvarende områder og skal ophøre:
• NV's søkort nr. S1 fra 2010 over Kieler Bugt / KMS' søkort nr.
144, 152, 154, 155, 160, 170 (udgået), 172, 185 (udgået), 195 og
196 fra 1970 til 2009.

• NV's søkort nr. S3 fra 2010 over Kieler Bugt / KMS' søkort nr.
185 (udgået) og 195 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S4 fra 2010 over Flensborg Fjord / KMS' søkort
nr. 152, 154, 155, 170 (udgået), 185 (udgået) og 195 fra 1970 til
2009.
• NV's søkort nr. S4A fra 2010 over Flensborg Fjord / KMS' søkort
nr. 152, 154, 185 (udgået) og 195 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S5 fra 2010 over Lillebælt (Syd) / KMS' søkort
nr. 151, 152, 154, 155, 170 (udgået), 185 (udgået) og 195 fra 1970
til 2009.
• NV's søkort nr. S5A fra 2010 over Haderslev / KMS' søkort nr.
151, 153, 155 og 170 (udgået) fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S5A fra 2010 over Marstal / KMS' søkort nr.
152 plan og 170 (udgået) fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S5A fra 2010 over Rudkøbing Løb / KMS' søkort
nr. 170 (udgået) og 172 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S6 fra 2010 over Lillebælt (Midt) / KMS' søkort
nr. 151, 152, 153, 154, 155 og 159 og 185 (udgået) fra 1970 til
2009.
• NV's søkort nr. S6A fra 2010 over Als Sund og Augustenborg
Fjord / KMS' søkort nr. 152, 155, 159 og 185 (udgået) fra 1970 til
2009.
• NV's søkort nr. S7 fra 2010 over Lillebælt (Nord) / KMS' søkort
nr. 114, 151, 157 og 158 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S8 fra 2010 over Nordfyn / KMS' søkort nr. 114,
100, 102, 103 (udgået), 112, 115, 141, 151, 157 og 158 fra 1970
til 2009.
• NV's søkort nr. S9 fra 2010 over Storebælt (Nord) / KMS' søkort
nr. 114, 100, 102, 103 (udgået), 112, 113, 115, 128, 141 og 145 fra
1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S9A fra 2010 over Korshavn anløb / KMS' søkort
nr. 141, 114 og 115 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S9A fra 2010 over Korsør anløb / KMS' søkort
nr. 143 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S9A fra 2010 over Nyborg anløb / KMS' søkort
nr. 143 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S10 fra 2010 over Storebælt / KMS' søkort nr.
143, 114, 103, 115, 141, 142 og 160 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S11 fra 2010 over Storebælt (Syd) / KMS' søkort
nr. 141, 142, 143, 152, 160, 170 (udgået), 172 og 185 (udgået) fra
1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S11A fra 2010 over Lolland / KMS' søkort nr.
142, 144, 160, 185 (udgået) og 196 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S12 fra 2010 over Sydfyn / KMS' søkort nr. 142,
152, 170 (udgået), 171, 172, 185 (udgået), 195 og 196 fra 1970 til
2009.
• NV's søkort nr. S12A fra 2010 over Svendborg Sund / KMS'
søkort nr. 142, 152, 170 (udgået) og 171 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S15 fra 2010 over Mecklenburger Bugt / KMS'
søkort nr. 163, 185(udgået), 186 (udgået), 187 (udgået), 188 (udgå-
et), 191 (udgået), 195, 196 og 197 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S16 fra 2010 over Sydøst Møn / KMS' søkort
nr. 161, 162, 163, 186 (udgået), 187 (udgået), 188 (udgået), 188,
191 (udgået) og 197 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S17 fra 2010 over Smålandsfarvandet Vest /
KMS' søkort nr. 141, 142, 143, 144, 160, 164 og 185 (udgået) fra
1970 til 2009.
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• NV's søkort nr. S17A fra 2010 over Gedser / KMS' søkort nr.
186 (udgået), 191 (udgået) og 197 plan fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S18 fra 2010 over Smålandsfarvandet Øst / KMS'
søkort nr. 160, 161, 162, 163, 164 og 187 (udgået) fra 1970 til
2009.
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• NV's søkort nr. S18A fra 2010 over Karrebæk Fjord / KMS' sø-
kort nr. 164 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S18A fra 2010 over Skælskør Fjord / KMS' sø-
kort nr. 160 plan fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S19 fra 2010 over Grønsund / KMS' søkort nr.
160, 161, 162, 163, 187 (udgået), 188 (udgået) og 198 fra 1970 til
2009.
• NV's søkort nr. S19A fra 2010 over Guldborg Sund / KMS' sø-
kort nr. 160, 162, 163, 186 (udgået), 187 (udgået), 191 (udgået),
196 og 197 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S19A fra 2010 over Nykøbing / KMS' søkort
nr. 163, 186 (udgået), 187 (udgået) og 191 (udgået) fra 1970 til
2009.
• NV's søkort nr. S20 fra 2010 over Fakse Bugt / KMS' søkort nr.
104, 130 (udgået), 161, 162, 187 (udgået), 188 (udgået), 190 og
198 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S21 fra 2008 over Øresund (Midt) / KMS' søkort
nr. 130 (udgået) 131, 132, 133, 134 og 188 (udgået) fra 1970 til
2009.
• NV's søkort nr. S22 fra 2010 over Hanø Bugt / KMS' søkort nr.
188 og 189 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S22A fra 2010 over Øresund / KMS' søkort nr.
100, 102, 104, 130 (udgået) 131, 132, 133 og 134 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S23 fra 2008 over Øresund (Syd) / KMS' søkort
nr. 130 (udgået), 132, 133, 161, 162, 187 (udgået), 188 (udgået)
og 190 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S24 fra 2010 over Klintholm til Bornholm /
KMS' søkort nr. 130 (udgået), 132, 133, 134, 188 (udgået), 188,
189, 190, 197 og 198 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S25 fra 2010 over Bornholm / KMS' søkort nr.
188 (udgået), 188 og 189 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S26 fra 2010 over Øresund Nord / KMS' søkort
nr. 100, 102, 130 (udgået), 131, 132, 133 og 134 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S27 fra 2010 over Roskilde Fjord (Nord) / KMS'
søkort nr. 100, 102, 103 (udgået) 116, 117, 118, 129 og 130 (udgået)
fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S27A fra 2010 over Roskilde Fjord (Syd) / KMS'
søkort nr. 100, 102, 116, 117, 118 og 132 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S28 fra 2010 over Samsø Bælt / KMS' søkort
nr. 100, 102, 112, 114, 128, 129, 141, 145, samt udgået søkort nr.
103 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S28A fra 2008 over Isefjord / KMS' søkort nr.
100, 102, 103 (udgået), 116, 117, 118, 129 og 130 (udgået) fra
1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S29 fra 2010 over Århus Bugt / KMS' søkort nr.
100, 102, 103 (udgået), 112, 114, 128 og 141 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S30 fra 2010 over Kattegat Syd / KMS' søkort
nr. 100, 101, 102, 103 (udgået), 112, 114, 116, 117, 122, 124, 128,
129, 130 (udgået) og 131 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S31 fra 2010 over Læsø / KMS' søkort nr. 100,
101, 102, 106, 110, 111, 122, 123 og 124 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S32 fra 2010 over Ålbæk Bugt / KMS' søkort
nr. 100 og 101 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S33A fra 2009 over Frederikshavns anløb / KMS'
søkort nr. 100 og 101 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S33B fra 2009 over Hals anløb / KMS' søkort
nr. 100, 101, 106 og 122 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S34A fra 2010 over Mariager Fjord / KMS' sø-
kort nr. 100, 102, 110 og 122 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S34B fra 2010 over Randers Fjord / KMS' søkort
nr. 100, 102, 111 og 122 fra 1970 til 2009.

• NV's søkort nr. S35 fra 2010 over Øresund anløb fra nord / KMS'
søkort nr. 100, 101, 102, 131, 129 og 130 (udgået) fra 1970 til
2009.
• NV's søkort nr. S45 fra 2010 over Hiddensee til Swinemünde /
KMS' søkort nr. 188 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort nr. S46 fra 2010 over Bornholm / KMS' søkort nr.
188 og 189 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort (uden nr.) fra 2008 over Limfjord Vest / KMS' søkort
nr. 104 (udgået), 108 og 109 fra 1970 til 2009.
• NV's søkort (uden nr.) fra 2008 over Limfjord Øst / KMS' søkort
nr. 100, 101, 104 (udgået) og 106 fra 1970 til 2009.
2. Det forbydes NV at markedsføre følgende søkort i Danmark:
nr. S1 fra 2010 over Kieler Bugt,
nr. S3 fra 2010 over Kieler Bugt,
nr. S4 fra 2010 over Flensborg Fjord,
nr. S4A fra 2010 over Flensborg Fjord,
nr. S5 fra 2010 over Lillebælt (Syd),
nr. S5A fra 2010 over Haderslev,
nr. S5A fra 2010 over Marstal,
nr. S5A fra 2010 over Rudkøbing Løb,
nr. S6 fra 2010 over Lillebælt (midt),
nr. S6A fra 2010 over Als Sund og Augustenborg Fjord,
nr. S7 fra 2010 over Lillebælt (Nord),
nr. S8 fra 2010 over Nordfyn,
nr. S9 fra 2010 over Storebælt (Nord),
nr. S9A fra 2010 over Korshavn anløb,
nr. S9A fra 2010 over Korsør og Nyborg anløb,
nr. S9A fra 2010 over Nyborg anløb,
nr. S10 fra 2010 over Storebælt,
nr. S11 fra 2010 over Storebælt (Syd),
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nr. S11A fra 2010 over Lolland,
nr. S12 fra 2010 over Sydfyn,
nr. S12A fra 2010 over Svendborg Sund,
nr. S15 fra 2010 over Mecklenburger Bugt,
nr. S16 fra 2010 over Sydøst Møn,
nr. S17 fra 2010 over Smålandsfarvandet Vest,
nr. S17A fra 2010 over Gedser,
nr. S18 fra 2010 over Smålandsfarvandet Øst,
nr. S18A fra 2010 over Karrebæk Fjord,
nr. S18A fra 2010 over Skælskør Fjord,
nr. S19 fra 2010 over Grønsund,
nr. S19A fra 2010 over Guldborg Sund,
nr. S19A fra 2010 over Nykøbing,
nr. S20 fra 2010 over Fakse Bugt,
nr. S21 fra 2008 over Øresund (midt),
nr. S22 fra 2010 over Hanø Bugt,
nr. S22A fra 2010 over Øresund,
nr. S23 fra 2008 over Øresund (Syd),
nr. S24 fra 2010 fra Klintholm til Bornholm,
nr. S25 fra 2010 over Bornholm,
nr. S26 fra 2010 over Øresund (Nord),
nr. S27 fra 2010 over Roskilde Fjord (Nord),
nr. S27A fra 2010 over Roskilde Fjord (Syd),
nr. S28 fra 2010 over Samsø Bælt,
nr. S28A fra 2010 over Isefjorden,
nr. S29 fra 2010 over Århus Bugt,
nr. S30 fra 2010 over Kattegat (Syd),
nr. S31 fra 2010 over Læsø,
nr. S32 fra 2010 over Ålbæk Bugt,
nr. S33A fra 2009 over Frederikshavn anløb,
nr. S33B fra 2009 over Hals anløb,
nr. S34A fra 2010 over Mariager Fjord,
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nr. S34B fra 2010 over Randers Fjord,
nr. S35 fra 2010 over Øresund anløb fra Nord,
nr. S45 fra 2010 over Hiddensee til Swinemünde,
nr. S46 fra 2010 over Bornholm,
(uden nr.) fra 2008 over Limfjord Vest og
(uden nr.) fra 2008 over Limfjord Øst.
3. NV skal til KMS betale kr. 2.742.000,-, subsidiært et mindre
beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.
4. NV idømmes straf i form af bøde på kr. 30.000,-.
5. NV skal til KMSmed henblik på destruktion udlevere det reste-
rende oplag i Danmark af følgende søkort:
nr. S1 fra 2010 over Kieler Bugt,
nr. S3 fra 2010 over Kieler Bugt,
nr. S4 fra 2010 over Flensborg Fjord,
nr. S4A fra 2010 over Flensborg Fjord,
nr. S5 fra 2010 over Lillebælt (Syd),
nr. S5A fra 2010 over Haderslev,
nr. S5A fra 2010 over Marstal,
nr. S5A fra 2010 over Rudkøbing Løb,
nr. S6 fra 2010 over Lillebælt (midt),
nr. S6A fra 2010 over Als Sund og Augustenborg Fjord,
nr. S7 fra 2010 over Lillebælt (Nord),
nr. S8 fra 2010 over Nordfyn,
nr. S9 fra 2010 over Storebælt (Nord),
nr. S9A fra 2010 over Korshavn anløb,
nr. S9A fra 2010 over Korsør og Nyborg anløb,
nr. S9A fra 2010 over Nyborg anløb,
nr. S10 fra 2010 over Storebælt,
nr. S11 fra 2010 over Storebælt (Syd),
nr. S11A fra 2010 over Lolland,
nr. S12 fra 2010 over Sydfyn,
nr. S12A fra 2010 over Svendborg Sund,
nr. S15 fra 2010 over Mecklenburger Bugt,
nr. S16 fra 2010 over Sydøst Møn,
nr. S17 fra 2010 over Smålandsfarvandet Vest,
nr. S17A fra 2010 over Gedser,
nr. S18 fra 2010 over Smålandsfarvandet Øst,
nr. S18A fra 2010 over Karrebæk Fjord,
nr. S18A fra 2010 over Skælskør Fjord,
nr. S19 fra 2010 over Grønsund,
nr. S19A fra 2010 over Guldborg Sund,
nr. S19A fra 2010 over Nykøbing,
nr. S20 fra 2010 over Fakse Bugt,
nr. S21 fra 2008 over Øresund (midt),
nr. S22 fra 2010 over Hanø Bugt,
nr. S22A fra 2010 over Øresund,
nr. S23 fra 2008 over Øresund (Syd),
nr. S24 fra 2010 fra Klintholm til Bornholm,
nr. S25 fra 2010 over Bornholm,
nr. S26 fra 2010 over Øresund (Nord),
nr. S27 fra 2010 over Roskilde Fjord (Nord),
nr. S27A fra 2010 over Roskilde Fjord (Syd),
nr. S28 fra 2010 over Samsø Bælt,
nr. S28A fra 2010 over Isefjorden,
nr. S29 fra 2010 over Århus Bugt,
nr. S30 fra 2010 over Kattegat (Syd),
nr. S31 fra 2010 over Læsø,
nr. S32 fra 2010 over Ålbæk Bugt,
nr. S33A fra 2009 over Frederikshavn anløb,
nr. S33B fra 2009 over Hals anløb,
nr. S34A fra 2010 over Mariager Fjord,
nr. S34B fra 2010 over Randers Fjord,
nr. S35 fra 2010 over Øresund anløb fra Nord,

nr. S45 fra 2010 over Hiddensee til Swinemünde,
nr. S46 fra 2010 over Bornholm,
(uden nr.) fra 2008 over Limfjord Vest og
(uden nr.) fra 2008 over Limfjord Øst.
6. NV tilpligtes at offentliggøre Østre Landsrets dom i nærværende
sag i »Tursejlerne« og »Bådnyt« samt på NV's hjemmeside og
Danske Tursejleres hjemmeside.
Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH har overfor
sagsøgerens påstande nedlagt påstand om frifindelse og har tillige
som subsidiær påstand i
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relation til sagsøgerens påstand 3 nedlagt påstand om frifindelse
mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb.
Sagens omstændigheder
1. Sagens parter, involverede myndigheder og tilknyttet retsgrund-
lag
Kort- ogMatrikelstyrelsen (herefter »KMS«) er central myndighed
for opmåling og kortlægning samt for matrikel- og landinspektør-
væsenet i Danmark. KMS blev oprettet ved lov ur. 749 af 7. decem-
ber 1988.
Det fremgår af lovens forarbejder, at man ved loven sammenlagde
institutionerne Geodætisk Institut, Søkortarkivet ogMatrikeldirek-
toratet, og at KMS skulle videreføre de 3 institutioners myndigheds-
opgaver og fungere som en statsvirksomhed for kort- og geodata-
området. Det følger af lovens § 4 blandt andet, at KMS har eneret
til fremstilling af søkort og kan gennemføre søopmåling i danske
farvande. KMS kan efter udtalelse fra Forsvarsministeriet bemyn-
dige andre til på styrelsens vegne at gennemføre søopmåling med
henblik på fremstilling af søkort.
Søkortarkivet, tidligere »Det Kongelige Danske Søkort-Arkiv«,
blev efter det for landsretten oplyste oprettet i 1784.
I Plakat nr. 4000 af 10. april 1816 hedder det:
»Kgl. Bekiendtg., hvorved det forbydes at efterstikke de af Kgl.
Søekart-Archiv udgivne eller herefter udgivende Karter, ligesom
og at falholde saadanne efterstukne Karter.
Da Admiralitets- og Commiss. Collegium har yttret det Ønske, at
det end ydermere maatte betrygges for, at de Karter, som af Søe-
kart-Archivet ere udgivne eller herefter udgives, ikke skulle efter-
stikkes, saa bliver alle og enhver forbudet, enten at efterstikke eller
efterstikke lade noget af de Karter, som allerede ere udgivne eller
herefter maatte udgives af Søekart-Archivet, eller her i Riget at
indføre noget saadant udenlandsk efterstukket Kart, hvilken Format
samme end maatte have, under Mulct af 10 Rbd. S. V. for hvert
Exemplar der maatte antræffes.«
Det Kongelige Danske Søkort-Arkiv indgik i 1973 som en del af
den da nyoprettede statslige institution Farvandsvæsenet.
I 1989 - i forbindelse med etableringen af KMS - overgik Søkortar-
kivets opgaver vedrørende planlægning af søopmåling og produk-
tion af søkort, udgivelse af nautiske publikationer m.v. fra Far-
vandsvæsenet til KMS.
Det hedder herom i de almindelige bemærkninger til forslag til
lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, gengivet i Folketingstidende
1988-89, Tillæg A, spalte 465-470, blandt andet:
». . .
Ved kongelig resolution af 10. september 1987 er det besluttet,
at sager vedrørende Matrikeldirektoratet . . . overføres fra Land-
brugsministeriet til Boligministeriet, og at sager vedrørende Geo-
dætisk Institut og Søkortarkivet overføres fra Forsvarsministeriet
til Boligministeriet.
. . .
Styrelsen skal videreføre de myndighedsopgaver, der ved den
kongelige resolution er overført til Boligministeriet.
. . .
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Søkortarkivets hidtidige opgaver vedrørende planlægning af
søopmåling og produktion af søkort, udgivelse af nautiske publika-
tioner m.v. videreføres af Kort- og Matrikelstyrelsen. Den praktiske
gennemførelse af søopmålingen varetages som hovedregel af For-
svarsministeriet med personale og materiel fra Søværnet.
. . .«
I de specielle bemærkninger til lovens § 4 - hvorved der blandt
andet blev fastsat en eneret for Kort- og Matrikelstyrelsen til
fremstilling af søkort - gengivet i Folketingstidende 1988-89, Tillæg
A, spalte 480-481 - hedder det:
»Til § 4
Kort- og Matrikelstyrelsen overtager Farvandsdirektoratets tidli-
gere eneret til fremstilling af søkort. Denne eneret gælder såvel
analoge kort som elektroniske kortdatabaser. Styrelsen forestår
efter forslaget søopmåling til søkortproduktion i farvandene om-
kring Danmark, Færøerne og Grønland. Denne opmåling udføres
som altovervejende hovedregel af søværnet, og Farvandsvæsenet
varetager den praktiske administration af selve opmålingen.
Styrelsen har endvidere i samarbejde med de berørte ministerier
ansvar for fastlæggelse af den danske holdning til internationale
standarder for søkort m.v., som dette udføres i International Hydro-
graphic Organization (IHO).
Endelig skal styrelsen varetage fremstilling, trykning, distribution
og salg af søkort samt udgivelsen af de hertil knyttede nautiske
publikationer.«
Af bekendtgørelse nr. 184 af 27. februar 2012 om ændring i for-
retningernes fordeling mellem ministrene § 12 fremgår det blandt
andet, at Farvandsvæsenet er nedlagt, og at det hertil hørende res-
sortansvar for søopmåling er overført til Miljøministeriet.
Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH (herefter
»NV«) er et selskab hjemmehørende i byen Arnis, beliggende ved
fjorden Slien, sydvest for Flensborg i Tyskland. NV driver virksom-
hed med produktion og salg af søkort til lystsejlere. Selskabet er
etableret og ejet af Hasko Scheidt.
2. Sagens nærmere omstændigheder
2.1. 1980'erne - Kontakt til tyske myndigheder
Ved brev af 20. maj 1980 til Deutsche Hydrographisches Institut
(»DHI«), som efter det for landsretten
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oplyste var den daværende vesttyske ressortmyndighed for blandt
andet udgivelse af søkort, anmodede Hasko Scheidt om tilladelse
til at anvende angivelser i søkort, som blev udgivet af DHI. Hasko
Scheidt anførte i denne forbindelse, at han havde til hensigt at
fremstille »bådvandrekort« i området for den tyske og danske
Østersøkyst og til dette ønskede at anvende informationer fra DHI's
søkort.
Ved brev af 27. maj 1980 meddelte DHI tilladelse til, at Hasko
Scheidt kunne aftrykke angivelser fra DHI's søkort i de planlagte
»bådvandrekort«, så længe ophavsretten ikke blev krænket. DHI
anmodede Hasko Scheidt om at angive kilde for sine oplysninger.
Ved brev af 4. august 1980 anførte Hasko Scheidt uddybende til
DHI, at han især ønskede at anvende dybdeangivelser og dybdelinjer
fra DHI's kort, og at han selv ville tegne sine kort ved anvendelse
af sin egen udformningsmåde. Angivelserne fra DHI's kort ville
blive overtaget »fra positionen« og vist på ny i Scheidts kort. Hasko
Scheidt opfordrede DHI til at oplyse, omman herefter fortsat havde
betænkeligheder vedrørende ophavsretlige forhold.
Ved brev af 8. august 1980 anførte DHI, at Hasko Scheidt kunne
optrykke dybdeangivelser og dybdelinjer fra DHI's søkort i sine
bådkort, alt med fornøden kildeangivelse.
Repræsentanter for Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland
underskrev den 9. august og 11. oktober 1985 en aftale, hvorefter
Farvandsdirektoratet, Nautisk Afdeling, på den ene side og DHI

på den anden side - med henvisning til bestemmelserne i pkt. A3.1-
A3.4 i International Hydrographic Organisations Technical Reso-
lution - rutinemæssigt skulle udveksle en række nærmere opregnede
publikationer, herunder særligt søkort over de to landes respektive
farvande, og i den forbindelse løbende fremsende nye udgaver eller
genoptryk af søkort. Bestemmelserne i pkt. A3.1-A3.4 i Internatio-
nal Hydrographic Organisations Technical Resolution fastslår blandt
andet, at rettighederne i henhold til international eller national lov
til blandt andet søkort, som er produceret af et hydrografisk kontor
i en given medlemsstat, tilkommer den pågældende medlemsstat.
2.2. Perioden fra 1990'erne og frem - Korrespondance og retssa-
ger om påstået krænkelse af ophavsrettigheder til søkort mellem
på den ene side sagsøgte og på den anden side sagsøgeren og
udenlandske myndigheder
Det er for landsretten oplyst, at Hasko Scheidt - og siden hans
virksomhed drevet i NV - fra medio 1980'erne og frem begyndte
at producere og sælge søkort over blandt andet danske farvande.
Ved brev af 13. februar 1997 fra KMS til NV anførte KMS, at
man anså NV's udgivelser af søkort over danske farvande som en
krænkelse af KMS' ophavsret, og tilbød NV en standardlicensaftale
for erhvervelse af KMS' data.
Det er oplyst, at der i perioden herefter var kontakter mellem på
den ene side NV og på den anden side KMS og KMS' tyske og
svenske søstermyndigheder.
Ved et brev af 16. januar 1998 fra NV's tyske advokat til KMS'
tyske søstermyndighed, Bundesamt für Seeschiffart undHydrograp-
hie (herefter »BSH«), som efter det oplyste havde overtaget DHI's
opgaver, oplyste advokaten, at NV ville iværksætte et anerkendel-
sessøgsmål med påstand om, at BSH skulle anerkende, at NV's
udgivelser ikke krænkede BSH's ophavsrettigheder. Samtidig bad
advokaten BSH om at opfordre KMS og den svenske søstermyn-
dighed Sjöfartsverket til at afvente udfaldet af den varslede retssag
i Tyskland.
Ved brev af 16. februar 1998 til NV's tyske advokat oplyste KMS,
at man havde til hensigt at iværksætte søgsmål mod NV som følge
af NV's brug af ophavsretligt beskyttet materiale, og at KMS fore-
trak ikke at afvente udfaldet af NV's sag mod BSH.
Ved brev af 12. oktober 1998 til NV's tyske advokat påtalte KMS,
at NV anvendte materiale fra en af KMS' publikationer, og fastholdt,
at KMS fortsat agtede at iværksætte søgsmål mod NV. Ved brev
af 16. november 1998 afviste NV's advokat, at NV krænkede KMS'
ophavsret, og anmodede på ny KMS om at afvente udfaldet af en
nu ved Landgericht Hamburg verserende retssag anlagt af BSH
mod NV.
Ved Landgericht Hamburgs dom af 12. februar 1999 blev NV
frifundet for BSH's påstand om, at NV skulle ophøre med at bringe
nogle af NV udgivne søkort over tysk søterritorium i omsætning,
ligesom NV blev frifundet for en subsidiær påstand om betaling af
licens.
Dommen blev anket af BSH.
Ved brev af 10. november 1999 til NV's tyske advokat meddelte
KMS, at man havde besluttet, at afvente udfaldet af appelsagen
mellem BSH og NV, før KMS tog retslige skridt mod NV.
Ved dom af 11. juli 2000 fra Uddevalla Tingsrätt blev det i en sag
indbragt for domstolen af Sjöfartsverket forbudt NV at fortsætte
med fremstilling, salg m.v. af særlige søkort over visse svenske
farvande. Tingsrätten fandt herved, at NV ved sine handlinger
krænkede Sjöfartsverkets ophavsret til søkort produceret af Sjöfart-
sverket. NV ankede afgørelsen til Hovrätten för Västra Sverige.
Ved dom af 24. januar 2002 fra Hovrätten för Västra Sverige blev
NV frifundet for Sjöfartsverkets påstande. Hovrätten fandt herved
blandt andet, at der var sådanne forskelle mellem NV og Sjöfarts-
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verkets søkort, at NV's handlinger ikke udgjorde en krænkelse af
Sjöfartsverkets ophavsret til sine søkort.
Det er oplyst, at Sjöfartsverket fik afslag på en ansøgning om appel
af Hovrättens dom.
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Ved e-mail af 27. januar 2004 til KMS oplyste en medarbejder
hos NV, at NV ville udgive sejlsportskort over Limfjorden, og at
NV ønskede at købe data til brug herfor af KMS. Det blev oplyst,
at NV forventede at producere 2.000-3.000 kort.
Ved brev af 2. februar 2004 til NV anførte KMS blandt andet, at
man ønskede, at NV indgik kontrakt med KMS til »legalisering af
NV's nuværende udgivelser«. I forlængelse heraf afholdt repræsen-
tanter for NV og KMS et møde den 27. februar 2004, og ved brev
af 24. marts 2004 til NVmeddelte KMS sine kommentarer til dette
møde. Det var anført blandt andet, at det var KMS' faste overbevis-
ning, at NV's produktionsmåde var i konflikt med KMS' ophavsret
til sine søkort. KMS henviste herved blandt andet til plakat af 10.
april 1816. KMS anførte endvidere, at BSH til KMS havde oplyst,
at BSH fortsat afventede den tyske retsinstans' afgørelse af tvisten
med NV. I tilknytning hertil oplyste KMS, at man fortsat var
indstillet på at afvente udfaldet af retssagen mellem BSH og NV
før KMS tog retslige skridt mod NV.
Ved e-mail af 28. juni 2005 til KMSmeddelte BSH, at man havde
indgået forlig med NV, og at den tyske appelsag herefter var hævet,
BSH oplyste, at indholdet af forliget ikke kunne afsløres.
Ved en e-mail af 7. september 2007 til KMS forespurgte NV om
muligheden for at erhverve licens til produktion af digitale søkort
over visse havområder i Nordsøen.
Ved e-mail af 8. september 2008 fremsendte KMS et udkast til
licensaftaler til NV til brug for drøftelser mellem parterne omNV's
digitalisering af blandt andet papirudgaver af danske og tyske sø-
kort. E-mailen var vedhæftet kopi af en fil benævnt »Letter to NV
dated 26 Aug 2008 . . .«. Dette brev af 26. august 2008 er ikke
fremlagt i sagen.
Ved e-mail af 9. september 2008 til KMS meddelte NV, at man
ikke havde interesse i at digitalisere KMS' data vedrørende danske
søkort, ligesom man afslog at deltage i et møde herom.
Ved et brev af 11. september 2008 fra KMS til NV anførte KMS,
at man efter NV's afslag på at indgå en licensaftale så sig nødsaget
til at undersøge mulighederne for at føre retssag mod NV omNV's
salg af søkort over danske farvande. KMS henviste herved til de
synspunkter, som var gengivet i KMS' brev af 24. marts 2004. KMS
bad om NV's bemærkninger til dette senest den 1. oktober 2008.
I den videre korrespondance mellem parterne anførte KMS i et
brev af 6. oktober 2008 til NV, at man ville fortsætte sine forbere-
delser til en eventuel retssag mod NV.
Ved brev af 6. marts 2009 fra KMS' advokat til NV var det anført
blandt andet, at det var KMS' opfattelse, at NV ved sin benyttelse
af søkort og hydrografiske data vedrørende danske farvande
krænkede KMS' rettigheder. Det var endvidere anført, at KMS
ønskede at indgå en licensaftale med NV, men at KMS - i tilfælde
af NV's afslag på samarbejde om disse forhold - ville se sig
nødsaget til at sagsøge NV.
Parternes advokater korresponderede herefter i perioden april-juni
2009. I et brev af 29. juni 2009 bestred NV's danske advokat blandt
andet, at NV krænkede KMS' rettigheder. Advokaten anførte i til-
slutning hertil, at NV dog var indstillet på at indgå en licensaftale
med KMS vedrørende topografiske data over havbunden i danske
farvande. NV's advokat foreslog, at der blev afholdt et møde herom
mellem parterne.
I et brev af 21. september 2009 anførte NV's advokat til KMS'
advokat, at han beklagede, at man ikke kunne nå en forligsmæssig

løsning af sagen, og anførte, at det var hans opfattelse, at KMS
havde udvist retsfortabende passivitet under sagens forløb.
Ved brev af 29. september 2009 til NV's advokat bestred KMS'
advokat, at KMS havde udvist retsfortabende passivitet.
3. Det involverede søkortmateriale
Parterne har indgået en procesaftale, hvorefter det kan lægges til
grund af landsretten ved pådømmelsen af sagen, at parterne er
enige om, at KMS' søkort nr. 133 fra 2009 over Sundet er repræsen-
tativt for samtlige de af styrelsens søkort, der er omfattet af sagen,
i relation til spørgsmålet om værkshøjde.
Parterne er enige om, at følgende sammenligninger mellem NV's
søkort og KMS' søkort er repræsentative for vurderingen af samtlige
de under påstand nr. 1 nævnte sammenligninger i relation til
spørgsmålet dels om krænkelse efter ophavsretsloven og plakat nr.
4000 af 10. april 1816 om efterstikning af søkort, dels om overtræ-
delse af markedsføringsloven:
• Sagsøgtes søkort S4 fra 2010 over Flensborg Fjord sammenlignet
med Kort- og Matrikelstyrelsens søkort nr. 152 (1. udgave fra fe-
bruar 1998) samt nr. 154 (4. udgave fra juni 1980, 5. udgave fra
december 1985 og 2. udgave fra marts 2002).
• Sagsøgtes søkort nr. S10 fra 2010 over Storebælt sammenlignet
med Kort- og Matrikelstyrelsens søkort nr. 141 (8. udgave fra fe-
bruar 1984 og 9. udgave fra januar 1991) samt nr. 143 (7. udgave
fra oktober 1989 og 14. udgave fra april 1999/trykt marts 2004
[Broplan Østbroen]).
• Sagsøgtes søkort nr. S22A fra 2010 over Øresund sammenlignet
med Kort- og Matrikelstyrelsens søkort nr. 133 (5. udgave fra maj
1980, 6. udgave fra august 1989, 1. udgave fra marts 1996, 10.
udgave fra februar 2001 og 13. udgave fra september 2009) samt
kort nr. 134 (14. udgave fra maj 2009).
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• Sagsøgtes søkort nr. S25 fra 2010 over Bornholm sammenlignet
med Kort- ogMatrikelstyrelsens søkort nr. 189 (3. udgave fra april
1980).
• Sagsøgtes søkort nr. S31 fra 2010 over Læsø sammenlignet med
Kort- og Matrikelstyrelsens søkort nr. 100 (7. udgave fra marts
1980), nr. 102 (6. udgave fra februar 1980, 6. udgave fra februar
1980/trykt marts 1986 og 1. udgave fra december 1996) samt nr.
122 (3. udgave fra februar 1987).
• Sagsøgtes søkort (uden nr.) fra 2008 over Limfjord Vest sam-
menlignet med Kort- ogMatrikelstyrelsens søkort nr. 108 (4. udga-
ve fra marts 2007) samt nr. 109 (4. udgave fra februar 2006).
Det er kun disse søkort - samt visse skitser med forstadier til søkort
- der under hovedforhandlingen er blevet gennemgået under fore-
læggelsen og anvendt i forbindelse med øvrig bevisførelse og pro-
cedure. Parterne er enige om, at landsretten kan indskrænke sig til
at vurdere disse søkort i forbindelsemed afgørelsen af de ovennævn-
te problemstillinger.
Der er af parterne fremlagt uddrag fra de frit tilgængelige publika-
tioner »Efterretninger for Søfarende«, »Søkortrettelser« og »Nachri-
chten für Seefahrer«. Der er mellem parterne enighed om, at infor-
mationer fra disse publikationer kan kopieres og efterlignes uden
indskrænkninger.
4. Nærmere om KMS' erstatningspåstand
Det er oplyst, at KMS i december 2003 indgik en licensaftale med
det tyske forlag Delius Klasing Verlag GmbH. I aftalen fastlægges
blandt andet retningslinjer for Delius Klasings betaling af royalty
til KMS for Delius Klasings salg af søkort, som indeholder data
fra KMS. Det fremgår af et anneks til aftalen fra marts 2010, at
royalty-satsen som udgangspunkt udgør 40% for kort, som udeluk-
kende indeholder kortdata fra KMS. Ved den nøjagtige beregning
af den endelige royalty indgår yderligere faktorer.
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KMS har med henvisning til de retningslinjer, som gælder for
Delius Klasings afregning af royalty, opgjort sin erstatningspåstand

som følger:

KMS's tab pga. mistet indtjening i
form af licensbetaling (40 %) fra De-
lius Klasing

NV's skønnede nettoindtje-
ning på danske data

NV's skønnede
markedsandel

År

414.000,-Kr.1.035.000,-Kr.45 %2005
502.250,-Kr.1.255.625,-Kr.35 %2006
611.625,-Kr.1.529.063,-Kr.35 %2007
407.750,-Kr.1.019.375,-Kr.35 %2008
262.500,-Kr.656.250,-Kr.30 %2009
279.176,-Kr.697.939,-Kr.40 %2010
265.304,-Kr.663.259,-Kr.40 %2011

2.742.605,-Kr.I alt

Forklaringer
Berit Holse har forklaret blandt andet, at hun i de seneste 14 år
har været ansat hos KMS som overkartograf. Hun har været almin-
delig kartograf siden begyndelsen af 1980'erne. Man kan uddannes
til at lave enten søkort eller landkort. Hun laver primært søkort.
Man kan kun blive uddannet til at lave søkort hos KMS. Overkar-
tografer oplærer yngre kartografer, Kartografuddannelser findes i
andre lande, f.eks. England. Hun har taget duelighedsbevis og har
deltaget i søopmålinger, herunder på Grønland, hvor forholdene er
væsentligt anderledes end i det øvrige Danmark. Beslutningen om,
hvilke dele af de danske områder der skal opmåles, træffes af KMS
i samarbejde med Forsvaret og Søfartsstyrelsen. Det er blandt andet
Danmarks internationale forpligtelser, der har betydning for valget.
Opmåling foregår sædvanligvis i etaper, således at man opmåler
et nyt område hvert år. Søopmålingen, der organisatorisk hører
under Forsvaret, foretager opmålingen. En kortserie på 4 kort over
Øresund indeholdende området Drogden illustrerer kartografens
arbejde frem til udfærdigelse af det endelige søkort. Det første kort
viser udtræk af dybdedatabasen, som kartografen får trukket ud,
når en ny opmåling skal behandles. Farvandsvæsnet har i det af-
mærkede område af Øresund opmålt 2.670.000 dybdepunkter.
Lodskuddene ligger så tæt, at området er helt ensfarvet. Det andet
kort indeholder dybdekurver angivet med rødt, efter at kartografen
har valgt, hvilke dybdekurver der skal trækkes på kortet. Kartogra-
fen har valgt 2, 4, 6, 10 og 20 meter kurver. Dybdekurverne er op-
tegnet ved hjælp af et computerprogram på baggrund af alle dataene.
Det tredje kort indeholder i det omhandlede område 3.547 lodskud,
der er udvalgt af kartografen på baggrund af de 2.670.000 lodskud.
De udvalgte lodskud skal bruges til den endelige optegning af
dybdekurver. Et computerprogram har fundet de laveste dybder
inden for hver arealenhed. Lodskudsangivelserne er akkurat læsbare.
På kortet skiller lodskuddene 5,5 meter og 5,9 meter sig farvemæs-
sigt ud ved at være blå. Det fjerde og sidste kort indeholder de en-
delige kurver. Kartografen foretager en udvælgelse af de i det for-
rige bilag med rødt optrukne dybdekurver og generaliserer dem
manuelt ved hjælp af de udvalgte lodskud. Kartografen sikrer sig,
at generaliseringen hele tiden sker til den rigtige side af de marke-
rede dybder, så kurverne aldrig kommer til at ligge på den forkerte
side af en lav
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dybde. Der er ingen regel for, hvor langt man trækker kurven ud.
Nogle gange går man tæt på lodskuddet, andre gange mindre tæt
på. Det overordnede hensyn er, at det for brugerne skal være sikkert
og let at navigere efter. Denmanuelt optegnede dybdekurve tilrettes
efterfølgende på en computer. Når de endelige kurver er tegnet,
indsættes lodskuddene. Lodskuddene anføres altid på den position,

som Søopmålingen har målt dem på. Kartografen tager mange in-
dividuelle hensyn ved tegning af dybdekurver og placering af lod-
skud. Der tages blandt andet hensyn til, at en skibsfører ikke skal
lokkes til at passere visse risikable områder. Undervejs i forløbet
kan det også være nødvendigt at inddrage informationer fra KMS'
skibsførere, som kender det pågældende havområde. Det er et
menneskeligt valg, hvorledes dybdekurverne tegnes. KMS har ar-
bejdet på at udvikle et computerprogram, som kan tegne dybdekur-
ver. Der er imidlertid hende bekendt ingen, der har været i stand
til at udfærdige et sådant program. Man kan lave en fin generalise-
ring på computer, men det kræver så stor en efterkontrol af, om
kurven ligger på den »rigtige« side af de målte lodskud, at det er
lettere at udfærdige et papirmanuskript. Det antal lodskud, der an-
føres på kortet, afhænger af flere omstændigheder. Hvis havbunden
er ens, anføres færre lodskud, hvorimod et »uroligt« vand med
store højdeforskelle nødvendiggør en større tæthed i de anførte
lodskud. Det overordnede hensyn er, at operatøren på broen skal
kunne navigere i al slags vejr og tillige i en nødsituation. Kartogra-
fer vil næsten aldrig trække de samme kurver, hvilket gør det på-
krævet med en efterfølgende verificering. Selv to overkartografer
med nøjagtig samme baggrund og materiale vil ikke træffe samme
valg. Dertil er der for mange valgmuligheder ved tegningen af
kortet. Det vil tage en kartograf godt to uger at bearbejde det
nyindhentede datamateriale fra Søopmålingen vedrørende det be-
skrevne område i Øresund, Drogden, og godt en uge til at bearbejde
det nyindhentede datamateriale vedrørende broforbindelsen i Sto-
rebælt. Alt arbejdet udføres i det målestoksforhold, kortet skal have.
Der er ingen internationale standarder for, hvorledes en kartograf
skal tegne dybdekurver. Ethvert søkort er i den forstand håndtegnet.
KMS har 21 kartografer ansat. De fleste er fuldtidsansatte. Den her
beskrevne metode anvendes i dag. Inden man fik programmer til
at lave kurver og datamængder, havde man opmålingsblade (A-
blade) dækkende hele Danmark i størrelsesforholdet 1:20.000.
Opmålingsbladene blev på et tidspunkt overført til computer, men
bruges også analogt i dag. På nær Flensborg Fjord - som er lavet,
hvor man har trukket digitale data ud til kortet - er de gamle kort
lavet ud fra opmålingsblade. De nyeste kort er Øresund, herunder
Drogden, området omkring Bornholm og indsejlingen til de store
havne ved Aarhus og Fredericia. Der laves internationale aftaler
med omkringliggende lande om målestoksforhold, således at man
uden videre kan bevæge sig fra det ene lands til det andet lands
kort. Når KMS trækker kurver, sker det altid med en sikkerhedsm-
argin på typisk 10 cm, således at 2 meter anføres i stedet for 2,1
meter osv. KMS aftegner på land markante kendelige punkter,
f.eks. fyr og større markante bygninger tæt på kysten, som kan ses
fra vandet. KMS har valgt et nationalt symbol uden cirkler til at
angive numre på kajpladser, fordi danske kajpladser i forhold til
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andre landes ligger så tæt, at der ikke på kortene er plads til cirkler
rundt om numrene. KMS udfærdigede for mange år siden sit eget
kompassymbol kendetegnet ved en enkelt cirkel, da det på analoge
kort ikke var muligt at lave to cirkler. Da KMS senere overgik til
digitalisering, valgte man at bibeholde dette kompassymbol, der
adskiller sig fra den internationale standard, der er kendetegnet ved
to cirkler. KMS lavede ikke kobberstik i 1980'erne. Kobberstik
blev forladt på et tidspunkt mellem 1930'erne og 1940'erne. I
1950'erne benyttede man en fremstillingsproces med såkaldt gravu-
re. Et kort udgivet i 1980'erne kan fremtræde som et kobberstik-
kort, fordi man ikke har rettet landdelen, bortset fra tilføjelsen af
nye fyr eller lignende. Hvis KMS renoverer et kort, genbehandler
man det hele, både land og vand. KMS opdaterer ugentligt sine
kort. Tidligere skete opdateringen hver anden uge og før da med
længere tidsintervaller. En renovering består i genbehandling af
hele kortet. DHI's kort over de danske farvande var kopier af KMS'
kort. At DHI havde fået adgang til at kopiere fra KMS' kort, inde-
bærer naturligvis ikke, at DHI havde adgang til at lade andre kopi-
ere fra eller udgive KMS' kort. Aftaler mellem danske og tyske
myndigheder om udveksling af søkort eksisterede også før 1985.
Ordningen var den samme som i dag. KMS sendte således ligesom
i dag sine nye udgaver af kort til den relevante tyske myndighed,
der herefter kunne korrigere sine kort, ligesom KMS modtog nye
udgaver af kort fra de tyske myndigheder med henblik på korrek-
tion. Modtagerlandet er ikke forpligtet til at korrigere sine kort,
men vælger selv, omman vil gøre dette. KMS har rettet forespørgsel
til de tyske myndigheder om indholdet af forliget med NV, men
modtaget det svar, at indholdet af forliget er fortroligt. Søkortrettel-
ser er en publikation for de sejlende, som udgives, for at de sejlende
som krævet kan opdatere deres kort. Søkortrettelser er skrevet på
en mere tilgængelig måde end Efterretninger for Søfarende. I Sø-
kortrettelser offentliggør man de ændringer, der skal rettes i søkor-
tet. Ikke alle ændringer kan omtales i Søkortrettelser. Havneændrin-
ger kan f.eks. være så store, at man ikke med mening kan orientere
om disse i Søkortrettelser. Ændringerne fremgår i så fald i stedet
af en ny udgave af kortet. Søkortrettelser benyttes typisk, hvis man
kun har få ændringer. Tyske kortmyndigheder offentliggør publi-
kationer
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som Søkortrettelser og Efterretninger for Søfarende. KMS offent-
liggør aldrig en fuld opmåling. Dette ville være alt for omfattende
og ikke relevant for de sejlende. Når der foretages søopmåling, vil
kun en brøkdel af de samlede lodskud blive offentliggjort. NV kan
ikke udfærdige sine kort på baggrund af kort fra 1980'erne sammen-
holdt med efterfølgende informationer fra Søkortrettelser eller Ef-
terretninger for Søfarende. Udsnit af disse publikationer vil aldrig
kunne klippes ud og tilsammen udgøre et færdigt kort. Man kan
slet ikke ramme det samme billede som det færdige kort. Dette
understøttes af, at de af NV fremlagte søkortrettelser efter hendes
opfattelse ikke kan have dannet grundlag for udfærdigelse af de af
NV fremlagte kort, således som dette ellers er påberåbt af NV. Der
er for hver eneste søkortrettelse tale om forskelle i kurvetræk, lod-
skud og angivelse af detaljer på en sådan måde, at søkortrettelserne
ikke kan have været brugt som grundlag for kortudfærdigelsen.
Hun har læst Lars Granaths notat. Det er svært at forstå sammen-
hængen i det forklarede, når man ikke er i besiddelse af de konkrete
kort. Hun kan på baggrund af KMS' fremgangsmåde imidlertid ikke
forstå, at man kan generalisere dybdekurver på samme måde som
højdekurver.
Hasko Scheidt har forklaret blandt andet, at han er eneejer af og
direktør i NV. Han har studeret navigation og været kaptajn. Han
har siden slutningen af 1970'erne i betydeligt omfang sejlet med
lystbåd i Østersøen og farvandet omkring Norge. Han og hans kone

konstaterede selv som sejlende, at de tilgængelige kort over
Østersøområdet var ulæsbare for lystsejlere. De mente, at de selv
kunne lave bedre kort, og det var afsættet for hans produktion af
søkort. Produktionen omfatter søkort over Østersøen fra Kattegat
til Letland, over svenskekysten til den norske grænse. Hertil kom-
mer søkort over havområder ved Bahamas, USA's østkyst og dele
af Middelhavet. Den første færdige produktion over dansk område
var i 1980. Bedre udgaver kom ud senere i 1980'erne. Han startede
med at lave søkort over tysk territorium nogenlunde samtidig. Hans
kunder er i alt væsentligt lystsejlere. Hertil kommer i begrænset
omfang det tyske lodsvæsen og USCoastguard. Han har siden 1995
primært solgt sine kort i Danmark gennem Iver C. Weibach & Co.
A/S. Han har solgt kortene i Tyskland siden 1980. NV blev etableret
i 1984. Firmaet beskæftiger 20 personer, der udelukkende produce-
rer søkort. Fire personer har studeret navigation, nogle geografi,
og fire er kartografer. NV tilstræber at producere alt, som søfolk
har brug for ved sejlads. NV har besøgt alle danske havne og har
i alt set omkring 700 havne i Tyskland, Danmark og Sverige. NV
lægger afgørende vægt på brugervenlighed. Kortet skal være enkelt
at læse. Målestoksforholdet er altid det samme. Kortene indeholder
langt flere informationer om landområder end andre søkort, da
lystsejlere har større interesse i landområder end andre sejlende.
Der var ham bekendt ingen andre, der før NV producerede tilsva-
rende kort. Firmaet Delius Klasing begyndte i 2004 eller 2005 at
sælge søkort i Danmark. Designet svarede fuldstændig til NV's
design, og der var tydeligvis tale om en efterligning. NV's kortudsnit
er helt anderledes end KMS' udsnit. NV har en rød to-meter-linje.
Ingen andre har en sådan linje. Den er lavet af hensyn til lystbåde,
der ofte stikker omkring to meter i dybden. NV spurgte DHI om
tilladelse til at producere, inden man påbegyndte produktion. NV
har ikke haft anden kommunikation med DHI end den, der fremgår
af det fremlagte. Han sendte brevet af 20. maj 1980 til DHI for at
høre, om han måtte benytte dataene. På DHI's kort fra den tid stod,
at kortet var lavet på grundlag af danske søopmålinger. Efter at
have fået tilladelsen fra DHI, blev produktionen iværksat. Der blev
brugt omkring et mandeår til udfærdigelsen af hvert sæt kort. Siden
er produktionen gået hurtigere. NV har købt luftfotografier af hele
Danmark for at kunne tegne sine kort og har været i hver eneste
havn. Ved kortproduktionen benyttede NV dybdekurverne og lod-
skuddene i DHI's kort. Indimellemændredeman generaliseringerne,
f.eks. hvis målestoksforholdet var forskelligt. DHI solgte ikke
dengang kort til lystsejlere i Tyskland. DHI protesterede ikke, da
NV begyndte at sælge i Tyskland. NV blev senere stævnet af BSH,
der overtog DHI. Det var ifølge Horst Hecht fra BSH reelt de dan-
ske myndigheder, der stod bag BSH's søgsmål mod NV. Det kom
frem under retssagen i Tyskland, at BSH havde givet NV tilladelse
til at producere sine søkort. NV har dog ikke en produktions- og
licensaftale med BSH. Da NV begyndte sin produktion, var DHI's
kort mærket »copyright DHI«. Der stod ikke noget om udenlandske
rettigheder. Det var først omkring fem år senere, at DHI begyndte
at anføre på sine kort, at disse indeholdt udenlandske data, og at
der skulle indhentes tilladelse til brug af kortets data fra disse
udenlandske rettighedshavere. På det tidspunkt producerede og
solgte DHI kort over dansk territorium. NV benyttede dybvands-
kurver og lodskud fra disse kort. NV evaluerede hver eneste infor-
mation i kortene og tog stilling til, om informationen skulle ændres,
så kortet f.eks. blev mere sikkert for de sejlende. Han opholdt sig
meget i danske farvande og konstaterede, at en del angivelser ikke
var som beskrevet i kortene. NV har endvidere altid benyttet Efter-
retninger for Søfarende og Søkortrettelser ved produktionen af sine
søkort. Nachrichten für Seefahrer (NfS) udgives en gang om ugen.
NV gemmer NfS i to år. Han har endnu ikke haft brug for at gå
tilbage for at finde ud af, hvor han fandt en bestemt kortdetalje,
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f.eks. en dybdeangivelse. NV købte tidligere EfS hosKMS' forhand-
ler i Tyskland og fik dem tilsendt hver uge. I dag henter NV EfS
fra internettet. Alle data verificeres
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af to eller tre personer hos NV, før dataene indsættes i kortene. NV
sammenholder NfS og EfS med Søkortrettelser hver måned. Heru-
dover foretager NV løbende sine egne undersøgelser af farvandene
og har desuden tæt kontakt til folk, der besejler de danske farvande
og leverer informationer til NV. Flere kunder gjorde f.eks. NV
opmærksom på, at Onsevig Fyr på den nordvestlige side af Lolland
ikke var rigtigt placeret på NV's og KMS' kort. Myndighederne
påstod trods flere henvendelser fra NV, at kortet var korrekt. Hav-
nefogeden var enig i, at fyret var placeret forkert, og på grundlag
af et luftfoto blev kortet rettet. Det sker hvert år, at der konstateres
fejl på eksisterende søkort. DHI og BSH har haft kendskab til, at
NV benyttede NfS. NV benytter ikke danske søkort til at opdatere
sine søkort. NV er nok i besiddelse af nogle danske søkort, men
de er formentlig 10 år gamle. Han kan se fordelen ved at gemme
EfS i lang tid, men heller ikke BSH gemmer EfS i mere end to eller
tre år. Tre personer hos NV er fuldtidsbeskæftigede med at opdatere
søkort. Mindst halvdelen af tiden bruges på rettelser og nye udgaver
af kort over Østersøen. NV har fire serier over danske farvande.
Hver serie har omkring 20 kort. NV's kort over Prøvestenshavnen
er ifølge en medarbejder fra NV produceret på grundlag af oplys-
ninger fra en hjemmeside på internettet. Firmaet, der leverede op-
lysningen, er efterfølgende gået konkurs og hjemmesiden forsvun-
det. Det er imidlertid lykkedes NV at finde underleverandøren.
Dataene er ikke taget fra KMS' kort. Han ved ikke, hvornår infor-
mationerne på kortet er sat ind. NV's kort over Peberholm, herunder
lodskuddene syd for Peberholm og dybdekurverne rundt om Peber-
holm, er produceret på grundlag af oplysninger fra NfS. Han har
ikke bladet, der er omkring 10 år gammelt, længere. Heller ikke
disse data er taget fra KMS' kort. Han tror ikke, at man kan finde
et dansk søkort på internettet. Da NV undersøgte farvandene i
Limfjorden, fandt man ud af, at dybdekurverne i Limfjorden var
usikre, hvilket man gjorde KMS opmærksom på. NV har data til
kortet over Limfjorden fra både KMS' og DHI's kort. NV har op-
målt dele af Limfjorden med udstyr monteret på en gummibåd. To
mand arbejdede i flere uger i Limfjorden, hvor udvalgte områder,
som f.eks. havneindløb, blev opmålt. Opmålingen foregik ikke med
et multi beam device, men alene med et single beam device. NV
har ikke målt meget op i Østersøen, hvorimod NV har opmålt næ-
sten hele havområdet ud for Bahamas. 95 % af de danske havom-
råder er af de danske myndigheder opmålt med et single beam de-
vice.Multi beam devices blev først anvendt fra omkring 10 år siden.
Ifølge hans oplysninger tilkendegav det danske farvandsvæsen i
midten af 1980'erne omNV's kortproduktion, at dette ikke udgjorde
et problem. Han husker ikke, hvorfor han ikke svarede på KMS'
henvendelse af 13. februar 1997. Der er ikke anden korrespondance
mellem KMS og NV end den i sagen fremlagte. Han var og er ikke
interesseret i en licens og har flere gange meddelt dette til KMS.
Han havde indtryk af, at BSH og KMS talte sammen om den tyske
retssag, men han hørte ikke direkte om en sådan kommunikation.
Efter Hovrättens dom af 24. januar 2002 gik der to år, før der på
ny var kommunikation mellem NV og KMS. Han havde i den
mellemliggende periode ingen forventning om at blive mødt med
krav fra KMS og investerede fortløbende i sin forretning. Da NV
i starten af 2004 skulle producere et helt nyt kort over Limfjorden,
henvendte NV sig til KMS for eventuelt at købe kortdata. Man
henvendte sig også på grund af den daværende »ballade« mellem
NV og BSH. NV endte imidlertid med ikke at købe licens, men
producerede i stedet kortet ved hjælp af gamle data og egne opmå-
linger sammenholdt med informationer fra en dansk surveyor, der

havde sejlet i Limfjorden hele sit liv. Han mener ikke, at NV hørte
fra KMS i denne anledning. Mailen af 7. september 2007 fra NV
til KMS blev sendt, fordi NV skulle lave elektroniske kort af den
danske Nordsøkyst fra Rømø til Skagen og derfor ønskede at un-
dersøge mulighederne for at scanne KMS' kort ind i sin helhed.
KMS meddelte langt senere, at NV skulle betale licens for hele
Danmark, hvilket NV ikke var interesseret i. Efter retssagerne i
Tyskland og Sverige, som NV vandt, regnede han ikke med, at
KMS ville stævne NV. NV har siden 2007 haft en aftale om brug
af kortdata med Hydrografic Office, Royal British Navy. Han har
også en aftale med BSH vedrørende den tyske Nordsøkyst. Brevet
af 29. juni 2009 fra hans advokat til KMS' advokat blev sendt,
fordi NV var indstillet på at drøfte vilkår for en licensaftale vedrø-
rende digitale topografiske data over havbunden i danske farvande,
fordi det ville give hammulighed for at producere et bedre produkt.
NV var dog ikke interesseret i en licensaftale til den tilbudte pris.
Han kan bekræfte, at han, da han startede, gjorde som beskrevet i
replikken, og hvorefter han gennemgik KMS' kort fra før 1990 og
anvendte de lodskud og dybdekurver, der forelå dengang som forlæg
til fremstilling af sine egne kort. Han har korrigeret denne forklaring
derved, at han nok delvis tegnede kort af fra DHI, blandt andet
landområder. Han var i stand til at validere de angivne dybder og
kurver ved hjælp af en logisk generalisering. NV var i besiddelse
af delvise opmålingsdata. Han kan dog ikke konkret huske, hvad
han havde af opmålingsdata. Han har generelt ikke opmålt meget
i Danmark. I Limfjorden er der foretaget en del opmålinger, især
i de sydlige dele af fjorden, men ikke af ham personligt. NV har
derfor ikke nogen dybdedatabase vedrørende den øvrige del af
Danmark. Det er ikke nødvendigt at kende alle dybder i et givent
område for at kunne generalisere en dybdekurve. Det gør compute-
ren. Den af Jeppe
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Scheidt demonstrerede fremgangsmåde er ikke benyttet i Danmark.
Jeppe Scheidt har blandt andet forklaret, at NV er i stand til at
fremstille søkort, herunder udfærdige dybdekurver og udvælge
dybder, ved hjælp af et computerprogram. Han har under hovedfor-
handlingen demonstreret computerprogrammet i en power point-
præsentation af programmetmed området Nantucket i Nordamerika
som eksempel. Dybdetallene udvælges ved at indtaste værdier i
computerprogrammet. Generaliseringen af dybdekurverne foregår
udelukkende elektronisk på grundlag af en matematisk beskrivelse
af dybderne. Kortet opdeler havbunden i trekanter, hvor hver trekant
er en måling. Alt sker elektronisk. Trekanterne er beregnet på
baggrund af målte data. Der er ikke målt dybder inden i trekanterne.
Dybderne inden i trekanterne er således beregnede. Dybdelinjen
skal ligge på det laveste punkt inden for de omliggende trekanter.
De laveste punkter skal pr. definition ligge inden for linjen. Man
kan få vist dataene i en tredimensionel model af trekanter. Modellen
er meget nøjagtig. Når man har foretaget opmålingen, tager det en
eftermiddag eller to til tre timer at lave kortet. De angivne lodskud
på kortet over Nantucket er hver især resultatet af en foretaget
måling.
Michael Skov har forklaret blandt andet, at han er kontorchef i
Søfartsstyrelsen og siden 2006 har været chef for EfS. Han er ud-
dannet skibsfører og har en basisuddannelse som søopmåler. Han
har derfor kendskab til udfærdigelsen af søkort. EfS udkommer
som et ugentligt tidsskrift. Det vedrører Danmark, Færøerne og
Grønland og omhandler alle hindringer, som kan genere søfarende.
Når hindringerne bliver permanente, medtages de i Søkortrettelser.
EfS offentliggør kun en meget lille del af de konstaterede ændrede
data. EfS medtager kun enkelte, mindre dybdetal. Han anser det
ikke for sandsynligt, at man kan lave et søkort på baggrund af ef-
terretninger alene. Man ville ikke få det hele med. Hvis der konsta-
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teres større ændringer, udfærdiges et nyt søkort. NfS er den tyske
pendant til EfS. Hvis NfS vedrører danske områder, vil efterretnin-
gerne være offentliggjort i EfS først.
Lars Hansen har forklaret blandt andet, at han siden 2004 har
været chef for Søopmålingen. Han er uddannet skibsfører, søofficer
og certificeret søopmåler. Han har kendskab til udfærdigelsen af
søkort. Søopmålingen anvender ved opmålinger skibe af varierende
størrelse afhængig af det opmålte farvandsafsnit. Mindre skibe til
lavere dybder kan arbejde omkring 6 timer ad gangen. Skibene er
udstyret med multi beam ekkolod, der kan måle dybden til siderne
af skibet i en bredde på omkring 3½ gange vanddybden. Et multi
beam-ekkolod sender op til 40 lodskud pr. sekund. I praksis kan
man derfor iagttage hvert et punkt på havbunden, når man sejler.
Ved brug af multi beam-udstyr skal man have styr på, om skibet
hælder til den ene eller den anden side. KMS har siden 1992 haft
en bevægelseskompenserende indretning, der har betydning ved
brug af multi beam-systemet. Et større skib, der kan rumme flere
besætningsmedlemmer, kan arbejde 12 timer ad gangen i mere
åbent vand. Man råder også over et endnu større skib med plads til
en 12-mands-besætning, der kan arbejde 24 timer i døgnet og altså
ikke behøver at sejle i havn. Et såkaldt side scan sonar-apparat ve-
rificerer ekkoloddets målinger. Multi beam-systemet har været
anvendt i omkring 20 år. En single beam-måling viser dybden
nøjagtig under skibet. A-blade er et forstadie til søkortet i en bedre
målestok. Efterbehandling af opmålingerne foretages allerede på
skibet. Man renser indledningsvis målingerne for fejl, der f.eks.
kan skyldes tang, fisk og støj fra andre skibe. Kun en erfaren
søopmåler kan foretage denne rensning, der typisk tager halvdelen
af den tid, der er brugt til selve opmålingen. Antallet af opmålinger,
der videregives fra Søopmålingen til KMS, er typisk reduceret med
faktor 250. Allerede på skibet sammenligner man de aktuelle op-
målinger med tidligere opmålinger, blandt andet for at se, om der
er sket ændringer. Drogden blev opmålt i 2000 eller 2001 af to både,
der arbejdede det meste af en sæson fra april til oktober. Området
er meget følsomt, fordi det er ekstremt trafikeret, og fordi skibene
ønsker at passere området på så stor en dybde som muligt. Efter
opmålingen brugte tre mand tre måneder på at efterbehandle data-
ene vedrørende Drogden. Opmålingen af Storebælt har efter hans
umiddelbare beregning taget 83 timers sejltid, hvortil kommer
omkring 40 timers efterbehandling på skibet. Den herpå følgende
efterbehandling af dataene tog en måned for en mand. Storebælt
indeholder dybder, der er meget kritiske for sejladsen, og som
derfor har måttet kontrolleres mere end en gang. Den primære årsag
til opmålinger er sejladssikkerhed. Søkortet er grænsefladen til
skibsføreren, som skal bruge kortet. Alle data ejes af den danske
stat. KMS bestemmer som opmålingsansvarlig myndighed i samar-
bejde med forskellige andre myndigheder, hvor og hvornår opmå-
ling skal ske. Andre lande opmåler kun i Danmark efter særlige
bilaterale aftaler. Det er kyststatens ret og pligt at foretage opmåling.
Tyskland har opmålt i Danmark i Kadetrenden omkring Femern
Bælt. Når Tyskland opmåler i Danmark, afleveres dataene til KMS,
der udfærdiger kortene inden for dansk område. Tyskland har i så
fald ikke ret til at videregive rettighederne til kortene. Han anser
det for helt usandsynligt, at man ved gentagelse af opmåling af et
givet område kan opnå det resultat, at alle dybder er blevet 10 eller
20 cm større, da unøjagtigheder vil gå til hver side af den sande
værdi. Søopmålingen følger internationale regler, der er mini-
mumsanbefalinger, og gør det som regel bedre end krævet. Vejrfor-
hold som f.eks. ekstremt høje
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bølger kan afskære en opmåling. Bølger bliver betragtet som en
fejl og indgår som en fejlkilde. Bølgernes længde og accelerationer-

ne har betydning for, om opmålingen skal ophøre. Han havde
kendskab til NV, inden han blev involveret i sagen.
Procedure
KMS har gjort gældende, at KMS' søkort er beskyttet i henhold
til ophavsretsloven og Plakat nr. 4000 af 10. april 1816. Det følger
af ordlyden af ophavsretslovens § 1, stk. 2, at kort beskyttes som
litterære værker. Værkshøjdekravet er ifølge forarbejderne til op-
havsretsloven generelt opfyldt, hvis der er tale om »[. . .] resultatet
af en egen selvstændigt skabende intellektuel indsats fra ophavs-
mandens side.«, jf. Folketingstidende 1994-1995, Tillæg A, side
1332. Det afgørende i den forbindelse er, »[. . .] at der foreligger
en selvstændigt skabende eller kreativ indsats på grundlag af flere
valgmuligheder.«, jf. Folketingstidende 1994-1995, Tillæg A, side
1333. Særligt med hensyn til beskyttelsen af kort og valgmulighe-
derne i forbindelse med frembringelse af kort fremgår det af lovfor-
arbejderne til § 1, stk. 2, i den svenske ophavsretslov, at lovens
beskyttelse af kort naturligvis ikke vedrører de enkelte kartografiske
elementer, men derimod kun udvalget og kombinationen af disse,
jf. side 50 i Kungl. Maj:ts proposition till Riksdagen med förslag
till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m.m.,
Stockholm, den 27. november 1959. De svenske lovforarbejder er
relevante, også ved indkredsningen af det danske værkshøjdekrav
til kort, fordi den svenske ophavsretslovs § 1, stk. 2, både ordlyds-
mæssigt og indholdsmæssigt svarer til den danske ophavsretslovs
§ 1, stk. 2. Således er det anført i den svenske ophavsretslovs § 1,
stk. 2, at »Till litterära verk hänförs kartor [. . .]«, ligesom det i
den danske ophavsretslovs § 1, stk. 2, er anført, at »Kort [. . .]
henregnes til litterære værker«. Om nordisk retsenhed på ophavs-
retsområdet anføres følgende i lovforarbejderne til den danske op-
havsretslov, jf. Folketingstidende 1994-1995, Tillæg A, side 1329:
»Den i 1961 gennemførte lovgivning og senere ændringer er stort
set gennemført på grundlag af nordisk enighed. Efter ministeriets
opfattelse er det vigtigt at opretholde denne retsenhed, dels fordi
den har praktisk betydning for den kulturelle udveksling i Norden,
dels fordi den kan blive afgørende for, om der kan findes forståelse
for særlige nordiske løsninger i det stedfindende stadig bredere
europæiske samarbejde på ophavsrettens område.« I de danske
forarbejder til ophavsretsloven er det særligt med hensyn til kort
anført, at værkshøjdekravet er opfyldt, hvis der foreligger »en vis
nyhed og selvstændighed«; der kræves derimod »ingen kunstnerisk
indsats«, jf. Folketingstidende 1959-1960, Tillæg A, spalte 2686.
Hvert enkelt af KMS' søkort repræsenterer nyhed, idet KMS kun
udgiver nye søkort på baggrund af nye opmålinger eller andre nye
oplysninger om de kartografiske forhold. KMS' søkort er desuden
resultatet af en egen selvstændigt skabende indsats fra ophavsmæn-
denes - det vil sige de ansatte kartografers - side. Den selvstændigt
skabende indsats er sket på grundlag af flere valgmuligheder og
har ført til en række kombinationer af forskellige kartografiske
elementer. Det er klart, at søkort ikke er afsondret fra havbundens
faktiske forløb, men tværtimod søger at beskrive dette. Det er
imidlertid også klart, at søkort - i alle tilfælde på det nuværende
korttekniske stadie - ikke kan udformes som en fuldstændig tro
kopi af naturen. Den enkelte kartograf er tvunget til at sortere i den
store mængde af informationer om de faktiske hydrografiske for-
hold, for at gengivelsen på søkortet ikke skal blive helt uoverskue-
lig. Kartografen må foretage visse valg og generaliseringer, og det
er primært denne proces, der kvalificerer et søkort til at være et
ophavsretligt beskyttet værk. Søkortets væsentligste funktion er i
sagens natur at oplyse om forholdene til vands. Den væsentligste
bestanddel af et søkort er således de kartografiske informationer
om forholdene til vands, hvilket primært vil sige angivelser af
vanddybder på udvalgte geografiske punkter og visning af dybde-
kurver. KMS' kartografer udvælger og kombinerer dog naturligvis
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også kartografiske elementer til lands. De ansatte kartografers op-
havsret til søkort kan gøres gældende af KMS i nærværende sag,
jf. fast praksis, herunder U 1978.901 H, om arbejdsgiveres erhver-
velse af arbejdstageres ophavsret til værker, der er frembragt som
led i faste og varige ansættelsesforhold. Parterne er enige om, at
KMS har foretaget et udvalg og en kombination af et meget stort
antal elementer i hvert enkelt af styrelsens søkort. Det bestrides, at
der i dag kan frembringes søkort stort set uden menneskelig ind-
blanding. Tværtimod er det under sagen illustreret, at søkort -
uanset anvendelsen af moderne tekniske hjælpemidler - kun kan
frembringes på baggrund af menneskers valg mellem og kombina-
tioner af de enkelte kartografiske elementer. Med teknikkens udvik-
ling er der ikke - som anført af NV - tale om »faldende grad af
menneskelig indblanding ved kortenes frembringelse«,men derimod
om, at mennesket kan koncentrere og forfine sin indsats i forhold
til de elementer i søkortfrembringelsen, som teknikken pga.
manglende intelligens ikke kan håndtere. Det følger af retspraksis,
at sandsynligheden for dobbeltfrembringelser er et væsentligt mo-
ment ved værkshøjdebedømmelsen. Er der en vis sandsynlighed
for, at to personer uafhængigt af hinanden kan nå frem til en identisk
- eller stort set identisk - udformning af en genstand, er det et indi-
cium for, at genstanden ikke er et resultat af en selvstændigt ska-
bende indsats, og at værkshøjdekravet dermed ikke er opfyldt, jf.
eksempelvis U 1993.17 H.Man kan overordnet sige, at sandsynlig-
heden for dobbeltfrembringelser på et område er omvendt
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proportional med muligheden for at opfylde værkshøjdekravet på
samme område. Henset til fremgangsmåden ved fremstilling af
søkort, herunder særligt de mange selvstændige valg af lodskud og
optegningen af dybdekurver på grundlag heraf, gøres det gældende,
at det er helt usandsynligt, at to personer uafhængigt af hinanden
kan fremstille identiske - eller stort set identiske - søkort. Sandsyn-
ligheden for dobbeltfrembringelser på dette område er således i
praksis lig nul, hvilket omvendt betyder, at søkort stort set altid er
ophavsretligt beskyttede. NV har ikke dokumenteret, at 2-, 4-, 6-
og 10-meter-kurver er de historisk mest anvendte. Under alle om-
stændigheder hindrer det forhold, at et vist sæt dybdekurver måtte
være almindeligt brugt i visse former for søkort, ikke ophavsretlig
beskyttelse af KMS' søkort. Tilsvarende hindrer benyttelse af tek-
niske hjælpemidler til sikring af udvælgelse af korrekte data på
baggrund af kriterier opstillet af en kartograf heller ikke ophavsret-
lig beskyttelse. KMS' ophavsret til søkort over de danske farvande
medfører en eneret til at fremstille eksemplarer af disse søkort i
oprindelig eller ændret skikkelse, omarbejdelse eller en anden tek-
nik, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 1. Den ophavsretlige beskyttelse
mod brug af værket i ændret skikkelse indebærer en beskyttelse
mod efterligninger, dvs. en beskyttelse mod frembringelser, der
dels er frembragt ved benyttelse af kendskab til det oprindelige
værk, dels i større eller mindre grad ligner det oprindelige værk,
selv om der ikke foreligger fuldstændig identitet. Der er afsagt en
række domme om efterligninger af værker i denmere tekniske ende
af den ophavsretlige beskyttelsesskala. Som eksemplarfremstilling
anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og
hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde
og i en hvilken som helst form, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 2.
KMS' ophavsret til søkort over de danske farvandemedfører således
også en eneret til eksemplarfremstilling af dele af disse søkort. På
området for litterære værker, hvortil kort hører, jf. ophavsretslovens
§ 1, stk. 2, er der afsagt enkelte domme om efterligning, f.eks. U
62.254 SH. I denne sag blev der statueret krænkelse af et faglitterært
værk, uanset at der kun var tale om delvis kopiering af det oprinde-
lige værk. Endvidere er der afsagt en række domme om krænkelse
af citatretten, f.eks. U 35.180 Ø, U 80.689 Ø og U 87.204 Ø. I

disse sager havde krænkerne udnyttet for omfattende dele af de
oprindelige faglitterære værker og dermed overtrådt citatretten. I
den foreliggende sag finder citatretten slet ikke anvendelse, idet en
udnyttelse af selv det mindste uddrag af et beskrivende værk, jf.
ophavsretslovens § 1, stk. 2, herunder et kort, ikke kan rummes
inden for citatretten og derfor udgør en krænkelse, jf. herved Fol-
ketingstidende 1994-95, Tillæg A, side 1355. Ifølge ophavsretslo-
vens § 4 har den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde
bearbejder et værk, ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan
ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til
det oprindelige værk. En ændring af f.eks. størrelsesforholdet, far-
verne og/eller typografien i efterligninger af KMS' søkort over de
danske farvande indebærer således ikke, at styrelsens rettigheder
til søkortene ikke krænkes. Ifølge ophavsretslovens § 5 har den,
som ved at sammenstille værker eller dele af værker frembringer
et litterært eller kunstnerisk samleværk, ophavsret til dette, men
retten gør ingen indskrænkning i ophavsretten til de enkelte værker.
Det forhold, at KMS' søkort over danske områder er sammensat
med søkort over andre landes områder, indebærer således ikke, at
styrelsens rettigheder i relation til de danske områder indskrænkes.
Ligeledes vil en anden opdeling af geografiske områder i forbindel-
se med efterligning af KMS' søkort heller ikke indebære, at styrel-
sens rettigheder ikke krænkes. KMS' ophavsret til søkort over de
danske farvande medfører også en eneret til at gøre eksemplarer
af disse søkort i oprindelig eller ændret skikkelse tilgængelige for
almenheden, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 1. Der sker tilgængelig-
gørelse for almenheden, når eksemplarer udbydes til salg, udlejning
eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden, jf. ophavs-
retslovens § 2, stk. 3, nr. 1.
Det følger af ophavsretslovens § 71, stk. 1, at den, som fremstiller
et katalog, en tabel, en database eller lignende, hvori et større antal
oplysninger er sammenstillet, eller som er resultatet af en væsentlig
investering, har eneret til at råde over det pågældende arbejde som
helhed eller en væsentlig del deraf. Der er enighed mellem parterne
om, at databasen med de rå opmålinger - det vil sige den grundlæg-
gende dybdedatabase - somKMS' søkort er baseret på, er beskyttet
i henhold til ophavsretslovens § 71, stk. 1, idet den er dels en
sammenstilling af en større mængde oplysninger, dels resultatet af
en væsentlig investering. Der har ligeledes under sagens forberedel-
se været enighed mellem parterne om, at den grundlæggende dyb-
dedatabase tilhører KMS. DaNV senere har bestridt KMS' ejerskab
til dybdedatabasen, gøres det gældende, at den tilhører KMS -
sammen med Forsvaret - idet Farvandsvæsnet har udført opmålin-
gerne og lagt dem ind i databasen på vegne af begge parter og til
brug for begge parters myndighedsopgaver. KMS har ifølge lov
om KMS § 4, stk. 1, hjemmel til at gennemføre søopmåling i de
danske farvande. Denne hjemmel er udnyttet således, at KMS har
ladet Farvandsvæsenet stå for den praktiske udførelse af opmålin-
gen. Parterne har løbende aftalt, hvilke geografiske områder der
skulle prioriteres. Søopmålingen under Farvandsvæsnet blev i øvrigt
pr. 3. oktober 2011 lagt ind under KMS, samtidig med at Far-
vandsvæsenet blev nedlagt af den nytiltrådte regering. Endelig har
der
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under sagens forberedelse været enighed mellem parterne om, at
KMS' søkort er beskyttet af ophavsretslovens § 71, stk. 1. Da NV
imidlertid også senere har bestridt dette forhold, gøres det gældende,
at KMS' søkort, særligt på grund af søkortenes lodskudsangivelser
og dybdekurver, er beskyttet af ophavsretslovens § 71, stk. 1. Be-
skyttelsen beror på, at lodskudsangivelserne og dybdekurverne
både opfylder kravet i § 71, stk. 1, om at være »et katalog, en tabel,
en database eller lignende, hvori et større antal oplysninger er
sammenstillet [. . .] eller en væsentlig del deraf« og bestemmelsens

Copyright © 2014 Karnov Group Denmark A/S side 10

UfR ONLINE U.2014.1396H
Side 337



alternative krav om at være »et katalog, en tabel, en database eller
lignende, som er resultatet af en væsentlig investering«. At lodskud-
sangivelserne og dybdekurverne er en sammenstilling af et større
antal oplysninger i form af et katalog, en tabel, en database eller
lignende eller en væsentlig del deraf, beror på lodskudsangivelser-
nes og dybdekurvernes grundlag, fremstilling og omfang. Lodskud-
sangivelserne og dybdekurverne er baseret på den grundlæggende
dybdedatabase. Dybdekurverne er i grafisk form, mens lodskuds-
angivelserne er i punktform, og dybdekurverne gengiver en større
andel af den grundlæggende dybdedatabase end lodskudsangivel-
serne gør. Både lodskudsangivelserne og dybdekurverne udgør
imidlertid væsentlige udtræk af den grundlæggende dybdedatabase
og kan kun fremstilles på grundlag heraf. Omfanget af data i lod-
skudsangivelserne og dybdekurverne medfører, at disse også i sig
selv er beskyttet som kataloger, tabeller, databaser eller lignende.
At søkortene, herunder særligt lodskudsangivelserne og dybdekur-
verne, desuden er resultatet af en væsentlig investering i både
økonomisk og tidsmæssig henseende, beror på de ressourcer, som
KMS og Forsvaret har anvendt og anvender til fremstilling af sø-
kort. Ved vurderingen af, om der er tale om en væsentlig investe-
ring, må statens investering vurderes samlet, dels fordi databasen
med lodskud og dybdekurver ikke kan fremstilles uden brug af den
grundlæggende dybdedatabase, dels fordi tilrettelæggelsen og ud-
delegeringen af opgaver inden for staten ikke kan være afgørende.
Det gøres imidlertid under alle omstændigheder gældende, at KMS'
investering i sig selv udgør en væsentlig investering i § 71's for-
stand. Den beskyttelse og de ejerforhold, der gælder for den
grundlæggende dybdedatabase over de samlede danske farvande,
gælder tilsvarende for de dele af databasen, der ligger til grund for
KMS' søkort over henholdsvis Øresund og Storebælt. Databaserne
over disse områder indeholder hver mange millioner data, og
fremstillingen af databaserne har været forbundet med væsentlige
investeringer. KMS har ligeledes tilsvarende rettigheder til lodskud-
sangivelser og dybdekurver i styrelsens søkort over henholdsvis
Øresund og Storebælt, som KMS har til lodskudsangivelser og
dybdekurver i styrelsens søkort over alle de danske farvande. Den
tidsmæssige udstrækning af beskyttelsen efter ophavsretslovens §
71 er 15 år fra udgangen af det år, hvor arbejdet blev fremstillet,
jf. ophavsretslovens § 71, stk. 4. Ophavsretslovens § 71 gennemfø-
rer det såkaldte databasedirektiv, jf. Europaparlamentets og Rådets
direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databa-
ser, i dansk ret. Det følger af databasedirektivets artikel 10, stk. 3,
at en database, der ændres, f.eks. i form af opdateringer, således at
der er tale om en væsentlig ny investering i kvantitativ eller kvali-
tativ henseende, opnår en fornyet beskyttelsestid på 15 år i databa-
sens opdaterede skikkelse. Dette følger i øvrigt også af tidligere
dansk praksis, jf. herved U 1983.981 Ø. En nyopmåling, der med-
fører millioner af nye data til en dybdedatabase, indebærer en væ-
sentlig ny investering i både kvantitativ og kvalitativ henseende.
Det betyder, at nyopmålingerne i forbindelse med etableringen af
forbindelserne over Øresund og Storebælt i henholdsvis 2000 og
1998 har fornyet beskyttelsestiden for dybdedatabaserne over disse
områder. Beskyttelsestiden for disse databaser løber således stadig.
Det gøres desuden gældende, at udarbejdelse af en ny udgave af
KMS' søkort på baggrund af en nyopmåling indebærer en væsentlig
ny investering i både kvantitativ og kvalitativ henseende og dermed
en fornyet beskyttelsestid for den nye udgave. Det betyder, at KMS'
søkort over henholdsvis Øresund og Storebælt i opdaterede udgaver
efter nyopmålingerne i forbindelse med etableringen af disse for-
bindelser stadig var beskyttet efter ophavsretslovens § 71 ved an-
læggelsen af nærværende sag i 2010. KMS' rettigheder efter ophavs-
retslovens § 71 til dybdedatabasen og søkortene over henholdsvis
Øresund og Storebælt indebærer en eneret til at råde over disse

dybdedatabaser og søkort som helhed eller en væsentlig del heraf
ved at fremstille eksemplarer af dem og ved at gøre dem tilgænge-
lige for almenheden, jf. ophavsretslovens § 71, stk. 1. KMS' eneret
gælder endvidere i forhold til eksemplarfremstilling og tilgængelig-
gørelse for almenheden af uvæsentlige dele af indholdet af databa-
serne og søkortene, hvis handlingerne foretages gentagne gange
og systematisk og kan sidestilles med handlinger, der strider mod
en normal udnyttelse af databaserne og søkortene, eller som skader
KMS' legitime interesser urimeligt, jf. ophavsretslovens § 71, stk.
2.
Det følger af ophavsretslovens § 92, at særlige privilegier og for-
bud nedlagt i tidligere lovgivning forbliver retsgyldige. Et eksempel
på et særligt privilegium, der er dækket af denne bestemmelse, er
Plakat nr. 4000 af 10. april 1816 om efterstikning af søkort. Det
fremgår af plakatens ordlyd, at privilegiet oprindeligt tilhørte det
»Kgl. Søekart-Archiv«. Privilegiet tilhører i dag KMS. I 1973 indgik
Søkortarkivet - med privilegiet i henhold til Plakat nr. 4000 af 10.
april 1816 - i Farvandsdirektoratet, hvorfra begge dele overgik til
KMS i 1989.
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Overgangen fra Farvandsdirektoratet til KMS fremgår af de almin-
delige bemærkninger til lov om KMS, jf. Folketingstidende 1988-
1989, Tillæg A, spalte 466-470. Det fremgår således direkte af de
almindelige bemærkninger til loven, at KMS overtog Søkortarkivets
hidtidige opgaver vedrørende planlægning af søopmåling og pro-
duktion af søkort, udgivelse af nautiske publikationer m.v. Som en
naturlig konsekvens af denne opgavetildeling fik KMS samtidig
overdraget Søkortarkivets eneret til egne søkort. Dette fremgår af
de specielle bemærkninger til lovens § 4, jf. Folketingstidende
1988-1989, Tillæg A, spalte 480-481, hvor følgende er anført:
»Kort- og Matrikelstyrelsen overtager Farvandsdirektoratets tidli-
gere eneret til fremstilling af søkort. Denne eneret gælder såvel
analoge kort som elektroniske kortdatabaser«. »Farvandsdirekto-
ratets tidligere eneret til fremstilling af søkort« er det samme som
Søkortarkivets tidligere eneret til fremstilling af søkort, idet Sø-
kortarkivet som nævnt fra og med 1973 indgik i Farvandsdirekto-
ratet. Ordene »eneret til fremstilling af søkort« refererer naturligt
til Plakat nr. 4000 af 10. april 1816 og til ophavsretsloven. Det be-
strides, at plakaten skulle være bortfaldet ved desvetudo. Plakaten
er tilgængelig på retsinformation.dk som en gældende retsforskrift.
Af forarbejderne til ophavsretslovens § 62, der svarer til den gæl-
dende § 92 fra 1961, jf. Folketingstidende 1959-1960, Tillæg A,
spalte 2788, fremgår alene eksempler på de særlige privilegier, der
i henhold til ældre lovgivning skal forblive i kraft. At Plakat nr.
4000 af 10. april 1816 ikke er udtrykkeligt nævnt i forarbejderne,
kan således på ingen måde tages til indtægt for, at plakaten skulle
være bortfaldet ved desvetudo. At plakaten fortsat er gældende,
har da også tilslutning i den nyere litteratur, jf. således eksempelvis
Kommentaren i Karnov til § 4 i Kort- og Matrikelstyrelsesloven
og Peter Schønning: »Ophavsretsloven med kommentarer« 5. ud-
gave fra 2011, side 767. KMS henviser endvidere til plakaten på
sin hjemmeside under »Love, bekendtgørelser og vejledninger vedr.
matrikelvæsen«, ligesomKMS til stadighed har påberåbt sig plaka-
ten. Det bestrides endvidere, at ophavsretslovens § 1, stk. 2, er
trådt i stedet for Plakat nr. 4000 af 10. april 1816. Det forhold, at
søkort udtrykkeligt oplistes i ophavsretslovens § 1, stk. 2, som en
beskyttet værksart, udelukker ikke, at plakaten fortsat kan være
gældende. NV's logik i denne henseende fører til, at også Plakat
nr. 4000 af 6. april 1831 om forbud mod efterstikning af topografi-
ske kort skulle være erstattet af ophavsretslovens § 1, stk. 2. Det
er imidlertid i direkte modstrid med, at denne plakat netop er nævnt
i forarbejderne som et af eksemplerne på ældre rettigheder, der er
omfattet af ophavsretslovens § 92. Plakat nr. 4000 af 10. april 1816
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indebærer et forbud mod at »efterstikke« samt »falholde« og »her
i Riget at indføre« efterstukne søkort. Det gøres gældende, at disse
formuleringer naturligt svarer til ophavsretslovens udtryk »eksem-
plarfremstilling«, »udbydes til salg« og »import«, og at beskyttelsen
på disse punkter dermed svarer til beskyttelsen efter ophavsretslo-
ven. Der er ingen holdepunkter for at antage, at plakaten skal for-
tolkes indskrænkende. Plakaten indeholder ikke krav om værkshøjde
eller tidsmæssige begrænsninger. Således giver den KMS ret til at
forbyde import og salg af samtlige NV's efterligninger af styrelsens
søkort uanset disses fremstillingsår og værkshøjde.
Det gøres gældende, at det er i strid med KMS' rettigheder efter
ophavsretsloven og Plakat nr. 4000 af 10. april 1816 om efterstik-
ning af søkort, når NV gør søkort, som er fremstillet ved på kræn-
kendemåde at efterligne KMS' søkort, tilgængelige for almenheden
i Danmark. NV har ikke bestridt at have importeret eller gjort sel-
skabets søkort over de danske farvande tilgængelige for almenheden
i Danmark. NV har derimod bestridt, at selskabets søkort over de
danske farvande udgør krænkende efterligninger af KMS søkort
over tilsvarende områder. Ved sammenligning mellemNV's søkort
og KMS' søkort over tilsvarende områder ses, at NV anvender
dybdekurver af samme værdi som KMS, at de individuelle dybde-
kurvers forløb er næsten identiske, idet NV dogmed overlæg synes
at have tegnet en anelsemere generaliserede dybdekurver endKMS,
og at NV's dybdekurver respekterer de lodskud, der er afsat i KMS'
søkort. Det ses endvidere, at langt de fleste lodskud i NV's søkort
er markeret på samme positioner og med samme værdier som i
KMS' søkort. Alle disse sammenfald kan ikke være tilfældige, men
må bero på en bevidst efterligning fra NV's side. En konsekvent
justering af lodskuddene bringer ikke NV's søkort uden for KMS'
beskyttelse mod efterligning, jf. ophavsretslovens § 4. Det samme
gælder ændring af målestoksforholdet, farverne og typografien.
Således fordrer lighedsvurderingen ved spørgsmål om ophavsretlig
krænkelse af kort således nøjere undersøgelser. Heller ikke de øv-
rige ændringer og justeringer i forhold til KMS' søkort over de
danske farvande bringer NV's søkort uden for KMS' beskyttelse
mod efterligning, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 1. Dette gælder
navnlig, fordi ændringerne i NV's søkort er foretaget på mere
uvæsentlige punkter. Som eksempler kan nævnes tilføjelser af
kartografiske elementer på land og ændringer af dybder uden for
4-meterkurven. Markering af kartografiske elementer på land er af
naturlige årsager helt uvæsentlige på søkort, og ændringer af dybder
uden for 4-meterkurven er også mindre væsentlige, når den typiske
båd kun stikker maks. 3 m i dybden. Lighederne vedrører derimod
de væsentligste dele af søkortene: dybdekurverne og lodskuddene
inden for 4-meterkurven. Dette indebærer også, at NV's søkort
krænker KMS' rettigheder efter ophavsretslovens § 71, stk. 1. Det
gøres subsidiært

1412
gældende, at NV's søkort desuden krænker KMS' rettigheder efter
ophavsretslovens § 71, stk. 2, idet NV's efterligninger er gentagne,
systematiske, strider mod normal udnyttelse og skader KMS' legi-
time interesser urimeligt. NV's enkelte søkort gengiver andre geo-
grafiske områder end KMS' enkelte søkort. Det ændrer imidlertid
heller ikke på, at NV's søkort udgør krænkende efterligninger, idet
NV's søkort blot er en sammensætning af efterligninger af dele af
flere forskellige af KMS' søkort, jf. herved ophavsretslovens § 2,
stk. 2, og § 5. Det forhold, at gengivelse af visse dele af et søkort
er nødvendig af hensyn til de søfarendes sikkerhed, indebærer ikke,
at gengivelsen kan ske frit uden hensyn til ophavsretten.
NV har ikke før under hovedforhandlingen besvaret opfordringer
fra KMS til at oplyse, hvilke lodskud og teknikker der er benyttet
ved optegningen af dybdekurverne i NV's søkort over de danske
farvande, og har ikke fremlagt efterspurgt dokumentation herfor i

form af forarbejder til søkortene eller dokumentation for sit
måleudstyr, sine målemetoder og -resultater. Det må derfor lægges
til grund, at NV ikke har et eget datagrundlag eller en egen teknik.
Uden datagrundlag kan NV imidlertid ikke selvstændigt udvælge
lodskud til afsættelse i selskabets søkort. NV kan heller ikke opteg-
ne dybdekurver. NV kan således kun frembringe søkort over de
danske farvande ved at efterligne KMS' søkort. Det fremgår da
også flere steder af NV's skrifter, at selskabets søkort over de danske
farvande er fremstillet ved efterligning af KMS' søkort. NV anfører,
at efterligningen kun er sket i forhold til søkort fra 1980'erne og
med tilladelse fra BSH, tidligere DHI. Det bestrides, at NV's efter-
ligning kun er sket i forhold til KMS' søkort fra 1980'erne. Dette
ses i alle tilfælde ved sammenligninger mellem NV's og KMS'
flere gange nytegnede søkort over henholdsvis Øresund og Store-
bælt. NV har samme lodskud og dybdekurver omkring Øresunds-
forbindelsen og samme dybdekurver omkring Storebæltsforbindel-
sen somKMS. Da Storebæltsforbindelsen ogØresundsforbindelsen
først stod færdige i henholdsvis 1998 og 2000, må NV således have
efterlignet KMS' søkort efter disse tidspunkter. Det bringer NV's
krænkelse på disse områder inden for beskyttelsestiden på 15 år i
§ 71, stk. 4. Det bestrides også, at NV har fået tilladelse fra BSH,
tidligere DHI, til at kopiere KMS' søkort. Korrespondancenmellem
NV og DHI udgør ikke en sådan tilladelse. Det følger udtrykkeligt
af DHI's brev af 27. maj 1980 til NV, at ophavsretten ikke må
krænkes, og det følger af DHI's brev af 8. august 1980 til NV, at
der kun er tale om oplysninger fra DHI's søkort. BSH har desuden
erklæret aldrig at have givet NV eller andre en tilladelse til at kopi-
ere KMS' søkort. Selv hvis man måtte mene, at brevene fra DHI
udgør en tilladelse til brug af KMS' søkort, har NV krænket KMS'
rettigheder. Det skyldes, at DHI/BSH kun har en simpel brugsret
til KMS', tidligere Farvandsdirektoratets, søkort og dermed ikke
har ret til at udstede licenser til tredjemand. NV har i øvrigt selv
begrænset den angivelige tilladelse fra DHI til kun at gælde den
danske Østersøkyst. Det bestrides, at KMS' søkort fra 1980'erne
ikke er ophavsretligt beskyttet, i det omfang de er sammenfaldende
med styrelsens søkort fra tiden før 1935. Dette beror på, at ophavs-
retten ikke indebærer en prioritets-, men derimod en efterlignings-
beskyttelse. Der er i øvrigt meget store forskelle mellem KMS'
søkort fra henholdsvis før 1935 og 1980'erne. Under alle omstæn-
digheder er samtlige KMS' søkort - uanset fremstillingsår - beskyttet
af Plakat nr. 4000 af 10. april 1816. Det bestrides, at NV har an-
vendt oplysninger fra Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser
i et omfang, som bringer NV's søkort uden for beskyttelsessfæren
for KMS' søkort. De nævnte publikationer indeholder højst enkelte
oplysninger, som NV kan have anvendt i selskabets søkort over de
danske farvande. NV har da også - i selskabets forsøg på at doku-
mentere brugen af Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser
- kun fremlagt kopier fra 8 numre af Søkortrettelser i perioden 6.
marts 1998-14. juli 2000. Disse bilag indeholder højst enkelte op-
lysninger, som NV kan have anvendt i selskabets søkort over Øre-
sund og Storebælt. NV har dog ikke dokumenteret, hvilke konkrete
oplysninger det i givet fald drejer sig om. I øvrigt indeholder ingen
af NV's søkort kreditering af hverken »Søkortrettelser«/KMS eller
»Efterretninger for Søfarende«/Farvandsvæsenet, uanset at NV
selv anfører kildeangivelse som et krav for gengivelse af oplysnin-
ger fra disse publikationer. Dermed forekommer det ikke troværdigt,
at NV overhovedet har anvendt sådanne oplysninger ved sin pro-
duktion af søkort. Til yderligere illustration af, at NV ikke baserer
sine søkort på Efterretninger for Søfarende og Søkortrettelser,
henvises til oplysninger fra Efterretninger for Søfarende og Søkort-
rettelser om dybder i Storebælt. Ud af de fem dybder, der er angivet
i disse publikationer, har sagsøgte kun anvendt én, den laveste på
5 m, i sit søkort over Storebælt. Denne dybde er også gengivet i
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KMS' søkort over Storebælt. De øvrige dybder har NV derimod
enten justeret eller undladt at medtage. Det bestrides, at NV har
anvendt egne opmålinger i et omfang, som bringer NV's søkort
uden for beskyttelsessfæren for KMS' søkort. NV har erkendt ikke
at have tilladelse til at foretage opmåling af de danske farvande.
NV har desuden erkendt kun at have anvendt egne opmålingsdata
»i relativt begrænset omfang i danske farvande«. NV har imidlertid
end ikke kunnet dokumentere disse relativt begrænsede opmålings-
data. NV har heller ikke fremlagt dokumentation for det måleudstyr
og de målemetoder, NV angiveligt har benyttet ved frembringelsen
af selskabets søkort over de danske farvande. Det må på den bag-
grund lægges til grund, at NV ikke har haft egne opmålinger til
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rådighed ved frembringelsen af selskabets søkort over de danske
farvande. Selvstændig frembringelse af søkort kræver adgang til
en dækkende dybdedatabase. Det betyder, at uanset om NV har
haft begrænsede eller ingen egne dybdedata til rådighed, har NV
ikke kunnet fremstille selskabets søkort selvstændigt, men må have
efterlignet lodskudsangivelser og dybdekurver i KMS' søkort. NV
har erkendt at have indgået aftaler om kopiering af søkort med
KMS' norske og hollandske søstermyndigheder. Det bestrides som
udokumenteret, at disse aftaler skulle være af en sådan særlig ka-
rakter, at NV modtager alle rådata og selv foretager generaliserin-
gen. NV har således indhentet samtykke til selskabets udnyttelse
af norske og hollandske søkort uden at kunne forklare, hvorfor det
ikke er sket i relation til selskabets udnyttelse af danske søkort.
Også på den baggrund gøres det gældende, at NV's søkort udgør
krænkende efterligninger af KMS' søkort.
Når NV's søkort over de danske farvande udgør krænkende efter-
ligninger af KMS' søkort over samme områder, er NV's tilgænge-
liggørelse for almenheden i Danmark, herunder ved spredning i
form af salg, af disse søkort i strid med KMS' rettigheder efter op-
havsretslovens § 2 og § 71 samt Plakat nr. 4000 af 10. april 1816.
Tilgængeliggørelsen skal således ophøre. NV's overtrædelse er
forsætlig eller i alle tilfælde groft uagtsom. NV's korrespondance
med DHI fra 1980 kan efter indholdet heraf ikke have givet NV
en berettiget forventning om, at selskabet frit kunne efterligne KMS'
søkort. Under alle omstændigheder må det siden KMS' henvendelse
af 13. februar 1997 have stået klart for NV, at der ikke var fri ad-
gang til at efterligne KMS' søkort. På den baggrund ifalder NV
strafansvar efter ophavsretslovens § 76, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 80,
ligesomNV's import til Danmarkmed henblik på tilgængeliggørelse
for almenheden er strafbar efter ophavsretslovens § 77, jf. § 80.
NV skal desuden betale et rimeligt vederlag og erstatning til KMS
efter ophavsretslovens § 83. Det er en forholdsmæssig foranstalt-
ning, at det resterende oplag i Danmark af NV's krænkende søkort
udleveres til KMS med henblik på destruktion efter ophavsretslo-
vens § 84. Såfremt KMS får medhold i påstand 3 og/eller 4, skal
dommen offentliggøres på de i påstand 6 angivne steder, idet der
herved vil være tale om en offentliggørelse på en så fremtrædende
måde, som med rimelighed kan forlanges, jf. ophavsretslovens §
84 a. Det bemærkes, at NV annoncerer for sine søkort over de
danske farvande i både »Tursejlerne« og »Bådnyt« samt på NV's
hjemmeside og Danske Tursejleres hjemmeside.
NV skal ifølge ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1, betale et rime-
ligt vederlag til KMS for udnyttelsen. Herudover skal NV betale
en erstatning til KMS for den yderligere skade, som overtrædelsen
har medført, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 2. Det er altså
nødvendigt først at vurdere det rimelige vederlag for udnyttelsen,
og derefter om udnyttelsen herudover har medført skade og - i givet
fald - størrelsen heraf. Det fremgår af forarbejderne til bestemmel-
sen, jf. Folketingstidende 2005-06, Tillæg A, side 1399, at ved et
rimeligt vederlag for udnyttelsen forstås »det honorar, som rettig-

hedshaveren ville have haft krav på, såfremt krænkeren havde fået
tilladelse fra rettighedshaveren, det vil sige et sædvanligt honorar
eller lignende«. KMS' sædvanlige honorar fremgår af styrelsens
standardlicenskontrakt. Det fremgår af kontraktens anneks 3, punkt
7.2.1, at den sædvanlige royaltysats for kopiering af KMS' søkort
i analog, papirbaseret form udgør 15 % af licenstagerens nettoind-
tjening på danske data. Samme royaltysats fremgår af det udkast
til licenskontrakt mellem KMS og NV, som blev gennemgået på
et forhandlingsmøde mellem parterne den 16. september 2009.
Under hensyn til at KMS' royaltysats for kopiering fra papirsøkort
er 15 %, udgør det samlede rimelige vederlag for årene 2005-2011
1.028.477 kr. Det skal desuden vurderes, om NV's udnyttelse har
medført skade for KMS ud over det tabte rimelige vederlag og - i
givet fald - størrelsen af denne yderligere skade. Ved denne vurde-
ring skal der blandt andet tages hensyn til KMS' tabte fortjeneste,
jf. ophavsretslovens § 83, stk. 2. Det må formodes, at NV's eneste
konkurrent på området, Delius Klasing, ville have forøget sin net-
toindtjening tilsvarende, hvis ikke NV's søkort var på markedet.
Delius Klasing har pr. 1. december 2003 indgået standardlicenskon-
trakten for digital kopiering med KMS, hvorefter licensbetalingen
udgør 40 % af nettoindtjeningen på danske data. Det indebærer, at
NV's udnyttelse har medført en yderligere skade for KMS svarende
til forskellen mellem de 15% og de 40%. På denne baggrund gøres
det gældende, at NV's samlede betaling til KMS efter ophavsrets-
lovens § 83 skal fastsættes som det afsætningstab, KMS har haft
på grund af mistet indtjening i form af licensbetaling fra Delius
Klasing. Skønnet på 2.742.605 kr., som er afrundet til 2.742.000
kr. i påstand 3, bør lægges til grund ved erstatningsudmålingen,
idet skønnet er nødvendiggjort af, at NV ikke har fulgt KMS' op-
fordringer til at oplyse og dokumentere selskabets nettoindtjening
på danske data.
KMS' søkort over de danske farvande nyder beskyttelse efter
markedsføringslovens § 1, idet de har et vist særpræg. Det bestrides
i den forbindelse, at søkortene er rent tekniske frembringelser. Be-
skyttelsen efter markedsføringslovens § 1 indebærer blandt andet
en beskyttelse mod markedsføring af visse efterligninger. NV
snylter på KMS' indsats i form af indsamling af data, frembringelse
af dybdekurver og markering af lodskud, hvilket fører til illoyale,
systematiske og nærgående efterligninger af Kort- og Matrikelsty-
relsens søkort. Markedsføringen af NV's søkort over de danske
farvande er
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dermed i strid med god markedsføringsskik efter markedsførings-
lovens § 1. Dette gælder også, selvom NV har markedsført selska-
bets søkort under eget varemærke, jf. f.eks. U 1985.389 H. På den
baggrund skal markedsføringen i Danmark af NV's søkort over de
danske farvande forbydes, jf. markedsføringslovens § 20, stk. 1,
1. pkt., og det resterende oplag i Danmark af de nævnte søkort skal
udleveres til KMSmed henblik på destruktion, jf. markedsførings-
lovens § 20, stk. 1, nr. 2. NV skal desuden betale erstatning og et
rimeligt vederlag til KMS i henhold til markedsføringslovens § 20,
stk. 2 og 3.
NV har ikke på noget tidspunkt haft føje til at antage, at KMS
ikke ville håndhæve sine rettigheder. KMS har konsekvent og
vedvarende, siden styrelsen blev opmærksom på sagsøgtes kræn-
kelser i 1996, insisteret på sine rettigheder, herunder muligheden
for at tage retlige skridt, over for NV. NV har da heller ikke på
noget tidspunkt før september 2009 gjort et synspunkt om passivitet
gældende. Tværtimod har NV to gange, henholdsvis den 27. januar
2004 og den 7. september 2007, anmodet KMS om licenser til
specifikke områder af de danske farvande. Ved brev af 29. juni
2009 har NV's advokat desuden helt generelt anført, at NV »er
opmærksom på det betydelige arbejde KMS ligger i opmålingerne
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af danske farvande og indsamling af hydrografiske data«, og at
NV derfor vil »være indstillet på at indgå en licensaftale vedrørende
topografiske data over havbunden i danske farvande«. Selv hvis
man måtte mene, at der var indtrådt passivitet inden juni 2009,
udgør NV's deltagelse - uden forbehold - i mødet med KMS den
16. september 2009 en betryggelse overfor KMS af, at kravet stadig
bestod. Herudover har NV og NV's advokat en række gange i peri-
oden fra januar 1998 til maj 2009 taget kontakt til KMS uden at
gøre indsigelse om passivitet. Ved en af disse henvendelser anmo-
dede NV's advokat KMS om at afvente afgørelsen i den tyske sag
mellem NV og BSH. KMS' accept heraf kan naturligvis ikke give
NV nogen berettiget forventning om, at KMS i den pågældende
periode skulle have frafaldet sit krav. NV har ved sin adfærd gen-
nem hele forløbet frem til september 2009 betrygget KMS i, at NV
trods alt anerkendte KMS' rettigheder, og at der var udsigt til en
mindelig løsning af mellemværendet. NV's adfærd viser desuden,
at selskabet ikke har haft en forventning om, at kravet om licens
som betingelse for udnyttelse af KMS' søkort skulle være frafaldet.
Den omstændighed, at stævningen blev indleveret, flere år efter
KMS første gang gjorde indsigelse, er ikke i sig selv passivitetsud-
løsende, jf. f.eks. U 1974.228 Ø.
NV har gjort gældende, at KMS' udvalg af lodskud og generalise-
ring af dybdekurver ikke har den fornødne værkshøjde til at nyde
beskyttelse efter ophavsretslovens § 1. Af KMS' processkrifter synes
at fremgå, at KMS alene kræver ophavsret til såkaldte dybdekurver
- i form af linjer, som viser, hvorledes havbunden forløber dybde-
mæssigt - og lodskud, der består af punktangivelser, som viser
havbundens dybde på udvalgte steder. KMS har under sagen forsøgt
at vise, at disse grafiske elementer på søkort fremstillet af KMS er
et resultat af en selvstændig skabende handling foretaget af KMS'
medarbejdere, og at de således skulle nyde ophavsretlig beskyttelse.
Dette bestrides. Det bestrides ikke af NV, at søkort generelt set kan
nyde beskyttelse efter ophavsretslovens §§ 1 og 2, men det gøres
gældende, at en sådan beskyttelse ikke kan omfatte kartografiske
elementer - såsom dybdekurver og lodskud - som alene er udvalgt
på baggrund af kartografiske principper og almindeligt anvendte
regler for fremstilling af kort for at angive et landskabs eller en
havbunds forløb så korrekt sommuligt. Det gøres tillige gældende,
at den proces, som KMS anvender til udvælgelse af relevante lod-
skud, er strengt formbundet og baseret på en udvælgelse, der ho-
vedsageligt foretages elektronisk ved anvendelse af standardiserede
computerprogrammer, hvorfor disse lodskud heller ikke kan være
omfattet af ophavsret. Endvidere gøres det gældende, at risikoen
for dobbeltfrembringelser for så vidt angår dybdekurver og lodskud
er meget stor, som følge af at disse elementer i videst muligt omfang
forsøger at reproducere havbundens forløb mest korrekt, hvorfor
der er meget stor sandsynlighed for, at andre, der har samme over-
ordnede ønske om at reproducere samme geografiske område, vil
frembringe samme dybdekurver og lodsslag. Det gøres endelig
gældende, at det er KMS, som har bevisbyrden for, at deres repro-
duktion af dybder ved angivelse af lodskud og dybdekurver har
den fornødne værkshøjde til, at disse grafiske elementer nyder be-
skyttelse efter ophavsretsloven, og denne bevisbyrde har sagsøger
ikke løftet. Det gøres gældende, at samme retstilstand er gældende
i såvel Tyskland og Sverige, jf. de afgørelser, som er fremlagt i
sagen, og at praksis fra disse lande er relevante ved bedømmelse
af retstilstanden i Danmark.
Det bestrides, at NV har krænket KMS' påståede ophavsret til
dybdekurver og lodskud angivet på KMS' søkort. KMS gør gælden-
de, at NV's brug af dybdekurver og lodskud fra kort fremstillet af
DHI udgør en krænkelse af KMS' påståede ophavsret til samme
dybdekurver og lodskud. Dette bestrides tillige. Det er KMS, som
har bevisbyrden for, at NV's kort udgør en krænkelse af rettigheder

tilhørende KMS, og KMS har ikke løftet bevisbyrden for, at en
sådan krænkelse foreligger. Det gøres i den forbindelse gældende,
at der ikke er et sådant sammenfald mellem KMS' og NV's søkort,
at NV's søkort udgør en krænkelse af KMS' søkort, ligesom det
gøres gældende, at NV alene har anvendt dybdekurver fra DHI
som forlæg til egen generalisering af egne søkort. NV's søkort
fremstår ikke som krænkelser af KMS'
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rettigheder til egne dybdekurver og lodskud, da eventuelt sammen-
fald alene skyldes, at KMS og NV begge ønsker at reproducere
naturlige forekomster mest korrekt. En stor del af de dybdekurver
og lodskud, som fremgår af NV's kort, er frembragt mere end 70
år før 2005, og kan således alene af den grund ikke længere påberå-
bes af KMS. Lodskud og dybdedata til fremstilling af dybdekurver
er indsamlet af Farvandsvæsnet, hvorfor KMS ikke har ophavsret
til disse, og NV har haft samtykke fra DHI til anvendelse af de af
dem på deres søkort gengivne dybdekurver og lodskud. NV har
ikke handlet i ond tro, idet NV oprindeligt har anvendt dybdekurver
og lodskud fra søkort udgivet af DHI/BSH på basis af en udtrykke-
lig og betingelsesløs accept fra DHI, og det fremgik ikke af DHI's
kort, at disse var fremstillet med accept fra KMS eller dennes for-
gænger.
For så vidt angår den af KMS påberåbte eneret til at producere
og markedsføre søkort over danske farvande, der efter KMS' opfat-
telse følger af Plakat nr. 4000 af 10. april 1816 om efterstikning af
søkort, der hævdes opretholdt i medfør af ophavsretslovens § 92,
bemærkes, at plakaten efter sin ordlyd giver en eneret til Søekort-
Archivet, som ikke er identisk med KMS. KMS har bevisbyrden
for, at KMS har overtaget disse rettigheder, og det gøres gældende,
at KMS ikke har løftet denne bevisbyrde. Det gøres således gælden-
de, at den omtalte plakat ikke er gyldig. Plakaten er fra 1816 og er
ikke ligesom Plakat 4000 af 6. april 1831 om efterstikning af
topografiske kort blevet nævnt i forarbejderne til ophavsretsloven.
Plakaten er således ikke siden 1816 blevet omtalt eller nedskrevet
som værende gældende. Ophavsretslovens § 1, stk. 2, oplister ud-
trykkelig kort som et af de værker, der kan nyde beskyttelse ved
ophavsretsloven, hvorfor det gøres gældende, at denne lovs bestem-
melser er trådt i stedet for Plakat nr. 4000 fra 1816, og Plakat 4000
fra 1816 er bortfaldet ved desvetudo. Plakaten anfører i øvrigt, at
de eneste søkort, som er omfattet af eneretten, er søkort fremstillet
af Søekort-Archivet, som ikke længere eksisterer. Det gøres gæl-
dende, at plakater ikke omfatter søkort produceret af andre institu-
tioner, som eventuelt måtte have overtaget rettighederne til Søekort-
Archivets søkort, uden at dette har afspejlet sig i en lovændring.
Skulle retten finde, at plakaten fortsat er gældende, fremgår det
tydeligt fra plakatens overskrift, at den alene forbyder efterstikning
af Søekort-Archivets søkort. Det gøres tillige gældende, at indholdet
skal fortolkes indskrænkende, således at den udelukkende indehol-
der en beskyttelse mod decideret kopiering af producerede og ud-
givne søkort over danske farvande.
NV krænker ikke KMS' rettigheder i medfør af ophavsretslovens
§ 71 til data vedrørende lodskud og dybder angiveligt udvalgt af
KMS. NV bestrider ikke, at KMS' elektroniske database er beskyttet
efter ophavsretslovens § 71, stk. 1, da databasen uden tvivl er resul-
tat af en væsentlig investering, og hvori en større mængde dybde-
data er sammenstillet. KMS' søkort udgør en sammenstilling af en
meget stor mængde data, hvoraf lodskud og dybdelinjer kun udgør
en meget begrænset del, og af disse data har NV kun i ganske be-
grænset omfang anvendt oplysninger og som udgangspunkt kun
fra publikationer, somKMS lovgivningsmæssigt er pålagt at udgive
af hensyn til sikkerheden til søs. Hovedparten af de data, som NV
har anvendt, hidrører fra publikationer udgivet af DHI tilbage i
1980. Det gøres på den baggrund gældende, at KMS alene kan på-
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beråbe sig rettigheder til data på sine søkort, i det omfang data er
taget fra disse søkort inden for de seneste 15 år. På den baggrund
gøres det til støtte for NV's påstand om, at dennes kort ikke krænker
KMS' eventuelle rettigheder til data på KMS' søkort, gældende, at
NV ikke gør brug af den elektroniske database, som ligger til grund
for KMS' kort, og at NV ikke gør brug af dybdedata på en måde,
som udgør en krænkelse af KMS' eventuelle rettigheder, idet NV
alene udtrækker enkelte data og vurderer disse inden indsættelse i
NV's eget kort, idet NV i alt overvejende grad ikke kopierer KMS'
dybdekurver, men anvender disse som forlæg for egen generalise-
ring i egne kort. Der skal ved vurdering af, hvorvidt NV krænker
KMS' rettigheder i medfør af § 71, tages udgangspunkt i KMS' kort
som helhed. NV har på den baggrund ikke udnyttet hele KMS'
sammenstilling af data endsige en væsentlig del deraf ved alene i
begrænset omfang at have anvendt oplysninger om dybder og lod-
skud. KMS' frembringelse af dybdekurver kan ikke anses for data
i § 71's forstand, hvorfor NV's eventuelle gengivelse af samme
dybdekurver ikke udgør en krænkelse af KMS' rettigheder i medfør
af ophavsretslovens § 71. NV's anvendelse af data, som har været
offentliggjort i KMS' kort i mere end 15 år, kan ikke anfægtes af
KMS som følge af reglen i ophavsretslovens § 71, stk. 4, hvis NV
har indhentet disse data for mere end 15 år siden og ikke har taget
dem fra eventuelle senere opdateringer, på trods af at disse senere
fremstillinger eventuelt måtte indebære, at de data, som fremgår
af denne senere opdatering, nyder beskyttelse, uanset at nogle af
disse data måtte have været omfattet af tidligere sammenstillinger.
NV's brug af data udgivet af KMS er den eneste mulighed, NV har
for at producere søkort, som kan anses for retvisende, da det af
dansk lovgivning fremgår, at det kun er den danske stat, som må
foretage opmålinger over havbunden i danske farvande. NV foreta-
ger alene anvendelse af data fra KMS' kort i det begrænsede om-
fang, som er nødvendigt for at kunne levere søkort, som er retvisen-
de og derfor sikre til brug ved navigation, og der må antages at fo-
religge et friholdelsesbehov for sådanne data. Der fandtes ikke på
tidspunktet for NV's iværksættelse af produktion af
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søkort et tilsvarende produkt rettet mod sejlsportsbrug, fremstillet
af KMS. NV har alene gjort brug af data fra publikationerne Søkort-
rettelser og Efterretninger for Søfarende, som udgives af KMS og
Farvandsvæsnet med henblik på at sikre sikkerhed til søs, og disse
publikationer påberåbes ikke som beskyttede af KMS. Disse publi-
kationer må anses for offentlige aktstykker, hvortil der ikke kan
gives beskyttelse i medfør af ophavsretslovens § 9. NV's brug må
anses for omfattet af citatretten.
Det bestrides, at NV har krænket KMS' påståede rettigheder til
KMS' søkort i henhold til markedsføringslovens § 1. Det fremgår
af den veludviklede praksis, som foreligger på området, at markeds-
føringslovens § 1 ikke yder beskyttelse af tekniske frembringelser
eller af naturligt forekommende data. De samme anbringender,
som er anført vedrørende beskyttelse efter ophavsretslovens §§ 1
og 2, finder derfor tillige anvendelse vedrørende den påståede
krænkelse af markedsføringslovens § 1, og det gøres gældende, at
NV ikke krænker KMS' rettigheder ved, at der på NV's kort er et
vist sammenfald på dybdekurver og lodskud med KMS' kort. Det
gøres tillige gældende, at NV's kort ikke krænker KMS' eventuelle
rettigheder i medfør af markedsføringslovens § 1. Det gøres i den
forbindelse gældende, at markedsføringsloven alene beskytter den
samlede fremtoning af et produkt, og kun i det omfang, der kan
være en risiko for forveksling mellem de to produkter. Det overord-
nede synsindtryk af KMS' og NV's kort er ud fra en samlet betragt-
ning ikke forveksleligt. Det bemærkes herved, at der ved vurdering
af forvekslingsrisiko ikke tages hensyn til eventuelle sammenfald,
som skyldes tekniske krav, naturligt forekommende elementer og

andre forhold, som ikke kan henføres til KMS' virksomhed. NV
har søgt at distancere sig fra KMS' produkt ved tydelig angivelse
af sit varemærke, ved markedsføring af sit produkt overfor lystsej-
lere, ved tilknytning af andre produkter, som ikke markedsføres af
KMS, såsom en havnelods, og ved at NV's kort ikke områdemæssigt
er sammenfaldende med KMS'. KMS og NV var på tidspunktet for
NV's introduktion af søkort til Danmark ikke i en konkurrencesitu-
ation, da der ikke forelå nogen kort fra NV's side, som kunne an-
vendes overfor sejlsportsinteresserede.
KMS har ved ikke at indgive stævning mod NV, før mere end 13
år efter at de er blevet bekendt med NV's virksomhed, og mere end
12 år efter at de har truet med umiddelbar indgivelse af stævning,
fortabt deres eventuelle ret til at påtale NV's påståede krænkelse
af KMS' påståede rettigheder. KMS' eventuelle krav er bortfaldet
som følge af omfattende retsfortabende passivitet, idet KMS har
været bekendt med NV's salg af søkort i Danmark siden 1995 og
siden 1998 vedholdende har truet NV med sagsanlæg, hvis ikke
NV ophørte med den påståede krænkende adfærd. Praksis omkring
passivitet lægger vægt på, at en mulig krænker ikke skal have ind-
rettet sig på, at stævning ikke vil blive udtaget. I den forbindelse
kan det ikke tillægges større vægt, at NV i kortere perioder selv
har henstillet til at fremmede retssager blev afsluttet, før der even-
tuelt blev anlagt sag i Danmark. Det må med andre ord være KMS'
risiko, om den henstand, KMS har givet NV, anses for passivitets-
skabende. Det forhold, at KMS ensidigt har undladt at indgive
stævning mod NV i 13 år, herunder at der i perioder på op til 3 år
hverken har været korrespondance mellem parterne om kravet eller
nogen egentlig grund til, at KMS afstod fra at gøre sit krav gælden-
de ved domstolene, må indebære, at der er indtrådt retsfortabende
passivitet, såvel i relation til den af KMS nedlagte anerkendelses-
påstand som den nedlagte påstand om betaling af vederlag og
navnlig i relation til påstanden om betaling af bøde. Det forhold,
at NV fortsat fremstiller nye kort og trykker nye eksemplarer af
disse kort, kan ikke i sig selv medføre, at der ikke er indtrådt passi-
vitet. KMS har til stadighed været bekendt med, at NV fortsatte
med at fremstille nye kort og trykke eksemplarer af disse, og de
har desuagtet intet foretaget sig, hvorfor KMS' eventuelle rettighe-
der er bortfaldet ved passivitet. I det omfang retten måtte komme
til, at der ikke er indtrådt retsfortabende passivitet mod fremstilling
af eksemplarer af nye kort, gøres det subsidiært gældende, at der
er indtrådt passivitet i relation til at kræve vederlag for den påståede
krænkelse, som har fundet sted forud for sagsanlægget, hvorfor
KMS' vederlags-/erstatningskrav må bortfalde.
Det bestrides, at NV skal ifalde bødeansvar i henhold til ophavs-
retslovens §§ 76 og 77. Det gøres særskilt gældende, at der ikke
kan pålægges NV bødeansvar med henvisning til den meget lange
tid, der er forløbet, fra KMS første gang kontaktede NV, og til
stævningen faktisk blev indleveret. Det gøres endelig gældende, at
NV har handlet i god tro ved at have indhentet tilladelse fra DHI,
som oprindeligt i Tyskland udgav de kort, som omfatter de omtvi-
stede områder.
NV kan for så vidt tiltræde, at ophavsretslovens § 83 hjemler
mulighed for tildeling af rimeligt vederlag. Dette vederlag skal i
mangel af anden oplysning i henhold til praksis opgøres til maksi-
malt 5 % af krænkerens omsætning. Det er KMS, som har bevis-
byrden for, at royaltysatsen eventuelt skal være en anden. Det be-
mærkes vedrørende KMS' anbringende om, at rimeligt vederlag
bør opgøres til 15 % af NV's beregnede omsætning, dels at KMS
ikke fremlægger dokumentation for den påståede royaltysats, dels
at den anførte royaltysats vedrører udnyttelse af elektroniske data,
hvilket ikke kan sidestilles med forholdene i nærværende sag, hvor
NV har gjort brug af analoge data. Den anførte sats kan således
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ikke lægges til grund. Såfremt retten finder, at NV skal betale roy-
alty til KMS af NV's kort, kan dette højst
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andrage de takster, somKMS har tilbudt NV, dvs. 9%. Det bemær-
kes endvidere, at nærværende sag alene omfatter enmeget bepænset
del af de data, som fremgår af KMS' kort, og at NV ved salg af sine
kortprodukter sælger pakkeløsninger, som udover søkort også in-
deholder andre elementer, såsom en havnelods, og kort over frem-
mede farvande. For så vidt angår spørgsmålet om eventuel yderli-
gere skade har KMS forsøgt at gøre gældende, at KMS har lidt et
tab ved, at NV's salg af kort har medført, at KMS ikke har fået en
tilsvarende licensindtægt fra KMS' licenstager, Delius Klasing. Det
gøres i den forbindelse gældende, at NV ikke kan dømmes til både
at betale vederlag for en påstået udnyttelse af KMS' kort og erstat-
ning for KMS' manglende licensindtægt fra Delius Klasing. Det
ville indebære, at KMS modtog godtgørelse to gange. Hvis NV
dømmes til at betale vederlag, skal han betale for lovliggørelse af
sin produktion og kan således ikke samtidig pålægges at betale er-
statning for en anden licenstagers tilsvarende nedgang i omsætnin-
gen.

Rettens begrundelse og resultat
Nyder KMS' søkort retlig beskyttelse?
Efter bevisførelsen, herunder de dokumenterede søkort og forsta-
dierne hertil samt forklaringerne fra vidnerne Berit Holse og Lars
Hansen, lægger landsretten til grund, at KMS' produktion af søkort
sker med afsæt i data fra blandt andet den såkaldte dybdedatabase,
som indeholder meget store mængder data over havdybder i danske
farvande. Dette datamateriale er tilvejebragt ved omfattende og
meget bekostelige opmålinger af havbunden. I forbindelse med
KMS' fremstilling af søkort bearbejdes udvalgte og kontrollerede
data fra dybdedatabasen af særlige edb-programmer, og KMS' an-
satte kartografer udskriver herefter et skitseagtigt arbejdspapir med
markeringer af udvalgte havdybder. Dette arbejdspapir anvender
KMS' kartografer i den videre fremstillingsproces.
Efter det af vidnet Holse forklarede og for landsretten demonstre-
rede om forløbet af og arbejdet i forbindelse med fremstillingspro-
cessen finder landsretten det godtgjort, at KMS' kartografers sam-
lede virke i forbindelse med fremstillingen af søkort er udtryk for
en sådan selvstændig skabende, intellektuel eller kreativ proces, at
KMS' søkort har fornøden værkshøjde og dermed nyder ophavsret-
lig beskyttelse efter ophavsretslovens § 1, stk. 2, jf. stk. 1. Søkortene
gengiver således kartografens kvalificerede og velovervejede ud-
vælgelse, bearbejdning og præsentation af en meget stor mængde
informationer fra såvel havområder som tilgrænsende kyststræknin-
ger. Landsretten har særlig lagt vægt på det oplyste om kartografens
udvælgelse af signifikante havdybder og tegning af dybdekurver.
Det er herunder godtgjort, at kartografen ved fremstillingsprocessen
tager hensyn til, at søkortet skal være retvisende, men ikke nødven-
digvis udgøre en minutiøs gengivelse af virkeligheden. Således
inddrager kartografen også modstående hensyn til, at kortet skal
være overskueligt for brugeren, samt til, at præsentationen af infor-
mationer - særligt vedrørende havdybder og dybdekurvernes forløb
på kritiske strækninger - skal danne grundlag for sikker sejlads.
Sådanne overvejelser om sikker sejlads, som tillige fordrer indsigt
i praktiske navigationsmæssige forhold for de omhandlede havom-
råder, kan føre til, at kartografen efter en sikkerhedsmæssig vurde-
ring visse steder på søkortet ved en generalisering trækker dybde-
kurverne således, at disse ikke afspejler de eksakte dybdeforhold,
med henblik på at søfarende afskæres fra at vælge en reelt farbar,
men risikofyldt rute.
Det bemærkes, at landsretten efter bevisførelsen har fundet det
godtgjort, at man ved anvendelse af de for tiden tilgængelige tekni-

ske hjælpemidler ikke kan fremstille søkort med fornøden kvalitet
ved en »automatiseret« fremstillingsproces uden omfattende med-
virken af en kartograf. Det bemærkes yderligere, at det forhold, at
det er forbudt andre end visse danske myndigheder at foretage op-
måling af havbunden på dansk søterritorium, hvilket i kombination
med sagsøgerens ophavsret reelt afskærer tredjemand fra at udfær-
dige søkort over dansk søterritorium uden sagsøgerens tilladelse,
ikke kan føre til en ændret bedømmelse af KMS' rettigheder.
Landsretten finder herefter ikke anledning til at tage stilling til
sagsøgerens mindre vidtgående anbringende om beskyttelse efter
ophavsretslovens § 71 af visse nyere data.
Den ved Plakat nr. 4000 af 16. april 1816 offentliggjorte kongelige
bekendtgørelse ses ikke ophævet eller bortfaldet og må anses for
at være gældende, jf. også bestemmelsen i ophavsretslovens § 92.
De rettigheder, som er fastslået ved bekendtgørelsen, må efter det
oplyste om de gennemførte ressortændringer, som har involveret
Søkortarkivet - herunder ved nedlæggelsen af Søkortarkivet som
selvstændig myndighed - anses for overført til KMS. KMS kan
således tillige under påberåbelse af denne bestemmelse forbyde
NV at »efterstikke«, »falholde« og »her i Riget at indføre« de af
KMS udgivne søkort.
Har NV krænket KMS' rettigheder?
Ved vurderingen af, om NV's import og tilgængeliggørelse for
almenheden i Danmark af de i påstand 1 omhandlede søkort udgør
en krænkelse af KMS' ophavsrettigheder, kan det som erkendt af
NV lægges til grund, at NV ikke i nævneværdigt omfang har fore-
taget opmålinger af havdybder i danske farvande. NV kan således
ikke udfærdige opdaterede søkort over danske farvande ved anven-
delse af »egne« data. Det bemærkes herved, at den tilladelse til
produktion af visse søkort, som NV's direktør i 1980 indhentede
fra den vesttyske
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myndighed DHI, efter sit indhold er uden betydning for vurderingen
af, om NV har krænket KMS' rettigheder.
NV har oplyst, at man ved produktionen af søkort over danske
farvande har taget udgangspunkt i de af DHI i 1980'erne produce-
rede søkort over danske farvande og løbende har opdateret disse
ved indføjelse af de frit tilgængelige informationer fra publikatio-
nerne »Nachrichten für Seefahrer«, »Søkortrettelser« og »Efterret-
ninger for Søfarende«. NV har imidlertid kun henvist til meget få
og i omfang ganske beskedne kortudsnit m.v. fra de nævnte publi-
kationer. Landsretten finder på denne baggrund, at det henstår som
uunderbygget og meget usikkert, om man kan fremstille fuldstæn-
digt dækkende og opdaterede søkort over danske farvande på den
af NV hævdede måde.
Dette skal sammenholdes med den under hovedforhandlingen
gennemførte præsentation af parternes søkort omfattet af procesaf-
talen. Landsretten finder det ved denne bevisførelse godtgjort, at
der på væsentlige punkter er omfattende ligheder mellem KMS' og
NV's søkort. Landsretten har herved blandt andet henset til det be-
tydelige sammenfald af markeringer af havdybder samt forløb af
dybdekurver på samtlige de af procesaftalen omfattede kort. Her-
under er der i særlig grad et påfaldende sammenfald af markerin-
gerne af udvalgte havdybder i kortene over Limfjorden - af NV
stort set konsekvent markeret med en 10 cm lavere dybde end af
KMS - og tillige i kortene over Øresund og Storebælt, herunder
vedrørende de i nyere tid opmålte områder ved henholdsvis Store-
bæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen. I samme områder er
der ligeledes betydelige sammenfald i markeringerne af dybdekur-
verne, herunder også vedrørende havområder, hvor dybdekurverne
på KMS' kort af sikkerhedsmæssige årsager afviger fra de reelle
dybdeforhold i de pågældende havområder. Det bemærkes hertil,
at NV heller ikke for disse afgrænsede geografiske områder har
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påvist, at NV's data hidrører fra de frit tilgængelige data fra publi-
kationerne »Nachrichten für Seefahrer«, »Søkortrettelser« og »Ef-
terretninger for Søfarende«.
Det må medgives NV, at der er forskelle mellem de af parternes
søkort, som er omfattet af procesaftalen, herunder blandt andet
vedrørende udvælgelsen, detailrigdommen og præsentationen af
kortinformationer for kortenes landområder samt farvelægningen
af visse havområder. Hertil kommer forskelle i den typografiske
opsætning samt størrelsen af kortene.
Ud fra en samlet bedømmelse af disse forhold finder landsretten
dog, at det ved den stedfundne bevisførelse vedrørende de af pro-
cesaftalen omfattede søkort er godtgjort, at NV ved sin produktion
af søkort over danske farvande har efterlignet KMS' søkort, og det
følger heraf, at NV's import til og tilgængeliggørelse for almenhe-
den i Danmark af de i sagen omhandlede søkort udgør en krænkelse
af KMS' rettigheder, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 1, og Plakat nr.
4000 af 16. april 1816.
Landsretten tager på denne baggrund KMS' påstand 1 til følge.
Særligt vedrørende markedsføringsloven
Uanset at det må lægges til grund, at NV ved sin produktion af
søkort har efterlignet de af KMS producerede søkort, finder lands-
retten, at KMS ved bevisførelsen ikke har godtgjort, at der består
en risiko for forveksling mellem de af parterne producerede søkort,
hvorfor NV's dispositioner ikke findes at udgøre en overtrædelse
af markedsføringslovens § 1.
Landsretten har herved lagt vægt på, at KMS' søkort produceres
som led i KMS' varetagelse af sine myndighedsopgaver, og at KMS'
fysiske søkort for størstedelens vedkommende er store og forholds-
vis uhåndterlige. NV's produkt adskiller sig markant herfra. NV's
fysiske søkort markedsføres efter det oplyste udelukkende til lyst-
sejlere. NV's fysiske søkort er påtrykt NV's navn og er mindre end
KMS' kort og er let håndterlige. De er samlet i pakker over geogra-
fisk afgrænsede havområder. Hver pakke med søkort rummer
oversigtskort samt farve- og nummermarkerede detailkort over
udsnit af det pågældende geografiske område og sælges i et særligt
tilvirket vandfast plasticomslag. NV's søkort sælges med en af NV
produceret bog, NV's Havnelods, der indeholder informationer om
blandt andet anløb af og faciliteter i relevante lystbådehavne samt
forhold til lands. Det bemærkes, at der ikke er fremlagt oplysninger
om karakteren og omfanget af parternes eventuelle markedsføring
af elektroniske søkort.
Herefter og sammenholdt med de anbringender, der er gjort gæl-
dende til støtte for KMS' påstand 2, frifinder landsretten NV for
denne påstand, ligesom der ikkemed henvisning til markedsførings-
lovens § 20 kan gives KMS medhold i påstand 3 eller 5.
Spørgsmål om passivitet, strafansvar, destruktion og offentliggø-
relse af dommen
På baggrund af parternes breve udvekslet i perioden 1997-1999,
herunder NV's brev af 16. november 1998 og KMS' brev af 10.
november 1999, må det lægges til grund, at parterne var enige om,
at KMS kunne afvente udfaldet af en i Tyskland verserende appel-
sag mellem BSH og NV - som NV havde vundet i første instans -
før KMS iværksatte retsskridt mod NV. Efter sagens oplysninger
lægger landsretten til grund, at NV uændret videreførte sin virksom-
hed med salg i Danmark af søkort over danske farvande også efter
dette tidspunkt, hvilket KMS var bekendt med.
KMS modtog den 28. juni 2005 oplysning om, at BSH og NV
havde indgået et ikke offentliggjort forlig i den tyske appelsag. På
dette tidspunkt var situationen i øvrigt den, at NV ved Hovrätten
för Västra Sveriges dom af 24. januar 2002 havde fået medhold i
den i Sverige
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anlagte retssag mellemNV ogKMS' svenske søstermyndighed om
påstået ulovlig kopiering af svenske søkort.
Ved brev af 7. september 2007 forespurgte NV om muligheder
og vilkår for erhvervelse af visse digitaliserede kortdata for nogle
havområder i Nordsøen. Efter det oplyste besvarede KMS ikke
umiddelbart denne henvendelse.
Ved KMS' brev af 8. september 2008 til NV fremsendte KMS -
med henvisning til et brev fra KMS dateret 26. august 2008 - flere
udkast til licensaftaler og en mødeinvitation. NV svarede ved brev
af 9. september 2008, at man ikke ønskede at indgå licensaftale
med KMS og ikke fandt anledning til at deltage i et møde med
KMS. Ved KMS' brev af 11. september 2008 til NV oplyste KMS,
at man i lyset af NV's afvisning af at indgå licensaftale ville under-
søge mulighederne for at føre retssag mod NV vedrørende NV's
salg af søkort over danske farvande.
Landsretten finder, at KMS ved at have forholdt sig passivt under
de beskrevne omstændigheder i en periode på mere end tre år efter
at være blevet gjort bekendt med, at appelsagen i Tyskland var af-
sluttet, har fortabt retten til at kræve erstatning hos NV. Indholdet
af parternes korrespondance i øvrigt, herunder det forhold, at NV's
advokat i et brev den 29. juni 2009 på vegne af NV tilkendegav en
interesse i at indgå en licensaftale med KMS, kan ikke føre til et
andet resultat.
Det bemærkes, at følgerne af passiviteten ikke kan strækkes så
vidt, at KMS tillige anses for at have fortabt beføjelsen i henhold
til påstand 1.
På denne baggrund frifinder landsretten NV for KMS' påstand 3.
På baggrund af den af KMS udviste passivitet og omstændighe-
derne i forbindelse hermed, sammenholdt med karakteren af NV's
krænkelser af KMS' ophavsret, finder landsretten, at betingelserne
for at pålægge NV straf i medfør af ophavsretslovens §§ 76-77, jf.
§ 80, ikke er opfyldt, hvorfor NV frifindes for KMS' påstand 4.
Da NV's søkort omfattet af påstand 5 krænker KMS' rettigheder
i henhold til ophavsretslovens 2, stk. 1, tager landsretten KMS'
påstand 5 om udlevering af de nævnte søkort med henblik på de-
struktion til følge, jf. ophavsretslovens § 84, stk. 1, nr. 4. Det be-
mærkes herved, at dette ikke vil udgøre en uforholdsmæssig foran-
staltning, jf. ophavsretslovens § 84, stk. 4. I konsekvens heraf tager
landsretten tillige KMS' påstand 6 til følge, jf. ophavsretslovens §
84a, stk. 1, dog således at offentliggørelsen alene skal indeholde
uddrag af dommen, herunder i hvert fald oplysning om dommens
datering, Østre Landsrets journalnummer og parternes navne samt
en gengivelse af dommens præmisser og konklusion.

-----o0o-----
Samlet tager landsretten herefter KMS' påstande 1, 5 og til dels
6 til følge, mens NV i øvrigt frifindes,
Sagsomkostninger
Efter sagens karakter, forløb og udfald skal NV betale delvise
sagsomkostninger for landsretten til KMS med i alt 150.000 kr.
Beløbet omfatter delvis dækning med 500 kr. af KMS' udgift til
retsafgift, og dækker i øvrigt delvist KMS' udgifter til advokatbi-
stand. Ved fastsættelsen af beløbet til delvis dækning af udgifterne
til advokatbistand er der ud over sagens værdi og udfald taget
hensyn til sagens omfang, herunder hovedforhandlingens varighed.
- - -

Højesterets dom
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 7. afdeling den
27. april 2012.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen,
Poul Søgaard, Thomas Rørdam, Hanne Schmidt og Kurt Rasmus-
sen.
Påstande mv.
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Appellanten, Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft
mbH, har påstået frifindelse og for så vidt angår betalingspåstanden
subsidiært betaling af et mindre beløb.
Indstævnte, Geodatastyrelsen, har påstået Nautische Veröffentli-
chung Verlagsgesellschaft mbH dømt til at betale 3.090.000 kr.
med procesrente fra den 3. februar 2010, subsidiært et mindre beløb,
og i øvrigt stadfæstelse, dog således at Nautische Veröffentlichung
Verlagsgesellschaft mbH skal offentliggøre Højesterets dom i
»Tursejleren« og »Bådnyt« samt på Nautische Veröffentlichung
Verlagsgesellschaft mbH's hjemmeside og Danske Tursejleres
hjemmeside. Offentliggørelsen skal ske i form af uddrag af dom-
men, herunder med oplysning om dommens datering, Højesterets
journalnummer og parternes navne samt en gengivelse af dommens
præmisser og konklusion.
Geodatastyrelsen har subsidiært påstået stadfæstelse alene med
den ændring, at offentliggørelsen af dommen skal ske som anført
i den principale påstand.
Betalingspåstanden i Geodatastyrelsens principale påstand er op-
gjort for årene 2005 til 2013. Geodatastyrelsen har frafaldet påstan-
den om betaling af en bøde samt anbringenderne vedrørende mar-
kedsføringsloven.
Supplerende sagsfremstilling
I en mail af 8. januar 2008 fra Bundesamt für Seeshifffahrt und
Hydrographie (BSH) til Kort- og Matrikelstyrelsen er det oplyst,
at forligsaftalen mellem BSH og Nautische Veröffentlichung Ver-
lagsgesellschaft mbH (NV), der førte til, at den tyske appelsag blev
hævet, indeholdt fortrolige oplysninger, somman ikke kunne vide-
regive, men at det dog kunne oplyses, at aftalen ikke indeholdt
noget vedrørende danske farvande.
I brev af 26. august 2008 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til NV
hedder det bl.a.:
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»Kære Hasko Scheidt,
Vi havde en telefonisk samtale i begyndelsen af dette år, på foran-
ledning af at Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH
(NV) havde fremsendt en ansøgning om at kunne anskaffe vores
søkort på Vestkysten til kommerciel anvendelse.
Fra denne samtale erindrer jeg, at du skulle vende tilbage med en
mulig mødedato i foråret, men dette [er] som bekendt ikke sket.
Jeg skal derfor på KMS vegne invitere dig til et møde hos KMS
tirsdag den 23. september . . .
Vi ønsker på dette møde at drøfte processen med at få legaliseret
NV's nuværende anvendelse af søkortprodukter der dækker dele
af det danske farvand omkring Danmark. Vort mål vil være, at
KMS og NV indgår en standard licensaftale i år gældende fra og
med 1. januar 2009.«
Der er også for Højesteret indgået procesaftale om de involverede
søkort. Vedrørende spørgsmålet om værkshøjde er der som for
landsretten enighed om, at søkort 133 fra 2009 over Sundet er re-
præsentativt for samtlige søkort. Vedrørende spørgsmålet om
krænkelse er der enighed om, at der alene skal ske en vurdering
med udgangspunkt i tre af de seks områder og kort, som er anført
i landsrettens dom. Det drejer sig om kortene over Øresund, Born-
holm og Limfjord Vest.
Der er for Højesteret fremlagt yderligere uddrag af søkortrettelser
for 2000, 2003 og 2004.
Geodatastyrelsen har under forberedelsen af sagen opfordret NV
til at dokumentere selskabets nettoindtjening ved salg af søkort i
Danmark, men en sådan dokumentation er ikke fremlagt.
Geodatastyrelsen har fremlagt et uudfyldt eksemplar af styrelsens
standardlicenskontrakt. Ifølge denne skal der, når det drejer sig om
aftaler om analoge, papirbaserede søkort, betales 15 % i royalty af

nettoindtjeningen på danske data, og 40 % når det drejer sig om
aftaler om digitale søkort.
Det er oplyst, at parterne på et møde i september 2009 drøftede
et udkast til licenskontrakt mellemGeodatastyrelsen og NV baseret
på en royaltysats på 15 % af NV's nettoindtjening på danske data.
Drøftelserne førte ikke til, at der blev indgået nogen aftale herom.
Der er fremlagt aftaler fra december 2003 og februar 2010mellem
Geodatastyrelsen og det tyske forlag Delius Klasing Verlag GmbH.
Det fremgår heraf bl.a., at der er aftalt betaling af en royaltysats på
40 %, når det drejer sig om digital kopiering af danske søkort.
For Højesteret har Geodatastyrelsen opgjort sit samlede økonomi-
ske krav for årene 2005 til 2013 til 3.090.134 kr., nedrundet til
3.090.000 kr. I beløbet indgår et vederlagskrav efter ophavsretslo-
vens § 83, stk. 1, nr. 1, på 1.158.800 kr., og et erstatningskrav efter
§ 83, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, på 1.931.334 kr. Vederlagskravet er
beregnet som 15 % af en skønnet nettoindtjening på danske data
for NV, mens erstatningskravet er beregnet som 25 % (differencen
mellem 40% og 15%) af nettoindtjeningen. Erstatningsopgørelsen
er baseret på det salg, som Delius Klasing efter Geodatastyrelsens
opfattelse ville have haft, hvis ikke NV havde solgt de omhandlede
søkort, og Geodatastyrelsens royaltyindtægt herved.
Supplerende om retsgrundlaget
I lov nr. 1392 af 23. december 2012 om ændring af lov om Kort-
og Matrikelstyrelsen mv. hedder det bl.a.:
»§ 1
I lov omKort- ogMatrikelstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 131
af 28. januar 2010, foretages følgende ændringer:
1. Lovens titel affattes således:
»Lov om Geodatastyrelsen«.
2. Overalt i loven ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til:
»Geodatastyrelsen« . . .
5. Efter § 4 indsættes:
»§ 4 a. Søopmåling i de danske farvande, herunder farvandene
omkring Færøerne og Grønland, må alene foretages med Geodata-
styrelsens tilladelse. Efter at opmålingen er afsluttet, skal kopi af
alle opmålingsdata afleveres til Geodatastyrelsen . . .«.
I forslag til lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske
værker fremsat den 15. januar 1960 (Folketingstidende 1959-60,
tillæg A, sp. 2682 ff.) hedder det i bemærkningerne til § 1 bl.a.:
»I denne paragraf angives arten af de frembringelser, der omfattes
af den ophavsretlige beskyttelse.
Medens den gældende danske lov (lov 1933) i §§ 1 og 2 opregner
en række former for værker som omfattet af den forfatterretlige
beskyttelse, hvorimod kredsen af beskyttede værker inden for bil-
ledkunsten defineres mere generelt i § 24, har man i lovforslaget
efter Bernerkonventionens mønster angivet kredsen af beskyttede
værker som omfattende enhver frembringelse på det litterære eller
kunstneriske område, under forudsætning af at en sådan frembrin-
gelse kan betegnes som et værk. Heri lægges et krav om en vis
nyhed og selvstændighed.
Det kan derimod ikke forlanges, at frembringelsen skal besidde
nogen særlig høj grad af litterær eller kunstnerisk kvalitet, ligesom
der heller ikke kan stilles noget krav til værkets omfang eller med
hensyn til det formål, det skal tjene. Beskyttelsen tilkommer således
også litterære eller kunstneriske værker, der helt eller delvis tjener
rent praktiske formål. Også videnskabelige værker omfattes natur-
ligvis af beskyttelsen som fremtrædende i litterær form.
. . .
Videnskabelige kort, tegninger mv. Den i § 1, 2. stk., indeholdte
beskyttelse for kort, tegninger, grafiske
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fremstillinger og plastiske fremstillinger (modeller) af beskrivende
art svarer til lov 1933 § 2. c. og Bernerkonventionens art. 2, 1. stk.,
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in fine. De pågældende arbejder må for at være beskyttede opfylde
kravet om en vis nyhed og selvstændighed inden for det pågældende
område; derimod kan en særlig kunstnerisk eller videnskabelig
indsats ikke kræves som betingelse for beskyttelsen.«
I betænkning nr. 1063/1986 om billedret, s. 17-19, er under
overskriften »3.2.1 Beskrivende kort og tegninger« anført bl.a.:
»Af reglen i OL § 1, stk. 2, fremgår, at kort samt tegninger og
andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende
art henregnes til litterære værker. Umiddelbart kunne man sige, at
denne bestemmelse er en besynderlig sammenblanding af flere
værkstyper, men reglen er alligevel ganske hensigtsmæssig. Det
beskrivende indhold af de omfattede kort m.v. kunne for så vidt
udtrykkes i sproglig form, om end det i reglen ville være omstæn-
deligt og upraktisk. Samtidig vil det ofte være sådan, at de omfat-
tede kort og tegninger udnyttes i nær sammenhæng med litterære
værker, især som illustrationer til videnskabelige og andre faglit-
terære tekster. Ret beset er det derfor mindre naturligt at behandle
de pågældende værker som kunstværker.
Hertil kommer, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at lade
disse værker være omfattet af sprednings- og visningsreglerne for
kunstværker i OL § 25. Disse regler kan finde anvendelse under
forskellige forudsætninger, og en af disse er, at ophavsmanden har
overdraget et eller flere eksemplarer af et kunstværk til andre. I så
fald må erhververen frit videreoverdrage dette eksemplar og udstille
det offentligt. Det er af stor betydning, at tekniske tegninger o. lign.
ikke er omfattet af denne regel. I forretningsforhold vil sådanne
tegninger meget vel kunne udveksles mellem erhvervsdrivende,
f.eks. som led i kontraktsforhandlinger. Det ville være helt ødelæg-
gende for den herved forudsatte fortrolighed, hvis modtageren frit
kunne lade alle og enhver få adgang til tegningerne. Dette hensyn
tages med den gældende regulering, som indebærer, at f.eks. tekni-
ske tegninger kun kan udstilles og viderespredes af erhververen,
hvis der er tale om udgivne eksemplarer, jfr. §§ 23 og 8, stk. 2.
Det vigtigste retspolitiske problem vedrørende § 1, stk. 2, drejer
sig om rækkevidden af den beskyttelse, som gives de pågældende
tegninger mv., herunder navnlig de tekniske konstruktionstegninger.
Spørgsmålet er, om beskyttelsen alene dækker udnyttelsen af selve
tegningen som tegning, eller om den også omfatter fremstillingen
af det afbillede produkt.
En sådan videregående beskyttelse (»indirekte produktbeskyttel-
se«) har hidtil været afvist i dansk ret. Årsagen hertil skal søges i,
at man afgør spørgsmålet om, hvornår der foreligger et »værk«,
som kan være genstand for beskyttelsen, forskelligt på forskellige
områder, afhængigt af de modstående hensyn til en fri og ubundet
erhvervsudøvelse. Således beskytter netop § 1, stk. 2, værkerne
meget liberalt (jfr. FT 1959/60, till. A. sp. 2686), fordi der ikke er
nogen, som har anerkendelsesværdige interesser i at kunne lave
kopier af andres tegninger, selv ikke når de er ganske banale. For-
holdene er helt anderledes ved de industriprodukter m.v., som teg-
ningerne forestiller. Her er der stærke interesser, som taler for, at
beskyttelsen ikke bliver så vid, at den helt holder alle andre end
den pågældende rettighedshaver ude af markedet. For at kunne
håndtere sådanne forskelle er det nødvendigt at adskille de to kate-
gorier af værker. Dette giver også den rette balance mellem ophavs-
retten og patent/mønsterbeskyttelsen.
. . .
. . . og man anbefaler derfor, at der fortsat ikke anerkendes »indi-
rekte produktbeskyttelse« her i landet. Denne holdning er i god
overensstemmelse med retsopfattelsen i de øvrige EF-lande.«
Af ophavsretslovens § 9, stk. 1, fremgår, at love, administrative
forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er
genstand for ophavsret. Forarbejderne til denne bestemmelse
fremgår af Folketingstidende 1988-89, tillæg A, L 132, sp. 3197

ff. Det fremgår heraf, at der også (sp. 3212) er bemærkninger om
»kort«, og det hedder her bl.a.:
»Offentlige publikationer af en mere almen eller informativ karak-
ter, såsom undervisningsmateriale, eksamensopgaver . . . vil herefter
ikke være omfattet af § 9, men være undergivet normal ophavsrets-
beskyttelse. Det samme gælder kort og lignende offentlige servi-
ceydelser, som publiceres af offentlige myndigheder og institutio-
ner, og som mere har karakter af en offentlig tjenesteydelse end af
egentlig myndighedsudøvelse. For så vidt angår kort skal det
nævnes, at der fra gammel tid gælder en særlig privilegiebeskyttelse
blandt andet for Geodætisk Instituts kort, som fortsat er holdt i kraft
af ophavsretslovens § 62 [nu § 92].«
I forslag til lov om ophavsret (Folketingstidende 1994-95, tillæg
A, L 119, s. 1311 ff.) er § 1, stk. 2, videreført, og i bemærkningerne
til lovforslagets enkelte bestemmelser (s. 1332 ff.) hedder det om
§ 1:
»Til stk. 1
Efter den gældende ophavsretslovs § 1, stk. 1, har den, som
frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, ophavsret til værket.
I bestemmelsen opregnes herefter på en ikke udtømmende måde
forskellige kategorier af beskyttede værker. Værksbeskyttelsen
gælder uanset et værks nærmere fremtrædelsesform. Værker i digital
form, herunder også samlinger af ubeskyttede data, kan således
også være omfattet af beskyttelsen efter stk. 1, under forudsætning
af, at frembringelsen har karakter
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af et værk, dvs. at frembringelsen er resultatet af en egen selvstæn-
digt skabende intellektuel indsats fra ophavsmandens side. Den
nærmere bedømmelse af, om sidstnævnte krav er opfyldt i det en-
kelte tilfælde, henhører under domstolene.
. . .
Til stk. 2 og 3
Forslaget til stk. 2 og 3 svarer til den gældende ophavsretslovs §
1, stk. 2 og 3, som senest affattet ved lovændringerne i 1989 og
1992«.
Forklaringer
Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af
Berit Holse, der har forklaret bl.a., at kortet, der i hendes forklaring
for landsretten er omtalt som det første kort, viser et udtræk af
dybdedatabasen. Dybdedatabasen indeholder samtlige dybdepunkter
i Danmark. Der er på kortet valgt et Grid 5x5, hvilket betyder, at
der er fundet et dybdepunkt indenfor hver 5x5meter. Det er forskel-
ligt, hvor det enkelte dybdepunkt ligger indenfor hvert kvadrat på
5x5 meter. Der er tale om en multibeam-opmåling. På kortet, der
i hendes forklaring for landsretten er omtalt som det andet kort,
kan man se, at den pågældende kartograf har trukket de valgte
dybdekurver ud på sin egen computer. Dette kan eksempelvis gøres
sådan, at der vælges en dybdekurve med en dybde på 5 meter, og
for at være sikker på at få alle dybdepunkter på 5 meter med
indstiller man dybden til 5,1 meter. Årsagen til, at kartografen har
valgt 2-, 4- og 6-meter-kurver på kortet, er, at man anvendte disse
dybder ved gamle opmålinger, og det er dem, der er bygget videre
på. Hvis man udarbejder et helt nyt kort, kan man vælge andre
dybder. På grund af målestoksforholdet på dette kort kan det se ud,
som om at der er en række prikker i nærheden af hinanden i nederste
højre hjørne på kortet. Der er dog i realiteten tale om forskellige
dybdekurver, og det ville man kunne se, hvis man zoomede ind på
kortet. Man kunne have valgt at give de forskellige dybder på kortet
forskellige farver, men da det ikke er hende, der har udarbejdet
kortet, ved hun ikke, hvorfor man ikke har gjort det. Hvis man ud-
arbejder et helt nyt kort, er det dem, der laver kortplanlægningen,
der fastlægger, hvilke dybder der skal anvendes på det nye kort.
Dette valg bliver truffet på baggrund af individuelle forhold, såsom
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hvor roligt det pågældende område er, hvad kortet nærmere skal
bruges til, og hvordan forholdene det pågældende sted viser sig at
være i virkeligheden. Som et eksempel på sidstnævnte kan nævnes
forholdene i Godthåbsfjorden, der viste sig at være sådan, at man
måtte anvende nogle helt andre dybdekurver, end man oprindeligt
havde tænkt sig, fordi der var så stejlt, at dybdekurverne ellers kom
til at ligge helt op ad kysten.
På kortet, der i hendes forklaring for landsretten er omtalt som
det tredje kort, kanman se de lodskud, der er udvalgt af kartografen.
Kortet er et mellemled til at trække den endelige dybdekurve. Det
er kartografen, der vælger målestoksforholdet, og det er på baggrund
heraf, at computerprogrammet finder det pågældende antal lodskud.
Der er på dette kort fundet den lægeste dybde i et andet Grid, såle-
des at det bliver læsbart. Herefter tager man en elektronisk kopi af
de røde kurver, og der bliver på baggrund heraf lavet en automatisk
generalisering ved hjælp af et computerprogram. Der er ikke en
figur, der viser den automatiske generalisering. Det er ikke altid,
at man laver en automatisk generalisering, men hvis man gør, er
denne i givet fald et mellemled til at optegne den endelige dybde-
kurve. Ved en automatisk generalisering bliver linjerne trukket ud,
og der er punkter, der bliver fjernet. På grundlag heraf udarbejder
kartografen et manuelt manuskript, hvor man sammenholder den
automatiske generalisering med de udvalgte dybdekurver. Dette
gøres praktisk ved at lægge en transparent udgave af den ene figur
oven på en papirudgave af den anden figur, hvorefter man foretager
en manuel generalisering ved at trække manuelle dybdekurver. Ved
denne proces vil det vise sig, at de automatisk generaliserede dyb-
dekurver vil kunne komme til at ligge på den forkerte side af en
lav dybde, og dette skal kartografen sørge for at tilrette, således at
dybdekurven kommer til at ligge korrekt i forhold til de markerede
dybder. Der vil også være andre hensyn, der spiller ind ved vurde-
ringen af, hvordan dybdekurverne endeligt skal tegnes ind. Dybde-
kurverne skal således være læsbare i forhold til andre informationer
på kortet, ligesom der kan være sikkerhedsmæssige grunde til at
indtegne dybdekurverne lidt anderledes, end hvordan den fysiske
virkelighed ser ud. Omkring sejlrenden på 8 meter er der to lodskud
på henholdsvis 5,5 meter og 5,9meter. Det har her været nødvendigt
manuelt at indtegne disse lodskud større, end de egentlig er, således
at man er sikker på, at de er læsbare for sejlende, så de sejlende er
klar over, at de i tilfælde af en undvigemanøvre skal styre uden om
disse lodskud. Afhængigt af det pågældende område, som søkortet
dækker, kan det være nødvendigt at foretage mange manuelle tilret-
ninger.
På kortet, der i hendes forklaring for landsretten er omtalt som
det fjerde kort, kan man se en figur lagt oven på en anden figur.
Kartografen har herefter med blå skrift optegnet de endelige dyb-
dekurver. Kortet kan også betegnes som kartografens fortolkning
af virkeligheden. Det illustrerer både, at der er tale om individuelle
valg i forhold til optegningen af dybdekurverne, og hvorfor man
ikke kan sige generelt, hvordan disse skal indtegnes. Som eksempel
herpå kan man se, at der er tegnet en blå streg hele vejen rundt om
det større antal røde prikker i nederste højre hjørne. På det endelige
søkort kan man se, at der ikke ser ud til at være passage i
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området over prikkerne. I virkeligheden er der imidlertid en passage
på omkring 100 meter, men man har valgt at lave en spærring heraf
af sikkerhedsmæssige grunde, således at de sejlende sejler sydom
for at ramme sejlrenden. Tilsvarende har man eksempelvis også
gjort ved pylonerne på Storebæltsbroen for at regulere trafikken
på den mest sikre måde. Hvis man i stedet for at foretage manuelle
optegninger af dybdekurver havde fortsat med den automatiske
generalisering, kunne der godt være sket det, at de forskellige røde
kurver på et tidspunkt ville støde sammen. Man ville dog ikke med

sikkerhed kunne sige, hvornår eller på hvilken måde dette ville ske,
herunder om dybdekurverne ville komme til at være på den rigtige
eller forkerte side af de markerede dybder. Det er vanskeligt at sige,
hvor stor en del af kartografens samlede arbejde arbejdet med at
trække dybdekurver manuelt udgør. Det beror på det område, som
det pågældende søkort skal dække, hvor vanskeligt og tidskrævende
dette arbejde er. De valg, som kartografen foretager ved den manu-
elle optegning af dybdekurver, bliver truffet på baggrund af over-
vejelser om henholdsvis sikkerhed i forhold til sejlads, hvordan
der ser ud i det pågældende område, herunder hvor meget der alle-
rede er afmærket, samt at kortet skal være læsbart. Når kartografen
er færdigmed sine håndtegnede indtegninger, lægger vedkommende
disse ind i et computerprogram. Der er en anden kartograf, der
kontrollerer det udførte arbejde, og der kan godt være en del, der
bliver lavet om. Det er imidlertid ikke sådan, at der kun er én løs-
ning til udformningen af et søkort, og derfor kommer antallet af
rettelser an på, hvilke valg kartografen har truffet og begrundelsen
herfor. Hvis der ikke er tale om kritiske ting, som skal ændres, vil
en rettelse indebære, at man blot retter, fordi man foretrækker en
anden løsning. Der er endvidere ofte tale om oplæring i den forbin-
delse, hvilket indgår i den overordnedes vurdering af det udførte
arbejde, og hvad der skal rettes. Hun ville ikke selv tillade produk-
tionen af et søkort udarbejdet alene på baggrund af en automatisk
generalisering. Den automatiske generalisering er en mellemreg-
ning, som der er behov for at arbejde videre på, og det, man kan
se på et sådan kort, er ikke en gengivelse af virkeligheden. Hun og
hendes kolleger rådfører sig ikke i almindelighed med andre myn-
digheder eller brugere, når de laver søkort. Der kan dog i konkrete
situationer være behov for det. Som et eksempel kan nævnes det
igangværende projekt på Grønland med nytegning af søkort for
hele den grønlandske vestkyst. Der har umiddelbart efter landsrets-
sagen været fyringsrunde i Kort- og Matrikelstyrelsen, og de er nu
12 kartografer ansat. De anvender stadig den manuelle teknik ved
optegningen af dybdekurver og udarbejdelsen af søkort.

Højesterets begrundelse og resultat
Af de grunde, som er anført af landsretten, og da det, der er frem-
kommet for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, tiltræder
Højesteret, at Geodatastyrelsens søkort nyder retlig beskyttelse
efter ophavsretslovens § 1 og Plakat nr. 4000 af 16. april 1816, at
det ved bevisførelsen er godtgjort, at Nautische Veröffentlichung
Verlagsgesellschaft mbH (i det følgende NV) ved sin produktion
af søkort over danske farvande har efterlignet Geodatastyrelsens
søkort, og at selskabets salg i Danmark af de søkort, sagen vedrører,
udgør en krænkelse af Geodatastyrelsens rettigheder. Det bemærkes
herved, at det fremgår af forarbejderne til ophavsretslovens § 1,
stk. 2, at et værk for at være omfattet af bestemmelsen skal have
en vis nyhed og selvstændighed inden for det pågældende område,
men at der ikke kan kræves en særlig kunstnerisk eller videnskabelig
indsats som betingelse for beskyttelse. Dette må i relation til kort
antages at indebære, at enkelte kartografiske elementer ikke i sig
selv kan anses for beskyttet, men at udvalget og kombinationen af
disse elementer kan være beskyttet.
NV blev allerede i begyndelsen af februar 1997 gjort bekendt
med, at Kort- og Matrikelstyrelsen, i dag Geodatastyrelsen, anså
selskabets udgivelser af søkort over danske farvande for en kræn-
kelse af styrelsens ophavsret, ligesom selskabet allerede på dette
tidspunkt blev præsenteret for styrelsens krav om, at der som be-
tingelse for selskabets brug af styrelsens data blev indgået en licens-
aftale på styrelsens standardvilkår.
Geodatastyrelsen har på intet tidspunkt frafaldet sit krav om, at
der skulle indgås en licensaftale som betingelse for at kunne repro-
ducere dele af styrelsens kort, og styrelsen stiller tilsvarende krav
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over for andre, som ønsker at gøre brug af styrelsens data. NV har
været bekendt hermed, ligesom det har været kendeligt for selska-
bet, at styrelsens sagsanlæg har afventet udfaldet af andre retssager
modNV og resultatet af de kontakter, der løbende har været mellem
parterne.
Højesteret finder, at dette forløb ikke har kunnet give NV en be-
rettiget forventning om, at Geodatastyrelsen har frafaldet sit krav,
og der er derfor ikke udvist en sådan passivitet, at styrelsen har
fortabt retten til at kræve vederlag og erstatning hos selskabet som
følge af krænkelserne.
Geodatastyrelsen er herefter i medfør af ophavsretslovens § 83,
stk. 1, nr. 1, berettiget til et rimeligt vederlag for NV's retsstridige
udnyttelse af styrelsens rettigheder. Ved fastsættelsen af vederlagets
størrelse kan der tages udgangspunkt i styrelsens standardlicenskon-
trakt, hvorefter den sædvanlige royaltysats for kopiering af styrel-
sens søkort i analog, papirbaseret form udgør 15% af licenstagerens
nettoindtjening på danske data. NV har trods opfordring hertil fra
styrelsen ikke
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dokumenteret sin nettoindtjening ved salg af de omhandlede søkort
i Danmark. NV havde særlig anledning til at fremkomme med do-
kumentation efter styrelsens opgørelse af vederlagskravet baseret
på nettoindtjeningen hos NV's konkurrent på det danske marked,
Delius Klasing, og et skøn over NV's markedsandel. Det vederlag,
der tilkommer Geodatastyrelsen, fastsættes herefter skønsmæssigt
til 1.000.000 kr.
Højesteret finder, at Geodatastyrelsen ikke har godtgjort at have
lidt et afsætningstab, der overstiger det tilkendte vederlag, og tager
derfor ikke styrelsens påstand om tilkendelse af erstatning i medfør
af ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, til følge.
Højesteret tiltræder, at de omhandlede søkort skal udleveres til
Geodatastyrelsen til destruktion, jf. ophavsretslovens § 84, stk. 1,
nr. 4.
Højesteret tager endelig Geodatastyrelsens påstand om offentlig-
gørelse til følge, jf. ophavsretslovens § 84 a.
I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal NV til Geoda-
tastyrelsen betale 360.760 kr. Beløbet dækker udgift til advokat
for begge retter med 300.000 kr. og 60.760 kr. til dækning af rets-
afgift beregnet i forhold til det vundne beløb. Der er ved fastsættel-
sen af sagsomkostninger taget hensyn til sagens værdi og arbejdets
omfang.

Thi kendes for ret
Landsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at Nautische
Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH til Geodatastyrelsen
skal betale 1.000.000 kr. med procesrente fra den 3. februar 2010,
og at Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH skal
offentliggøre denne højesteretsdom i »Tursejleren« og »Bådnyt«
samt på Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH's
hjemmeside og Danske Tursejleres hjemmeside, samt at offentlig-
gørelsen skal ske i form af uddrag af dommen, herunder med oplys-
ning om dommens datering, Højesterets journalnummer, parternes
navne og en gengivelse af dommens præmisser og konklusion.
I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Nautische
Veröffentlichung Verlagsgesellschaft mbH betale 360.760 kr. til
Geodatastyrelsen.
De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højeste-
retsdoms afsigelse, mens dommens bestemmelse om udlevering af
søkortene og offentliggørelse af dommen skal efterkommes inden
3 måneder efter denne højesteretsdoms afsigelse.
Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.

1 FT 1959-60, till. A, sp. 2682 ff., FT 1988-89, till. A, sp. 3197 ff., FT 1994-
95, till. A, s. 1332 ff., bet. 1063/1986, s. 17-19, Torben Lund: Ophavsretten
(1961), s. 69, Morten Rosenmeier: Værkslæren i ophavsretten (2001), s.
186-89, Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, 2. udg.
(2011), s. 148-49, Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer,
5. udg. (2011), s. 231 og 127-28, samt Steinar Taubøll i NIR, s. 336 ff.

2 FT 2005-06, till. A, s. 1399, og U 2012.256 H.
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U.2014.1739H

Programtrailer for tv-programmet »Vild med dans«, der
anvendte uddrag af en vise, krænkede ikke ophavsretslovens
§ 3.
Immaterialret 1.2 og 1.3.

♦ TV2 havde i en programtrailer forud for programmet »Vild
med dans« benyttet et uddrag af melodien »Glemmer du«,
skrevet af komponisten A, til illustration af kedsomheden på
et plejehjem. Arvingerne efter A anlagde sag mod TV2, idet
de anførte, at TV2 efter ophavsretslovens § 3, stk. 1, skulle
have oplyst navnet på A og yderligere havde krænket
ophavsretslovens § 3, stk. 2, ved ikke at indhente tilladelse fra
arvingerne til at benytte uddraget. Højesteret lagde til grund,
at det er sædvanlig praksis ikke at foretage kreditering af
medvirkende i korte programtrailere i tv. Brugen af melodien
var begrænset til et kort uddrag, som ikke var et fremtrædende
element i traileren. Under disse omstændigheder var den
manglende kreditering af A ikke i strid med god skik og derfor
ikke en overtrædelse af ophavsretslovens § 3, stk. 1.1Højesteret
udtalte endvidere, at anvendelsen i den foreliggende
programtrailer af et kort uddrag af melodien i originalversionen
efter en objektiv bedømmelse ikke krænkede A's ære eller
anseelse som komponist. Den omstændighed, at traileren havde
en vis lighed med tv-reklamer, kunne ikke føre til en anden
bedømmelse. Anvendelsen af melodien indebar derfor heller
ikke en overtrædelse af ophavsretslovens § 3, stk. 2.2Højesteret
stadfæstede herefter landsrettens dom.

H.D. 18. marts 2014 i sag 231/2011 (2. afd.)

Henrik Gottschalch, Marianne Gottschalch, Klaus Hildebrandt,
Vibse Olsen Hildebrandt og Mogens Bjarke Hildebrandt (adv.
Casper Andreasen, Kbh., for alle)
mod
TV2 Danmark A/S (adv. Henrik Schütze, Kbh.)
Biintervenienter til støtte for appellanterne:
Dansk Komponist Forening, Danske Populærautorer, Danske Jazz
Beat og Folk Autorer og DanskMusikforlæggerforening (adv. Erik
Nyborg, Kbh., for alle).

Østre Landsret
Østre Landsrets dom 10. juni (5. afd.), B-2530-10
(Mogens Kroman, LotteWetterling, KarenMoestrup Jensen (kst.))
Sagens baggrund og parternes påstande
Denne sag drejer sig om, hvorvidt TV2Danmark A/S har krænket
Kai NormannAndersens ophavsret ved at bruge værket »Glemmer
du« i en foromtale af programmet Vild med dans.
Sagen, der er anlagt den 1. juli 2010 ved Retten i Odense, er ved
kendelse af 26. august 2010 henvist til behandling ved Østre
Landsret i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1.

Sagsøgerne, Henrik Gottschalch, Marianne Gottschalch, Klaus
Hildebrandt, Vibse Olsen Hildebrandt og Mogens Bjarke
Hildebrandt, der er Kai Normann Andersens arvinger (herefter
sagsøgerne), har nedlagt påstand om, at TV2 Danmark A/S skal
betale dem 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.
Sagsøgte, TV2 Danmark A/S, har påstået frifindelse.
Sagsfremstilling
TV2 Danmark A/S (herefter TV2) viste i efteråret 2007 en
foromtale af programmet Vild med dans, en såkaldt programtrailer,
hvor melodien »Glemmer du«, skrevet af Kai Normann Andersen
og Dan Folke, indgik. Programmet Vild med dans er et af TV2's
mest sete og højtprofilerede programmer. Det første program i
sæsonen 2007 blev vist i midten af september, og programserien
blev derefter vist hver fredag kl. 20.00 frem til omkring 1. december
2007.
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Programtraileren blev vist i alt 168 gange fra 15. august 2007 til
og med 29. oktober 2007 på såvel den landsdækkende kanal TV2
Danmark, som på kanalerne TV2 Charlie og TV2 Zulu. Den varer
ca. 36 sekunder, og TV2's logo fremgår i en bjælke fra højre ind
midt på skærmen gennem hele traileren. Man ser et lokale med 7
personer, der alle ser ud til at være op i årene. Stemningen er meget
rolig, og støvet står i luften. Kameraet har primært fokus på en lille
gruppe mænd, der spiller kort. Der står et dropstativ op ad væggen
i den ene side af lokalet. I baggrunden høres »Glemmer du«. Efter
de første ca. 10 sekunder, hvor stemningen har været helt
uforandret, kommer en ældre kvinde ind i lokalet. Hun går frem til
den radio, der spiller »Glemmer du«, og vrider på tuningen,
hvorefter nummeret »SexMachine«med James Brown toner frem.
Kvinden begynder at danse med hele kroppen, og hun byder de
stadig stillesiddende mænd op til dans. Stemningen i rummet er nu
skiftet fra stilfærdig til en mere løftet atmosfære, og flere af de
tilstedeværende er kommet på benene og danser med. De smiler
og ser oplivede ud. Teksten 'ER DU VILD MED DANS?' toner
frem på skærmen og overgår til 'SÅ GLÆD DIG TIL DEN NYE
SÆSON', hvorefter der blændes ud.
Sagsøgerne henvendte sig med brev af 2. november 2007 til TV2
og anførte, at brugen af »Glemmer du« i traileren var reklame og
krænkede Kai Normann Andersens droit moral-rettigheder efter
ophavsretslovens § 3. TV2 svarede den 22. november 2007, at
brugen af værket var rapporteret til KODA, og at der ikke var tale
om reklame. Sagsøgerne fastholdt det anførte, og TV2 svarede 17.
januar 2008, at man fastholdt, at trailerens udformning var underlagt
deres redaktionelle frihed. Sagsøgerne skrev herefter den 19. juni
2008, at de ikke havde opgivet sagen, men at der ville gå et stykke
tid, inden det blev afklaret, om de ønskede at anlægge en retssag.
Den 13. oktober 2009 meddelte sagsøgerne, at de nu ville udtage
stævning, hvis de ikke modtog betaling af 50.000 kr. for den skete
krænkelse.
Ophavsrettighederne til »Glemmer du« blev i 1932 overdraget til
forlaget Edition Wilhelm Hansen, der siden har indgået aftaler om
brug af blandt andet værket »Glemmer du« i reklamer mv. Det er
i den forbindelse oplyst, at sangen gennem nogle år har været brugt
i reklamefilm for marmeladeprodukter fra Den Gamle Fabrik.
Betalingen for dette var 50.000 kr. i 2001/2002, 95.000 kr. i
2002/2003 og 140.000 kr. i 2003/2004. Edition Wilhelm Hansen

1 FT 1959-60, till. A, sp. 2691-94, FT 1960-61, till. A, sp. 31-32, FT 1994-95, till. A, s. 1335, bet. 1197/1990, s. 71- 73, Bjørn Ryberg m.fl.: Grundlæggende
immaterialret (2003), s. 66, Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, 5. udg. (2011), s. 179-83, og Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier:
Immaterialret, 3. udg. (2013), s. 173-75.

2 FT 1959-60, till. A, sp. 2691-94, FT 1960-61, till. A, sp. 31-32, FT 1994-95, till. A, s.1335, bet. nr. 1197/1990, s. 71- 73, U 1969.544 Ø, U 1979.685 Ø,
U 2000.2359 Ø, U 2013.1704 Ø, Torben Lund: Ophavsret (1961), s. 95-98, Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, 5. udg. (2011), s. 183-
91, og Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier: Immaterialret, 3. udg. (2013), s. 176-78.
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har endvidere indgået licensaftaler om brug af værket i en række
danske spillefilm.
Parterne er enige om, at TV2 har afregnet sædvanlig afgift til
KODA for brugen af »Glemmer du« i programtraileren i henhold
til en aftale mellem TV2 og KODA, der blev indgået efter en
kendelse afsagt i Ophavsretslicensnævnet den 26. juni 2008.
Sagsøgerne har under sagen vist tre reklamefilm med forskellig
underlægningsmusik, hvor navnene på ophavsmændene til de
benyttede musikværker toner frem på skærmen i løbet af de tre
film.
Forklaringer
Der er afgivet forklaring af Rikke Buch-Rønne, Nis Bøgvad, Palle
Strøm, Mikael Kristiansen og Anders Kierulff.
Rikke Buch-Rønne har forklaret blandt andet, at hun er advokat
og har været ansat i TV2 siden 1996 med ansvar for ophavsretlige
spørgsmål. TV2's aftale med KODA består af to dele - en aftale
vedrørende det landsdækkende TV2 og en aftale for de øvrige TV2-
kanaler. I praksis er der dog ingen forskel på betalingen til KODA.
Aftalen omfatter alt redaktionelt indhold på TV2, uanset hvordan
musikken anvendes, og KODA's musikrepertoire kan benyttes frit
af alle TV2's kanaler. Der afregnes ved hjælp af et
indrapporteringssystem om antallet af gange, det pågældende
musikværk har været afspillet. Denne praksis følges også i forhold
til programtrailere. TV2 udsender omkring 12.000-13.000
musiktimer om året, og det ville være praktisk umuligt at
administrere individuelle aftaler om brugen af de enkelte
musikværker. I hendes tid på TV2 har det aldrig været på tale at
cleare musikværker i programtrailere på individuelt grundlag. TV2
betaler ca. 49 mio. kr. om året til KODA, heraf 31 mio. kr. fra
hovedkanalen, TV2 Danmark. KODA-afgiften omfatter retten til
at spille musikværkerne offentligt (fremførelsesrettigheder).
Undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens § 31 om kopiering
af værker gælder også for programtrailere. Det er helt fast praksis,
at der ikke sker kreditering i TV2's programtrailere, hverken af
musikken, medvirkende skuespillere og andre personer, instruktører,
producere etc., og der har ikke før denne sag været rejst krav om
kreditering i TV2-programtrailere. Reklamer på TV2 er nøje
reguleret i en særskilt bekendtgørelse herom. Heraf følger det blandt
andet, at reklamer kun må bringes i særlige reklameblokke. TV2
opfatter ikke programtrailere som reklamer, og de vises heller ikke
som en integreret del af reklameblokkene, der markeres lyd- og
billedmæssigt ved start og slut. Reklameblokkene er således lette
at adskille fra den øvrige programflade. Det er annoncørerne selv,
der producerer reklamerne. Der er dog også eksempler på, at TV2
selv laver reklamer for sine egne produkter, f.eks. for TV2 Sputnik,
som er et »tv on demand«-koncept, hvor der i perioder har været
vist et reklamespot ommuligheden for at købe abonnement på TV2
Sputnik. Sådanne spots lægges ind i en reklameblok, da det er en
kommerciel reklame. Det er TV2's opfattelse, at god skik er, at der
ikke sker kreditering af nogen art i programtrailere. Der har af og
til været sager om manglende kreditering i almindelige tv-
programmer. Praksis er her, at TV2 så betaler erstatning,
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typisk omkring 3.000 kr. pr. gang, et givent musikværk har været
benyttet. Hun kan bekræfte, at TV2 er finansieret af reklame- og
sponsorindtægter og til dels også af salg af egne produktioner.
Langt hovedparten af indtægterne er dog fra reklamer, svarende til
ca. 1,2 mia. kr. om året. TV2 er den mest sete tv-kanal i Danmark.
Komponisternes »droit moral«, altså retten til at blive krediteret,
kan ikke fraskrives eller overdrages generelt på samme måde, som
komponisternes fremførelsesrettigheder overdrages til KODA.Men
man ville i princippet godt kunne indgå en konkret aftale med en
komponist eller dennes arvinger eller eventuelt andre, der har

erhvervet rettighederne til et musikværk, om frafald af retten til
kreditering. Ifølge TV2's overenskomster med de faglige
organisationer har de fastansatte medarbejdere som udgangspunkt
krav på kreditering, men i praksis stilles der ikke krav om
kreditering i forbindelse med programtrailere. Der er ikke et
enkeltstående tv-program, der har været vist 168 gange på TV2.
Nis Bøgvad har forklaret blandt andet, at han blev ansat i forlaget
Edition Wilhelm Hansen for to måneder siden og har ansvar for
formidling af kataloget over forlagets musikværker og salg heraf
til mediebranchen. Han har selv en baggrund som musiker og har
desuden arbejdet i musikbranchen i mange år. Brugen af konkrete
musikværker sker efter aftale med f.eks. et reklamebureau eller en
film/tv-producent. Aftalerne indgås efter en fast skabelon, blandt
andet om pris og omfanget af brugen af værket. Økonomisk er der
stor forskel på brug af musik i henholdsvis reklamer og film og på
værdien af forskellige musikværker. Prissætningen sker med fokus
på værkernes langsigtede værdi og på at respektere kulturarven,
dvs. ældre klassiske værker er dyrere og må kun benyttes i et
omfang, som sikrer at værket ikke »slides op«. I tilfældet med
reklamerne for marmelade fra Den Gamle Fabrik, som blev vist i
meget stort omfang, risikerede man, at musikværket »Glemmer
du« er blevet synonymt med Den Gamle Fabrik. Hvis forlaget var
blevet spurgt herom i dag, ville man ikke have tilladt en sådan
omfattende brug af værket. Han ved fra andre sager, at
komponisternes arvinger er meget opmærksomme på at respektere
og værne om musikværkernes eftermæle. De anførte prisbeløb i
aftalen om reklamen for Den Gamle Fabrik er sumvederlag, dvs.
et årligt beløb uden begrænsning i antallet af gange, musikværket
må bruges. Det er meget forskelligt, om der sker kreditering i
reklamefilm, og han kan ikke sige, præcis hvor ofte det sker. Han
ved ikke, om det er aftalt, at der skal ske kreditering af Kai
Normann Andersen i forbindelse med reklamen for Den Gamle
Fabrik. Man kan ikke sige generelt, om en omfattende brug af et
musikværk er godt eller skadeligt for værket. Det afhænger helt af
den konkrete sammenhæng i den pågældende reklame eller
programtrailer. Med hensyn til indholdet af programtraileren for
Vild med dans og måden, den er lavet på, synes han, at der var tale
om misbrug og miskreditering af værket »Glemmer du«, Hvis
værket havde været brugt selvstændigt i programmet Vild med
dans, f.eks. som et stykke musik, der blev danset til, havde
situationen været anderledes.
Palle Strøm har forklaret blandt andet, at han er programdirektør
for TV2 og alle TV2's kanaler og dermed ansvarlig for alt indholdet
på TV2. Han har været ansat på TV2 i omkring 13 år, heraf 5 år
som programdirektør. Før dette var han sat hos Danmarks Radio
(DR). Programtrailere benyttes for at skabe forventninger til
kommende programmer og som en slags serviceoplysning til seerne.
Indholdet af programtrailerne fastlægges i forbindelse med de
halvårlige planer for den kommende tv-sæson, henholdsvis forår
og efterår, hvor man udvælger de programmer i en kommende
sæson, man ønsker at prioritere til særskilt reklamering ved
foromtale. Vild med dans er et såkaldt A+-program, dvs. et af de
5-6 højst prioriterede tv-programmer på TV2. Man aftaler ikke et
bestemt antal visninger af en given programtrailer, da antallet
reguleres automatisk via en særlig tv-teknologi - såkaldt TRP - i
forhold til programtrailerens seerantal. Det er helt normalt for et
A+-program somVild med dans, at programtraileren har været vist
i alt 168 gange. På alle tv-stationer er der sket en fragmentering af
tv-udbuddet på flere forskellige kanaler, og det var derfor helt
naturligt for TV2 også at reklamere for Vild med dans på TV2 Zulu
og TV2 Charlie for at trække flere seere til programmet.
Programtrailere kører i flere tempi. Først som en såkaldt
lanceringstrailer før programmet er startet for at skabe et
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stemningsunivers omkring hele programserien og herefter såkaldte
episode-trailere, hvor man sætter forventningen til den kommende
udgave af programmet. På selve dagen, hvor programmet vises,
sendes desuden såkaldte fladetrailere for at huske seerne på, at de
skal se programmet samme aften. Det er billigere at producere
episodetrailere end lanceringstrailere, da episodetrailere jo består
af allerede optagne filmsekvenser. Til de store tv-programmer har
de en fast kendingsmelodi. Det gælder også Vild med dans, hvor
de har haft den samme kendingsmelodi i 7 sæsoner. De fleste
kendingsmelodier er skrevet til det konkrete tv-program og bruges
kun i forbindelse med dette program. Til programtraileren for Vild
med dans valgte man de to musikværker for at skabe en stemning
af henholdsvis fortiden og nutiden. Han oplever intet krænkende i
forhold til musikværket »Glemmer du« i programtraileren.
Kreditering i programtrailere forekommer ham næsten absurd. Dels
fordi en trailer kun varer omkring 10-50 sekunder, dels fordi det
vil bremse op i forhold til det »flow«, som er centralt for en tv-
sendeflade. Han kender ingen steder, hvor der sker kreditering i
programtrailere, og han ved i
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hvert fald, at det aldrig sker i DR og på TV2. Fredag kl. 20 er det
tidspunkt, hvor næstflest danskere ser tv. Det mest populære
tidspunkt er søndag kl. 20. Vild med dans ligger på omkring 1-1,2
mio. seere og er et af TV2's 5 mest sete programmer. Man skal ikke
vise en programtrailer for mange gange, da man skal passe på med
at overeksponere et program. Det er ikke overraskende, at
lanceringstrailere også vises, efter at en programserie er begyndt.
Det kan både være for at bevare stemningen omkring programmet
og for at tiltrække nye seere.
Mikael Kristiansen har forklaret blandt andet, at han er ansat på
forlaget EditionWilhelmHansen og har været det siden 1998. Hans
ansvarsområde er ophavsrettigheder. Forlagets opgave er at udbrede
brugen af de musikværker, som forlaget har rettigheder til.
Udnyttelse af musikværker kan ske ved afspilning på offentlige
steder samt ved afspilning på dvd'er og i tv, film og reklamer.
Endvidere kan det ske ved salg af noder. »Glemmer du« er et af de
helt centrale af Kai Normann Andersens mange musikværker. Han
har skrevet omkring 800-900 musikværker i alt. Heraf spilles ca.
80 værker fortsat. »Glemmer du« står for ca. 11 % af omsætningen
og har stor økonomisk betydning for forlaget. KODA er en
forvaltningsorganisation, som varetager både ophavsmændenes og
forlagenes interesser ved at stå for opkrævningen af afgifter for
den offentlige afspilning af musikværkerne. Der betales også
KODA-afgift ved brug af musikværker i film. Forlaget får også
penge fra f.eks. den virksomhed, der ønsker at bruge et musikværk
i en reklame eller en film. Forlaget forelægger altid spørgsmål om
brug af et givent musikværk for komponisten eller dennes arvinger,
før de endeligt indgår aftaler herommed deres samarbejdspartnere.
Det er forlaget, der forhandler og indgår aftalerne om brug af
musikværker. Det forekommer af og til, at arvinger siger nej til
brugen af et musikværk til et givent formål. For eksempel sagde
Kai Normann Andersens arvinger nej til, at musikværket »Den
allersidste dans« kunne bruges af Ørkenens Sønner med ændret
tekst og som »Den allersidste svans«. Dette skete, selvom det ville
have givet dem en meget stor indtjening. Efter en omredigering af
teksten gik arvingerne dog til sidst alligevel med til at tillade
Ørkenens Sønner at bruge værket. Han har et indgående kendskab
til aftalen med Den Gamle Fabrik om brugen af »Glemmer du«. I
dag ville en så langvarig aftale være meget usædvanlig. Der er sket
meget på dette område. Det slider meget på et musikværk at blive
brugt i en bestemt reklame i flere år. Prisen for brugen af værket
blev da også fastsat i forhold hertil. Den fremlagte aftale var faktisk
en forlængelsesaftale, for reklamen kørte sammenlagt i 7 år. Hvis

han havde fået forelagt programtraileren til Vild med dans, ville
han først have drøftet et prisniveau med reklamebureauet, før han
ville have kontaktet arvingerne om accept. Omkring 50.000 kr. for
en trailer, der vises 168 gange, er ikke urimeligt, men der er så
mange faktorer, der spiller ind ved prisfastsættelsen, at det er svært
at sige noget præcist om, hvad der konkret er en rimelig pris. Men
han synes, at 50.000 kr. ville være et rimeligt udgangspunkt for en
forhandling. KODA indgår aftaler om fremførelse af musikværker,
mens forlaget Edition Wilhelm Hansen indgår aftaler om
synkronisering af værkerne, dvs. om optagelser (kopier) af værkerne
til brug for f.eks. film. I disse situationer betales altså både for
synkronisering af værket til forlaget og herefter for selve
afspilningen af værket til KODA. Synspunktet er, at det at sætte
musik og billeder sammen - altså synkroniseringen - også skal koste
noget. Han mener, at »Glemmer du« er mere kendt fra reklamen
for Den Gamle Fabrik end fra programtraileren for Vild med dans.
Han synes, at Vild med dans-programtraileren mere har karakter
af en reklame end en sædvanlig programtrailer.
Anders Kierulff har forklaret blandt andet, at han har været ansat
i Danmarks Radio (DR) i 44 år. Han har arbejdet flere forskellige
steder i organisationen og de sidste 10 år som ansvarlig for
kreditering. Efter at han gik på pension, har han været tilknyttet
DR som krediteringskonsulent, og selvom han ikke er jurist,
fungerer han som DR's specialist på området. DR har også trailere
for kommende og aktuelle tv- og radioprogrammer for at skabe
opmærksomhed omkring programmerne. Det går på tværs af alle
DR's kanaler og medier. Det foregår i ca. 1½ minut mellem hvert
program. Trailing af programmer er en tradition, der har været fulgt
i mange år. DR trailer også live-programmer som f.eks. X Factor.
Der har aldrig været kreditering i trailere, og han havde heller aldrig
hørt om det før denne sag. Han er dog bekendt med, at der i 2008-
2010 har været brevveksling herom med DR Jura i en konkret sag.
Han har ikke konkret viden om godtgørelsesniveauet i tilfælde,
hvor der ikke er sket kreditering, og der skal betales godtgørelse.
Procedure
Sagsøgerne har i påstandsdokument af 28. marts 2011 anført:
»Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende,
at den manglende kreditering af Kai Normann Andersen som
ophavsmand til »Glemmer du« i forbindelse med tv-reklamen for
»Vild med dans« vist fra august til oktober 2007 er i strid med
navneangivelsespligten i ophavsretslovens § 3, stk. 1,
at uddraget af musikværket spiller en central rolle i reklamespottet,
idet musikværket anvendes som ledsagemusik gennem det meste
af reklamen,
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at arvingerne efter Kai Normann Andersen lider et økonomisk
tab ved den manglende kreditering,
at det er fast praksis at betale godtgørelse for ikke-økonomisk
skade i tillæg til erstatning i sager om manglende kreditering,
at det ved fastsættelsen af erstatningen og godtgørelsen skal
tillægges skærpende betydning, at reklamespottet ikke alene har
været vist på TV2 men tillige på TV2 Zulu og TV2 Charlie, og at
der har været tale om gentagende visninger (168 gange),
at anvendelsen af dele af musikværket »Glemmer du« sker på en
sådan måde, at det er krænkende for Kai Normann Andersens
kunstneriske anseelse og egenart,
at anvendelsen af musikværket »Glemmer du« i reklamespots for
»Vild med dans« tillige er en overtrædelse af ophavsretslovens §
3, stk. 2, idet musikværker ikke kan anvendes i reklamemæssig
sammenhæng uden en ophavsmands samtykke,
at den anvendelse der har fundet sted ikke er omfattet af sagsøgtes
aftale med KODA,
. . . .
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at sagsøgtes massive brug af musikværket »Glemmer du« i
reklamespots for »Vild med dans« afsvækker musikværkets
markedsværdi, hvilket har betydning i relation til sagsøgernes
muligheder for at sælge musikværket i andre sammenhænge,
at sagsøgte ikke i kraft af sin aftale med KODA eller andre
rettighedsforvaltningsorganisationer har tilladelse til at anvende
musikværker i en sammenhæng som det er sket,
at sagsøgte er en reklamefinansieret public service virksomhed,
hvor antallet af tv-seere er et vigtigt konkurrenceparameter, ligesom
antallet af tv-seere i øvrigt har betydning for tv-kanalens
mediepolitiske betydning, samt
at den massive brug af musikværket »Glemmer du« ikke alene er
en reklame for programmet »Vild med dans«, men også en generel
reklame for tv-stationen TV-2,
at det bragte reklamespot for Vild med dans ikke alene er en
omtale af et kommende program, men ligeledes er en reklame for
tv-kanalen TV2, samt
at uanset, om sagsøgte har en redaktionel frihed til at udforme
programtrailere/reklame for et kommende program/tv-kanalen TV2,
betyder dette ikke, at reglerne i ophavsretsloven ikke længere finder
anvendelse. Den redaktionelle frihed har således ingen betydning
i relation til vurderingen af, hvorvidt ophavsretsloven er overtrådt
eller ej.
Det bestrides,
at sagsøgernes krav er fortabt ved passivitet. Der henvises til bilag
5, hvor det direkte er anført, at TV 2 må forvente, at der går et
stykke tid, før sagsøgernes vil kunne tage endelig stilling til, om
sagen skulle føres eller ej.«
TV2 har i påstandsdokument af 25. marts 2011 anført:
»Det var ikke i strid med god skik i henhold til ophavsretslovens
§ 3, stk. 1, at afdøde Kai Normann Andersen ikke blev krediteret
som ophavsmand i den omtvistede Programtrailer, fx i en rulletekst
el.lign.
Det gøres herunder gældende,
at god skik skal vurderes under hensyn til medieudviklingen inden
for tv og den praksis, der følges af TV 2 og andre danske tv-kanaler,
at der ikke er praksis for hos danske tv-kanaler at kreditere i tv-
programtrailere, og
at formålet med en kort, fængende tv-programtrailer ville gå tabt,
hvis der skulle medtages fx rulletekster i traileren.
. . . .
TV 2's udsendelser af Programtraileren og dermed afMusikværket
var ikke krænkende for afdøde Kai Normann Andersens »litterære
eller kunstneriske anseelse eller egenart« efter ophavsretslovens §
3, stk. 2, 2. led.
Det gøres herunder gældende,
at anvendelse af ophavsretslovens § 3, stk. 2, 2. led forudsætter,
at brugen af Musikværket i Programtraileren efter en konkret
vurdering skal kunne siges at have indebåret en »anbringelse i
uværdige omgivelser« efter »en objektiv dom« og ikke efter, hvad
Kai Normann Andersen eller Sagsøgerne måtte anse som
»krænkende«, jf. forslag til lov om ophavsretten til litterære og
kunstneriske værker fremsat den 15. januar 1960 (herefter:
Lovbemærkningerne), FT Tillæg A, spalte 2694, samt Betænkning
1197/1990 om revision af ophavsretslovgivningen, side 71:
»reglerne i ophavsretslovens § 3 [. . .] er formuleret som retlige
standarder, der giver domstolene mulighed for at anvende reglerne
i overensstemmelse med de krav og behov, som i takt med
samfundsudviklingen gør sig gældende [. . .] nedfældet i [. . .]
vendingen »krænkende for ophavsmandens litterære eller
kunstneriske anseelse eller egenart«,
at anvendelse af ophavsretslovens § 3, stk. 2, 2. led ifølge
Lovbemærkningerne forudsætter, at der foreligger et groft forhold

(»en kendt, alvorlig melodi kan afsynges i forbindelse med ord,
der ganske profanerer den, et klassisk værk kan blive udgivet med
et omslag, der helt strider mod værkets ånd«, mine
understregninger), jf. spalte 2693,
at Programtraileren ikke kan siges at indeholder noget som helst
konkret krænkende for Kai Normann Andersens litterære eller
kunstneriske anseelse og egenart,
at Programtraileren ikke var reklame for et produkt i handlen,
at Programtraileren var en del af TV 2's redaktionelle virksomhed
vedr. »Vild med dans« tv-programserien,
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at TV 2 i medfør af KODA-aftalen (bilag C og G) har ret til at
bruge alle musikværker omfattet af KODA's repertoire (inklusive
Musikværket) overalt i sine sendeflader til at fremme tv-seningen
af TV 2's tv-kanaler mod at betale betydelige årlige vederlag til
KODA opgjort som en procentandel (Vederlagsprocenten) af TV
2's omsætning, jf. § 3, stk. 1 og 2 i KODA's vilkår gengivet i
Ophavsretslicensnævnets kendelse i sag nr. 106 (bilag G),
at den kollektive forvaltning af udsendelsesrettigheder til
musikværker omfattet af KODA's repertoire ville blive
undermineret, hvis TV 2 skulle indhente individuel tilladelse fra
komponister og tekstforfattere i henhold til ophavsretslovens § 3,
stk. 3, til at bruge musikværker ud fra en argumentation om, at
musikbrug med henblik på at fremme tv-seningen af TV 2 skal
sidestilles med annoncørers tv-reklamer for produkter i handelen,
og
at Programtraileren er usammenlignelig med det tv-reklamespot
for Club Lorry (bilag E), som i U.2000.2359Ø blev anset for at
være i strid med ophavsretslovens § 3, stk. 2, 2. led.
. . . .
Måtte Landsretten finde, at Programtraileren indebærer en
krænkelse af Kai Normann Andersens ideelle rettigheder efter
ophavsretslovens § 3, stk. 1 og/eller 2, så er der ikke grundlag for
at tilkende Sagsøgerne et beløb i den størrelsesorden, Sagsøgerne
nedlægger påstand om.
Det gøres herunder gældende,
at TV 2 har handlet i god tro, idet TV 2 har handlet i
overensstemmelse med almindelig anerkendt praksis vedr. tv-
programtrailere, både mht. den manglende kreditering og selve
brugen afMusikværket, ligesom sagsøgerne har udvist en betydelig
passivitet,
at der ikke er grundlag for at fastsætte erstatning i medfør af
ophavsretslovens § 83, stk. 1, og
at et eventuelt godtgørelsesbeløb efter ophavsretslovens § 83, stk.
3 i mangel af retspraksis må fastsættes med udgangspunkt i det
beløb, der blev tilkendt i Club Lorry-sagen, idet dette beløb bør
reduceres under hensyn til, at de konkrete omstændigheder i
nærværende sag er usammenlignelige med omstændighederne i
Club Lorry-sagen.«
Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med
deres påstandsdokumenter.

Landsrettens begrundelse og resultat
Efter oplysningerne i sagen og de afgivne vidneforklaringer kan
det lægges til grund, at der ikke er praksis i Danmark for at navngive
ophavsmændene til musikværker, der benyttes i tv-programtrailere
af den type, som denne sag omhandler. Landsretten finder det
herefter i overensstemmelse med god skik i henhold til
ophavsretslovens § 3, stk. 1, at TV2 undlod at navngive Kai
Normann Andersen i forbindelse med brug af værket »Glemmer
du« i programtraileren.
Programtraileren blev vist som led i TV2's foromtale af
programmet Vild med dans og findes ikke at have karakter af eller
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at kunne sidestilles med en reklame. Landsretten finder endvidere
ikke, at udformningen og indholdet af programtraileren eller den
sammenhæng, som værket »Glemmer du« indgår i, er krænkende
for værkets kunstneriske anseelse eller egenart. Der er herefter ikke
sket en krænkelse af ophavsretslovens § 3, stk. 2.
TV2 frifindes derfor i det hele for sagsøgernes påstand.
Sagsøgerne skal betale sagsomkostninger for landsretten med
25.000 kr. til dækning af udgifter til advokat. Ved fastsættelsen af
beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens varighed
og betydning for parterne.
- - -
Højesteret
Højesterets dom
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den
10. juni 2011.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jon
Stokholm, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Lars Apostoli.
Påstande
Parterne har gentaget deres påstande.
Supplerende sagsfremstilling
For Højesteret har parterne under hovedforhandlingen forevist en
række eksempler på programtrailere og tv-reklamer.
For Højesteret er endvidere fremlagt et brev af 2. september 2011
fra DR til TV 2's advokat, hvori bl.a. er anført følgende:
»DR indhenter efter fast praksis ikke individuelle tilladelser til
brug af musikværker i tv-programtrailere i henhold til
ophavsretslovens § 3, stk. 3, jf. § 3, stk. 2, 2. led, ligesom der efter
fast praksis ikke krediteres i tv-programtrailere. Al brug af
musikværker i tv-programtrailere anses for omfattet af DR's aftale
med KODA, og det anses for god skik ikke at kreditere i tv-
programtrailere. Dette har ifølge DR's juridiske afdelings
oplysninger altid været fast, anerkendt praksis inden for tv i
Danmark. Advokat Casper Andreasen har på vegne af
organisationen DJBFA i 2009-2010 rejst krav i et par konkrete
sager mod DR ud fra en argumentation om, at denne praksis skulle
være i strid med ophavsretslovens § 3. DR har afvist ethvert krav.
Der er trods trusler om sagsanlæg ikke sket videre i sagerne,
formentlig fordi man afventer udfaldet af TV 2's »Vild med dans«-
sag.«
Herudover har DR i et brev af 10. december 2012 til TV 2's
advokat givet nogle oplysninger om to af de
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programtrailere, der har været forevist under hovedforhandlingen.
I brevet er bl.a. anført følgende:
»Under henvisning til jeres brev af 7. december 2012 skal DR
hermed bekræfte, at DR i overensstemmelse med fast praksis på
området ikke har indhentet individuelle tilladelser fra
rettighedshaverne til brug af musikken i de to programtrailere for
henholdsvis VM i 2002 og OL i 2004.«
Forklaringer
Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af Anne Sophie
Schrøder, der har forklaret, at hun i godt 4½ år har været
chefkonsulent i KODA. Hun rådgiver internt og eksternt om
rettigheder. KODA er en medlemsorganisation, som varetager
rettigheder for ca. 38.000 medlemmer, bl.a. komponister og
tekstforfattere. KODA varetager også rettigheder på vegne af
internationale søsterorganisationer.
KODA varetager retten til offentlig fremførelse og kopiering af
værker. KODA har indgået aftale herom med bl.a. DR og TV 2.
KODA indgår sådanne aftaler hele tiden - på daglig basis - men
DR og TV 2 er helt særlige kunder og de indgåede aftaler er resultat

af længere forhandlingsforløb. Rettighederne til kopiering er lagt
til forvaltning i NCB.
Efter aftalen med TV 2 får denne ret til mod betaling offentligt at
fremføre de musikværker, som KODA forvalter. KODA kan give
ret til at fremføre musikken i en reklame. KODA kan ikke give ret
til alt muligt andet. Hvis en producent, herunder TV 2, ønsker at
bruge et stykke musik i en reklame, skal denne kontakte de direkte
rettighedshavere. KODA får mange henvendelser om tilladelse til
at anvende musik i reklamer. KODA meddeler i så fald, at det kan
de ikke give tilladelse til. KODA er derimod behjælpelig med at
formidle kontakt til de direkte rettighedshavere. De åbenlyse
tilfælde er, hvor et stykke musik skal bruges til markedsføring af
et produkt eller en vare. Tilsvarende er det også nærliggende for
KODA at rette henvendelse til en producent, hvis KODA bliver
opmærksom på enmeget intensiv udnyttelse af et musikværk, hvor
værket kobles stærkt til et produkt eller til en afsender.
Ved indmeldelse i KODA underskriver den pågældende en
medlemserklæring, hvorved rettighederne til offentlig fremførelse
og eksemplarfremstilling overdrages til eksklusiv forvaltning hos
KODA. Retten til at sætte musik til en reklame overdrages ikke.
Det er alene retten til den offentlige fremførelse. Den underliggende
aftale om at sætte musik til en reklame er et mellemværendemellem
brugeren og den enkelte komponist eller forlaget. KODA forvalter
rettigheder efter ophavsretslovens § 2, men ikke rettigheder efter
§ 3. KODA kan heller ikke påtale krænkelser heraf. Aftalen mellem
KODA og TV 2 handler altså om retten til offentlig fremførelse.
Hvis en kunde henvender sig med ønske om tilladelse til at
fremføre et værk offentligt, skal den underliggende aftale om
anvendelse være på plads. Det afhænger af den konkrete anvendelse,
hvilken aftale der skal være indgået med de direkte rettighedshavere.
Der kan være tale om anvendelse, som berører rettigheder efter
ophavsretslovens § 3. Der kan for eksempel være tale om
anvendelse i kommercielt eller politisk øjemed.
Retsgrundlaget
I ophavsretslovens § 3, stk. 1 og 2, hedder det:
»§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i
overensstemmelsemed, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer
af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.
Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for
almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende
for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller
egenart.«
Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 395 af 14. juni 1995 om
ophavsret. Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen svarer
til § 3 i den dagældende ophavsretslov, jf. Folketingstidende 1994-
95, tillæg A, side 1335.
§ 3 i den dagældende ophavsretslov blev indsat ved lov nr. 158
af 31. maj 1961 om ophavsretten til litterære og kunstneriske
værker. I forarbejderne til det oprindelige lovforslag hedder det
bl.a., jf. Folketingstidende 1959-60, tillæg A, spalte 2691-2694:
»§ 3, stk. 1 handler om ophavsmandens ret til at hævde sit navn
i forbindelse med værket (droit à la paternité).
I lov 1933 siges det, at ophavsmanden bevarer retten til at hævde
sit forfatternavn eller kunstnernavn i forbindelse med værket. Efter
den foreslåede nye tekst har han krav på at blive navngivet i
overensstemmelse med, hvad god skik kræver.
At ophavsmanden har en væsentlig, både personlig og økonomisk
interesse i, at hans navn angives i forbindelse med fremstillingen
af eksemplarer af værket, eller når dette gøres tilgængeligt for
almenheden, behøver næppe nogen særlig påvisning, og også
almenhedens interesser går i den retning.
Imidlertid forekommer der lejligheder, hvor kravet om navngivelse
må fremtræde som urimeligt, eller hvor det er vanskeligt eller måske
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umuligt at opfylde kravet. Som eksempel på det første kan nævnes
udførelsen af et beskyttet musikværk i forbindelse med en
gudstjeneste. En sådan udførelse falder ind under de former for
offentliggørelse, som frit kan finde sted uanset lovens almindelige
eneretsbestemmelser, jfr. undtagelsesbestemmelserne i nærværende
forslags § 20, men uanset dette skal droit moral respekteres. Dog
ville det næppe være på sin plads ved en lejlighed som den angivne
at kræve bekendtgjort i forbindelse med fremførelsen, hvem der
har komponeret det pågældende værk. Ved fremstillingen af visse
kunstindustrielle frembringelser, f.eks. glasvarer, vil det
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endvidere undertiden være så godt som umuligt eller i det mindste
ødelæggende for værkets udseende, hvis navnet skulle påføres den
fremstillede genstand . . .
Det er de her fremhævede problemer, man har søgt at løse gennem
bestemmelsen om, at navnangivelsen skal ske i overensstemmelse
med, hvad god skik kræver. Heri ligger, at navnet skal anføres eller
oplyses, når dette efter en almindelig opfattelse må anses for
stemmende med rimelig eller hæderlig handlemåde. Den
omstændighed, at der på et givet område ikke findes nogen
almindelig fulgt sædvane, gående ud på, at ophavsmanden skal
nævnes, udelukker derfor ikke, at ophavsmanden kan have krav på
navngivelse efter § 3.
I den gældende danske lov siges det direkte, at det er
»forfatternavnet« eller »kunstnernavnet«, der skal angives, hvilket
må antages at involvere, at såfremt værket er fremkommet under
pseudonym, er det dette, der skal oplyses, og såfremt det er
fremkommet uden angivelse af noget navn, altså anonymt, skal
anonymiteten bevares.
Også i den nu valgte formulering må reglen opfattes på denne
måde.
§ 3, stk. 2, giver reglen om ophavsmandens droit au respect.
Efter lov 1933 har ophavsmanden beskyttelse imod »enhver
forvanskning eller beskæring eller anden ændring, der må anses at
være en væsentlig forringelse af hans værk«. Den foreslåede
bestemmelse i § 3, 2. stk., udtrykker i virkeligheden to forskellige
regler:
1) Værket må ikke ændres på en måde, der er krænkende for
ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart,
2) Værket må ikke gøres tilgængeligt for almenheden på en måde,
der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske
anseelse eller egenart.
Regel 1 svarer i sit indhold til den nugældende danske
lovbestemmelse, selv om den er anderledes udtrykt. Som det vil
ses af den gældende lovbestemmelse, er det alene ændringer, denne
tager sigte på, og kun de ændringer, der betyder en væsentlig
forringelse af værket. Bernerkonventionen af 1928 har i art. 6 bis
givet beskyttelse imod de ændringer, der vil kunne skade
ophavsmandens ære eller anseelse. Det er altså mere direkte end i
den gældende danske lov understreget, at det er ophavsmandens
interesser, der beskyttes, og man har anset det for rimeligt, på dette
punkt at tilvejebringe overensstemmelse mellem konventionens
synspunkter og loven. Man har blot i stedet for de almindelige
udtryk »ophavsmandens ære eller anseelse« valgt udtrykkene
»ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart«
som det mest adækvate udtryk for, hvad det i denne henseende
gælder om at værne.
Det må betones, at også for så vidt angår droit au respect er
almenhedens interesser sideløbende med ophavsmandens.
Endvidere, at selv om man som angivet har valgt en formulering,
der mere direkte end den nugældende udtrykker, at man tilsigter
at værne ophavsmandens interesser, er det dog ikke hans egne
synspunkter i denne henseende, det kommer an på. Det afgørende

for, om fremstilling af eksemplarer af værker med ændringer,
betyder en krænkelse af ophavsmandens droit moral, må være, om
disse ændringer efter en objektiv bedømmelse må siges at krænke
ophavsmandens anseelse eller egenart.
Det bør fremhæves, at bestemmelsen ikke vil være til hinder for
fremførelsen eller udgivelsen af parodier eller travestier, idet der
for disses tilladelighed må siges at være fast tradition.
Regel 2 betyder en afgørende nyhed i forhold til den eksisterende
retstilstand, der som anført alene beskæftiger sig med ændringer.
Reglen retter sig mod værkets anbringelse i uværdige omgivelser.
Et værk kan - i uændret skikkelse - optages i omgivelser, hvor det
ikke hører hjemme, en kendt, alvorlig melodi kan afsynges i
forbindelse med ord, der ganske profanerer den, et klassisk værk
kan blive udgivet med et omslag, der helt strider mod værkets ånd,
eller et kunstværk kan blive udstillet eller gengivet under forhold,
som må siges at være krænkende. Heller ikke her kommer det an
på, hvad den pågældende ophavsmand selv anser som krænkende,
men på hvad der efter en objektiv dom går ud over, hvad han bør
finde sig i. Regel 2 udgør et meget vigtigt og stærkt savnet
supplement til regel 1. Den kan bringes i anvendelse overalt, hvor
værket gøres tilgængeligt for almenheden, hvad enten dette sker
ved hjælp af eksemplarer af værket, eller det sker direkte ved
fremførelse, oplæsning, udførelse, opførelse o.s.v.«

Højesterets begrundelse og resultat
Sagen angår et tv-indslag med foromtale (programtrailer) af
programserien »Vild med dans«. Programtraileren varer ca. 46
sekunder. I begyndelsen af traileren spilles et uddrag på ca. 15
sekunder af visen »Glemmer du« i originalversionen med Liva
Weel som sanger. Traileren, som er nærmere beskrevet i
landsrettens dom, handler primært om glæde ved at danse og
bevæge sig til rytmisk musik.
Sagens hovedspørgsmål er, om det var i strid med god skik, at
TV 2 ikke nævnte komponisten Kai Normann Andersens navn i
forbindelse med traileren, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1, og om
melodien til »Glemmer du« i traileren blev brugt på en måde, der
var krænkende for Kai Normann Andersens kunstneriske anseelse
eller egenart, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 2.
Indledningsvis bemærker Højesteret, at appellanternes eventuelle
krav ikke er ophørt ved passivitet, idet de ikke har givet TV 2
grundlag for at antage, at de havde opgivet sagen.
Efter ophavsretslovens § 3, stk. 1, har ophavsmanden til et værk
krav på at blive navngivet (krediteret), i

1747
overensstemmelse med hvad god skik kræver. Heri ligger efter
forarbejderne, at navnet skal anføres eller oplyses, når dette efter
en almindelig opfattelse må anses for stemmende med rimelig og
hæderlig handlemåde. Den omstændighed, at der på et givet område
ikke findes nogen almindelig fulgt sædvane gående ud på, at
ophavsmanden skal nævnes, udelukker derfor ikke, at
ophavsmanden kan have krav på navnangivelse efter § 3.
Efter bevisførelsen lægger Højesteret til grund, at det er sædvanlig
praksis ikke at foretage kreditering af de medvirkende i korte
programtrailere i tv, herunder af komponisterne til anvendte
musikværker. I det foreliggende tilfælde er brugen af visen
»Glemmer du« begrænset til et kort uddrag, som ikke er et
fremtrædende element i traileren. Under disse omstændigheder
finder Højesteret, at den manglende kreditering af Kai Normann
Andersen i forbindelse med programtraileren om »Vild med dans«
ikke er i strid med god skik. Den manglende kreditering indebærer
derfor ikke en overtrædelse af ophavsretslovens § 3, stk. 1.
Efter ophavsretslovens § 3, stk. 2, har ophavsmanden til et værk
bl.a. krav på, at det ikke gøres tilgængeligt for almenheden på en
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måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for hans litterære
eller kunstneriske anseelse eller egenart. Det fremgår af
bestemmelsens forarbejder, at der med denne regel sigtes til
ophavsmandens ære eller anseelse, og at reglen retter sig imod
værkets anbringelse i uværdige omgivelser. Værket må således
bl.a. ikke anvendes i en sammenhæng, hvor det ikke hører hjemme,
eller under forhold, som efter en objektiv vurdering må siges at
være krænkende.
Højesteret finder, at anvendelsen i den foreliggende programtrailer
af et kort uddrag af visen »Glemmer du« i originalversionen efter
en objektiv bedømmelse ikke krænker Kai Normann Andersens
ære eller anseelse som komponist. Den omstændighed, at
programtraileren har en vis lighed med tv-reklamer, kan ikke føre
til en anden bedømmelse. Anvendelsen af Kai Normann Andersens
melodi i programtraileren indebærer derfor ikke en overtrædelse
af ophavsretslovens § 3, stk. 2.
Højesteret stadfæster herefter dommen.

Thi kendes for ret
Landsrettens dom stadfæstes.
I sagsomkostninger for Højesteret skal Henrik Gottschalch,

MarianneGottschalch, Klaus Hildebrandt, Vibse OlsenHildebrandt
og Mogens Bjarke Hildebrandt solidarisk betale 30.000 kr. til TV
2 Danmark A/S.
De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter

denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8
a.
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To engelske firmaers salg via deres hjemmesider med
henholdsvis ».uk«-domæne og ».com«-domæne til kunder
i Danmark af designermøbler og andre former for
brugskunst var i strid med de danske licenshaveres
ophavsrettigheder og varemærkerettigheder og endvidere
i strid med markedsføringsloven. Vederlag og erstatning
fastsat til 200.000 kr. for hvert firma.
Aftaler 5.1 - Immaterialret 1.4, 1.6, 3 og 53.9 - Pengevæsen m.v.
7.

♦ De fem sagsøgere, FH, LP, CH, FF og EJ, havde som
licenshavere til en række danske designermøbler og andre
former for brugskunst, herunder lamper, stævnet to i England
hjemmehørende firmaer, A og N, som begge drev virksomhed
med salg fra egne hjemmesider af slaviske kopier (replika) af
designermøbler og andre former for brugskunst. A's
hjemmeside havde et ».uk«-domæne og N's hjemmeside et
».com«-domæne. A havde tillige en forretning med showroom
i London. Sagens spørgsmål var, om A's og N's salg af de
omhandlede møbler, lamper mv., som ubestridt havde
ophavsretlig beskyttelse i Danmark, var stridendemod reglerne
i den danske varemærkelov, ophavsretslov og
markedsføringslov. Den anlagte sag vedrørte således endvidere
påståede krænkelser af sagsøgernes rettigheder til en række
varemærker, herunder »SVANEN«, »ÆGGET«, »PH«, »Y-
STOL«, »2212«, »OKSEN« m.fl. Retten fandt, at A's og N's
salgsbestræbelser på de respektive hjemmesider havde en sådan
tilknytning til Danmark, at dansk ret skulle finde anvendelse
ved sagernes afgørelse, og det fandtes uden betydning, at
hjemmesiderne havde henholdsvis et ».uk«-domæne og et
».com«-domæne. Det blev ved rettens dom forbudt A og N at
sælge og markedsføre en række værker uden sagsøgernes
tilladelse med henblik på levering i eller import til Danmark,
idet A og N handlede i strid med sagsøgernes eneret og
markedsføringsloven. A og N blev endvidere tilpligtet at
anerkende at være uberettiget til at gengive kopiprodukterne
til de originale, ophavsretligt beskyttede værker, ledsaget af
de enkelte originalværkers titel, på hjemmesiderne, idet
gengivelsen var i strid med sagsøgernes ophavsret. Ved at sælge
værkerne til kunder i Danmark og samtidig foranledige levering
i Danmark havde A og N handlet i strid med ophavsretslovens
§ 2 og markedsføringslovens § 1 og § 5, stk. 2, nr. 8. A og N
krænkede endvidere sagsøgernes varemærkerettigheder ved at
gøre brug af sagsøgernes varemærker på deres hjemmesider
for varer, der var identiske med sagsøgernes. At varemærkerne
var efterfulgt af betegnelsen »replika« ændrede ikke ved, at
der forelå en krænkelse. Det var yderligere en krænkelse af
ophavsretsloven, varemærkeloven og
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markedsføringsloven, at A ogN havde reklameret i elektroniske
og skriftlige medier (kun A) i Danmark og annonceret via
Google AdWords ved brug af sagsøgernes varemærker. A og
N tilpligtedes at anerkende at være uberettiget til
eksemplarspredning i Danmark. A og N blev frifundet for en
påstand om offentliggørelse af rettens dom på hjemmesiderne
og ved breve til alle kunder, der havde købt kopiprodukter.
Sagsøgerne havde ikke fremlagt dokumentation for et
omsætningstab som følge af A's og N's salg af kopiprodukter,
men det måtte lægges til grund, at der havde fundet et vist salg

sted. Retten fandt, at substituerbarheden mellem kopi og
originalprodukter måtte anses for relativt lav, særligt for de
dyreste produkter. Det lagdes til grund, at der havde været en
betydelig markedsføring rettet mod det danske marked, og der
havde derfor været en vis markedsforstyrrelse på sagsøgernes
markeder. Vederlag og erstatning til sagsøgerne blev herefter
fastsat til 200.000 kr. for både A og N. Se også SH2014.V-
0063-12.

S.H.D. 20. maj 2014 i sagerne V-63-12 og V-64-12
(Mette Christensen, Christian Hvidt, Per Sjøqvist).

1. Fritz Hansen A/S
2. Louis Poulsen Lighting A/S
3. Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S
4. Fredericia Furniture A/S
5. Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S (Adv. Peter Schønning for alle)
mod
Interior Addict Ltd. (Adv. Peter Mollerup)
og
de samme sagsøgere 1-5 (Adv. Peter Schønning)
mod
Nlini Interiors Ltd. (Adv. Peter Mollerup).

Sø- og Handelsretten
Indledning
Disse sager, som er anlagt den 3. september 2012, vedrører
spørgsmålet, om Interior Addict Ltd.s og Nlini Interiors Ltd.s
(samlet de sagsøgte) salg fra England til kunder i Danmark af kopier
af danske designklassikere i form af møbler og belysning, hvortil
Fritz Hansen A/S, Louis Poulsen Lighting A/S, Carl Hansen& Søn
Møbelfabrik A/S, Fredericia Furniture A/S og Erik Jørgensen
Møbelfabrik A/S (samlet sagsøgerne) har licensrettighederne til
originalprodukterne, er omfattet af dansk ret og i så fald i strid med
reglerne i varemærkeloven, ophavsretslovens og
markedsføringsloven.
Påstande
V-63-12
Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande:
1. Det forbydes Interior Addict Ltd. at sælge og markedsføre
eksemplarer fremstillet uden sagsøgernes tilladelse af de i bilag 1
nævnte værker til kunder i Danmark uden tilladelse fra sagsøgerne.
2. Interior Addict Ltd. skal anerkende, at de eksemplarer, som
Interior Addict Ltd., uden tilladelse fra sagsøgerne, fremstiller eller
lader fremstille af de i bilag 1 nævnte værker, er ulovlige.
3. Interior Addict Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, via hjemmesidenwww.interioraddict.co.uk
og andre hjemmesider at gengive de i bilag 1 nævnte værker, der
er fremstillet uden sagsøgernes tilladelse, i Danmark.
4. Interior Addict Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, via hjemmesidenwww.interioraddict.co.uk
og andre hjemmesider at udbyde de i bilag 1 nævnte værker, der
er fremstillet uden sagsøgernes tilladelse, over for kunder i
Danmark.
5. Interior Addict Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, via hjemmesidenwww.interioraddict.co.uk
og andre hjemmesider at markedsføre de i bilag 1 nævnte værker,
der er fremstillet uden sagsøgernes tilladelse, over for kunder i
Danmark.
6. Interior Addict Ltd. skal anerkende at være uberettiget til at
anvende de i bilag 2 nævnte varemærker i Danmark i forbindelse
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med den af Interior Addict Ltd. drevne virksomhed i strid med
sagsøgernes varemærker.
7. Interior Addict Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, i elektroniske, trykte og andre medier,
der udgives eller på anden måde retter sig mod Danmark, at
reklamere for salg af de i bilag 1 nævnte værker, der er fremstillet
uden sagsøgernes tilladelse.
8. Interior Addict Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, at vise de i bilag 1 nævnte værker, der er
fremstillet uden sagsøgernes tilladelse, offentligt i butikker eller
på anden måde i Danmark eller at medvirke hertil.
9. Interior Addict Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, at sprede eksemplarer af de i bilag 1
nævnte værker, der er fremstillet uden sagsøgernes tilladelse, på
dansk territorium eller at medvirke hertil.
10. Interior Addict Ltd. tilpligtes at offentliggøre endelig dom i
denne sag på www.interioraddict.co.uk og andre hjemmesider, som
Interior Addict Ltd. er indehaver af, samt ved breve til alle kunder,
der har købt kopiprodukter omfattet af denne sag, i form af
oplysning om dommens datering og parternes navne samt
gengivelse af dommens præmisser og konklusion.
11. Interior Addict Ltd. tilpligtes at betale 200.000 kr. til
sagsøgerne med procesrente fra indgivelse af replik den 20.
november 2013.
Interior Addict Ltd. har over for de af sagsøgerne nedlagte påstået
frifindelse.

2499
V-64-12
Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande:
1. Det forbydes Nlini Interios Ltd. at sælge og markedsføre
eksemplarer fremstillet uden sagsøgernes tilladelse af de i bilag 1
nævnte værker til kunder i Danmark uden tilladelse fra sagsøgerne.
2. Nlini Interios Ltd. skal anerkende, at de eksemplarer, somNlini
Interios Ltd., uden tilladelse fra sagsøgerne, fremstiller eller lader
fremstille af de i bilag 1 nævnte værker, er ulovlige.
3. Nlini Interios Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, via hjemmesiden www.nlini.com og andre
hjemmesider at gengive de i bilag 1 nævnte værker, der er
fremstillet uden sagsøgernes tilladelse, i Danmark.
4. Nlini Interios Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, via hjemmesiden www.nlini.com og andre
hjemmesider at udbyde de i bilag 1 nævnte værker, der er fremstillet
uden sagsøgernes tilladelse, over for kunder i Danmark.
5. Nlini Interios Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, via hjemmesiden www.nlini.com og andre
hjemmesider at markedsføre de i bilag 1 nævnte værker, der er
fremstillet uden sagsøgernes tilladelse, over for kunder i Danmark.
6. Nlini Interios Ltd. skal anerkende at være uberettiget til at
anvende de i bilag 2 nævnte varemærker i Danmark i forbindelse

med den af Nlini Interios Ltd. drevne virksomhed i strid med
sagsøgernes varemærker.
7. Nlini Interios Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, i elektroniske, trykte og andre medier,
der udgives eller på anden måde retter sig mod Danmark, at
reklamere for salg af de i bilag 1 nævnte værker, der er fremstillet
uden sagsøgernes tilladelse.
8. Nlini Interios Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, at vise de i bilag 1 nævnte værker, der er
fremstillet uden sagsøgernes tilladelse, offentligt i butikker eller
på anden måde i Danmark eller at medvirke hertil.
9. Nlini Interios Ltd. skal anerkende at være uberettiget til, uden
tilladelse fra sagsøgerne, at sprede eksemplarer af de i bilag 1
nævnte værker, der er fremstillet uden sagsøgernes tilladelse, på
dansk territorium eller at medvirke hertil.
10. Nlini Interios Ltd. tilpligtes at offentliggøre endelig dom i
denne sag på www.nlini.com og andre hjemmesider, som Nlini
Interios Ltd. er indehaver af, samt ved breve til alle kunder, der har
købt kopiprodukter omfattet af denne sag, i form af oplysning om
dommens datering og parternes navne samt gengivelse af dommens
præmisser og konklusion.
11. Nlini Interios Ltd. tilpligtes at betale 200.000 kr. til sagsøgerne
med procesrente fra indgivelse af replik den 20. november 2013.
Nlini Interiors Ltd har over for de af sagsøgerne nedlagte påstået
frifindelse.
Oplysninger i sagen
Sagernes parter og retsstillingen i England
Sagsøgerne har hver især i henhold til licensaftaler rettighederne
til en række danske designermøbler og andre former for brugskunst,
herunder lamper.
Selskaberne Interior Addict Ltd. (herefter Interior Addict) ogNlini
Interios Ltd. (herefter Nlini) er begge hjemmehørende i England,
hvorfra de driver virksomhed med salg af slaviske kopier (replika)
af designermøbler og andre former for brugskunst. Selskaberne
sælger deres produkter via deres egne hjemmesider, henholdsvis
www.interioraddict.co.uk og www.nlini.com. Interior Addict har
tillige en forretningmed showroom på Commercial Street i London.
For tiden nyder værker efter engelsk ret ophavsretlig beskyttelse
i 25 år fra værkets første registrering/offentliggørelse. Der er i
England vedtaget en lovændring, som medfører, at værker i
fremtiden efter engelsk ret vil være beskyttet i 70 år efter
ophavsmandens død, som tilfældet er efter dansk ret, men datoen
for lovens ikrafttræden er endnu ikke vedtaget.
Produkterne
Sagerne vedrører eventuel krænkelse af sagsøgernes rettigheder
i henhold til licensaftaler til følgende produkter (begge sagers bilag
1. (Hvis andet ikke er angivet, er produktet en del af begge sager.)
De med fed skrift markerede produkter er først medtaget under
sagen i forbindelse med sagsøgernes indgivelse af
påstandsdokumenter):

Producent og licenstagerOphavsmand»Værk
Fritz Hansen A/SArne JacobsenSvanen
Fritz Hansen A/SArne JacobsenÆgget
Fritz Hansen A/SArne JacobsenSerie 7-stolen (Syveren)
Fritz Hansen A/SArne JacobsenMyren
Fritz Hansen A/SArne JacobsenSvanesofa
Fritz Hansen A/SPoul KjærholmPK 9
Fritz Hansen A/SPoul KjærholmPK 20
Fritz Hansen A/S
2500

Poul KjærholmPK 22
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Fritz Hansen A/SPoul KjærholmPK 24
Fritz Hansen A/SPoul KjærholmPK 31
Fritz Hansen A/SPoul KjærholmPK 33 [V-64-12]
Fritz Hansen A/SPoul KjærholmPK 61 [V-64-12]
Fritz Hansen A/SHans J. WegnerKinastol [V-63-12]
Louis Poulsen Lightning A/SPoul HenningsenPH 5 pendel
Louis Poulsen Lightning A/SPoul HenningsenPH Koglen (Artichoke)
Louis Poulsen Lightning A/SPoul HenningsenPH 3/2 bordlampe
Louis Poulsen Lightning A/SPoul HenningsenPH 3/2 væglampe [V-64-12]
Louis Poulsen Lightning A/SPoul HenningsenPH Snowball (kuglelamel)
Louis Poulsen Lightning A/SPoul HenningsenPH 50 [V-63-12]
Louis Poulsen Lightning A/SArne JacobsenAJ Bord (lampe)
Louis Poulsen Lightning A/SArne JacobsenAJ væg
Louis Poulsen Lightning A/SArne JacobsenAJ gulv
Carl Hansen& SønMøbelfabrik
A/S

Hans J. WegnerCH 24 (Y-stolen)

Carl Hansen& SønMøbelfabrik
A/S

Hans J. WegnerCH445 (Vingestolen)

Carl Hansen& SønMøbelfabrik
A/S

Hans J. WegnerCH20 Albuestolen

Fredericia Furniture A/SBørge MogensenJ39
Fredericia Furniture A/SBørge MogensenSofamodel 2212
Fredericia Furniture A/SBørge MogensenSofa 3 pers. 2213
Fredericia Furniture A/SBørge MogensenØreklapstol
Erik JørgensenMøbelfabrik A/SPoul VoltherCorona stol
Erik Jørgensen Møbelfabrik
A/S«

Hans J. WegnerOxchair (Oksen)

De sagsøgte er enige i, at de i bilag 1 nævnte produkter er vist på
deres respektive hjemmesider.

Sagerne vedrører endvidere eventuel krænkelse af sagsøgernes
rettigheder til følgende varemærker (bilag 2 i begge sager):

IndehaverReg.nr.»Varemærke
Fritz Hansen A/SUregistreret»SVANEN« <w>
Fritz Hansen A/SUregistreret»ÆGGET« <w>
Fritz Hansen A/SCTM 8697948»SERIES 7« <w>
Fritz Hansen A/SUregistreret»PK22« <w>
Fritz Hansen A/SCTM 4591608»3-D varemærke«
Louis Poulsen Lightning A/SVR 2006 02759»PH« <w>
Louis Poulsen Lightning A/SUregistreret»AJ« <w>
Louis Poulsen Lightning A/SCTM 3876315Figurmæke
Carl Hansen& SønMøbelfabrik
A/S

Uregistreret»Y-STOL«

Carl Hansen& SønMøbelfabrik
A/S

Uregistreret»WINGCHAIR« <w>

Fredericia Furniture A/SUregistreret»J39« <w>
Fredericia Furniture A/SUregistreret»2212« <w>
Erik JørgensenMøbelfabrik A/SUregistreret»CORONA« <w>
Erik Jørgensen Møbelfabrik
A/S«

Uregistreret»OKSEN«/«OXCHAIR« <w>

Der er i sagerne fremlagt licensaftalerne, dog således at
royaltysatserne ikke fremgår, samt dokumentation for de
registrerede varemærker.
De sagsøgte har ikke bestridt sagsøgernes rettigheder.

Fakta, der relaterer sig til Interior Addict
Testkøb
Den 22. juni 2010 foretog Karen Pedersen på vegne af Louis
Poulsen Lighting A/S et køb hos Interior Addict, hvor hun bl.a.
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købte et produkt, der på ordrebekræftelsen var angivet som en »PH
3/2 4.5-3.5« til 179 £ og en »Artichoke Lamp«(PH-koglelampe)
til 399 £. Leveringsomkostningerne var angivet til at udgøre 120
£, som leveringsadresse var angivet: »Karen Pedersen, - - -, Horsens
8700, Denmark.
Hjemmesiden www.interioraddict.co.uk
Af skærmprints fra hjemmesiden www.interioraddict.co.uk taget
den 15. maj 2012 fremgår det, at hjemmesiden på dette tidspunkt
var tilgængelig i en dansksproget version, og at Interior Addict
havde en kundeservice, hvor der blev talt dansk. Hjemmesiden var
godkendt af Trustpilot. Af skærmprintene fremgår det videre, at
Interior Addict solgte forskellige møbler, der er designet af
ovennævnte danske designere og arkitekter, fx Arne Jacobsens
Ægget, pris 5.669 kr., Poul M. Volthers

2501
Corona stol, pris 5.489 kr., Hans J. Wegners CH445 Vingestol,
pris 4.949 kr., Børge Mogensen sofa 2 pers. 2212, pris 7.599 kr.
og Arne Jacobsens bordlampe, pris 1.549 kr. Det var i forbindelse
med produkterne angivet, at der var tale om replika. Der var på
hjemmesiden billeder af alle produkterne enkeltvist. Om hvorvidt
det var lovligt at købe produkterne og levering mv., skrev Interior
Addict på hjemmesiden bl.a. følgende:
»
Er det lovligt?
. . .
Fakta om kopi møbler:
Hvis møblerne oprindeligt er designet i et land, som ikke yder
ophavsretlig beskyttelse, kan de lovligt udbydes til salg via
internettet og købes af privatpersoner i Danmark. Hvis man til
gengæld forsøger at udbyde dem til salg i Danmark, vil denne
handling være ulovlig i medfør af markedsføringslovens § 1, så
længe originalen markedsføres i Danmark.
Det er fuldt ud lovligt at købe de omtalte kopier af danske og
udenlandske designklassikere. Det forbudte består i at sælge og
kopiere møblerne i Danmark. Det må de til gengæld godt i England,
så derfor er alle regler overholdt, hvis du køber kopimøbler hjem
via en engelsk hjemmeside.
. . .
Levering & Returnering
Levering af møbler
Møbler på lager: Hvis vi har din vare på lager, vil vi levere inden
for 7-14 dage (til Danmark). Hvis du har brug for hurtigere levering,
bedes du kontakte os og vi vil undersøge mulighederne for dig,
samt rådgive dig om eventuelle ekstra gebyrer.
Møbler fremstillet efter mål ved bestilling: Det kan tage op til 14
uger at levere ordrer, selvom vi generelt kan levere inden for 10-
12 uger. Mens du venter, holder vi dig opdateret om dine vares
status og eventuelle forsinkelser. Du kan trygt stole på at vi vil gøre
hvad vi kan, for at undgå forsinkelser og levere inden for de normale
tidsrammer.
. . .
Leveringsomkostninger
. . .
Leveringsomkostninger for resten af Europa: Levering til Europa:
Levering til Europa, herunder Danmark, er baseret på standard
levering (dvs til hoveddør i stueetage) og henviser til fastlandet
samt øer, hvor der er broadgang . . .
Leveringspriser for Danmark er vist på »min indkøbskurv« siden
. . .
. . .
Betingelser & vilkår
. . .

Alle priser på www.interioraddict.co.uk er angivet med dansk
moms, som udgør 25 % af købsprisen . . .
Kopimøbler bliver ikke pålagt told, når de importeres fra et andet
EU-land. De bliver heller ikke pålagt andre former for afgifter, når
de ankommer til Danmark.
. . .
Er det lovligt?
. . .
Når du køber møbler i England fortrænger EU's regler om varernes
frie bevægelighed de danske ophavsretsregler. Du kan derfor med
god samvittighed købe kopimøbler fra England, så længe møblerne
er til privat brug. Dette betyder, at det er fuldt lovligt for danskere
at købe reproduktionsmøbler fra et engelsk selskab.
Dette er tilfældet når du køber fra Interior Addict, fordi alle de
møbler som vi forhandler, bliver solgt fra vores engelske selskab
Interior Addict Ltd til dig i Danmark . . .
. . .
Vores produkter
Alle produkter og varer leveret af Interior Addict er fremragende
gengivelser af populære designs som oprindeligt er designet i
midten af århundredet. Vores varer har ikke originale
licenscertifikater, men er baseret på de originale modeller i stil,
størrelse og materiale. Alle møbler er af den højeste kvalitet og
gengiver det væsentlige fra de oprindelige designs.
. . .
Designere og forhandlere bør venligst være opmærksom på, at
vores møbler ikke må sælges som originale design.
. . .
Ofte stillede spørgsmål
Hvad med levering? Kan jeg hente selv?
På grund af sundhed og sikkerhed og forsikringer giver vi ikke
mulighed for at afhente varer selv . . .
. . .
Leverer I uden for UK?
Vi kan levere til de fleste europæiske lande. Kontakt os venligst
via e-mail eller telefon for internationale fragtomkostninger. Vi vil
undersøge fragtprisen ud fra din fulde adresse og give dig vores
mest konkurrencedygtige pris.
. . .
Erhvervskonto
Interior Addict tilbyder arkitekter, indretningsarkitekter og
kommercielle indretningsdesignere fantastiske rabatter på en lang
række af multi-indkøb, både i Storbritannien og Europa.
. . .«
Det fremgår af en udskrift af hjemmesiden
www.interioraddict.co.uk fra den 19. november 2013, at
hjemmesiden fortsat var tilgængelig på dansk. Det var på

2502
hjemmesiden fortsat muligt at købe kopier af møbler og lamper
designet af ovenfor nævnte designere og arkitekter, fx »Arne
Jacobsen Svanen Sofa (Replika)« til en pris fra 5.489 kr., »Poul
Kjærholm PK24 Chaiselong i rattan (replika)« til 5.739 kr. og »Poul
Henningsen Koglen, Hvid replika« til en pris fra 2.489 kr. Det var
i forbindelse med alle produkterne angivet, at der var tale om
replika. Ligesom alle produkter fortsat var gengivet med et billede.
Der er videre fremlagt udskrifter dateret den 2. december 2013
fra Interior Addicts hjemmeside, hvor produkterne vises sammen
med brugeranmeldelser af produkterne. Der er bl.a. anmeldelser
fra personer med navnene Birger Hansen, som anbefalede Interior
Addicts kopi af Y-stolen, og Tom Nielsen, som havde købt 6 stk.
af Interior Addicts 7'eren.
Anmeldelser via Trustpilot
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Der er i sagen fremlagt en række anmeldelser af Interior Addict
via Trustpilot, som er udfærdiget på bl.a. dansk, hvor anmelderen
angiver at have købt kopiprodukter med navne, som er
samstemmende med navnene på de produkter, som sagsøgerne i
denne sag har licensrettighederne til. Der er ca. 90 anmeldelser på
dansk. Disse anmeldelser viser, at der er købt bl.a. »ægget, siden
svanen, så corona og barcelona stol« og »PH koglen«, »Svanen«,
»7'er stol med armlæn« og tre PH lamper« hos Interior Addict.
Interior Addicts annoncering i Danmark
Interior Addict har annonceret i Den Blå Avis den 7. juni 2013,
i et tillæg i Berlingske Tidende den 24. oktober 2013 og på Googles
hjemmeside. Endvidere er der i sagen fremlagt udskrifter, som
viser, at der ved søgning via Google i efteråret 2013 med ordene
»kopimøbler«, »kopimøbler fra England«, »ægget« »aj lampe« er
fremkommet links til Interior Addicts hjemmeside.
Fakta der relaterer sig til Nlini
Hjemmesiden www.nlini.com
Det fremgår af skærmprints dateret den 15. maj 2012 af
hjemmesiden www.nlini.com, at produkterne var afbilledet på
hjemmesiden med angivelse af den oprindelige designers/arkitekts
navn, navnet på det originale produkt, som var efterfulgt af en
parentes med angivelsen (replika). Hjemmesiden var i det hele
udfærdiget på dansk. Blandt de produkter, der var til salg, var bl.a.
»Arne Jacobsen Svanen Stol (replika)«, pris 4.399 kr., »Hans J.
Wegner CH445 Vingestol (replika)«, pris 4.899 kr., »Poul
Kjærholm PK22 Hvilestol (replika)«, pris 4.299 kr. og »Poul
Henningsen PH 3/2 Bordlampe (replika)«, pris 2.399 kr. Nlini
havde en skandinavisk talende kundeservice. Det fremgik under
afsnittet »Om Nlini«, at:
». . .
Ideen bag Nlini er, at oplevelsen skal være original - lige så
original som de produkter, der sælges på licens.
. . .
• Hos Nlini bestiller du dine vare gratis leveret direkte hjem til
dig uanset hvad, og hvor meget du bestiller
. . .«
Under overskriften »Hvad er Replika?« oplyste Nlini følgende:
». . .
Som ordet antyder, er kopimøbler eller replika en kopi af deres
originale navnebrødre. Hos Nlini forsøger vi så vidt muligt at
ramme de samme mål og specifikationer som de originale
designklassikere. Ligeledes producerer vi alle vores produkter i
samme eksklusive materialer som originalerne.
Vi fremstiller møblerne på samme håndværksmæssig vis som
originalerne og anvender udelukkende de bedste materialer.
Ligeledes er det en målsætning ikke at kunne skelne mellem
originalen og vores replika. Dette gælder også i detaljen . . .
. . .«.
Endvidere fastslog Nlini på hjemmesiden, at det var fuldt ud lovligt
at købe kopimøblerne i England og få dem transporteret til
Danmark. Hjemmesiden henvendte sig også til erhvervskunder.
Om levering af produkterne fremgik det:
»Nlini Interior Ltd. leverer alle produkterne fra vores lager hos
DSV,. . ., Essex,. . ., United Kingdom. Som kunden kan du hente
dine varer på lageret eller du kan bestille en tredjemand til at hente
dine varer fra lageret i UK. Du har som kunde selv ansvaret for
dine varer, når de er afhentet på Nlini's lager. Nlini samarbejder
med to transportvirksomheder, DSV og Bring - benytter du en af
dem til levering af dine vare - vil dine varer være transportforsikret.
Ønsker du en tredjepart til at forestå transporten skal du kontakte
Nlini Interior . . .
. . .«.

En udateret, men senere i tid, udskrift fra hjemmesiden viser, at
hjemmesiden efterfølgende er blevet ændret til en engelsksproget
version. Den danske krone er ikke vist i rubrikken vedrørende
valuta. Det danske flag er ikke, som det var tilfældet på de
foranstående skærmprints, vist sammenmed det svenske og norske
flag. Ligesom det ikke længere fremgår, at der er en skandinavisk
talende kundeservice. Under afsnittet »Customer service team«
fremgår følgende »Contact us, any language by mail
info@nlini.com«. Nlini har endvidere opgivet at have konto i bl.a.
Danske Bank. Det fremgår endvidere af hjemmesiden, at Nlini
modtager følgende betalingskort: VISA, Mastercard og Maestro.
Om produkterne fremgår følgende af udskrifterne fra hjemmesiden:
»Product information:
. . .
2503
In certain states or countries the retail of products legally bought
in England is prohibited by the state's or country's law on copyright,
we must emphasize that it is the costumers' responsibility to keep
informed about the legislation in their state/country. Note that it is
not legal to use replica products in public spaces.«
Oplysningerne om levering var de samme, som dem, der fremgår
af skærmprinterne, dog samarbejdede Nlini nu også med
transportvirksomheden DHL. Nlini besvarer spørgsmålet »Can I
collect the order myself? således:
»As a customer at Nlini, you always have the option of collecting
your order in person at our warehouse in England at the following
address:
. . .
If you choose to collect your items yourself, you will have the
full responsibility of the goods as soon as they are collected from
our warehouse. If you wish a third party delivery partners (DSV,
BRING or DHL), your goods will be insured during transportation.
. . .«
Nlini leverer til alle de lande, der fremgår af hjemmesiden.
Af en udskrift dateret den 19. november 2013 fra Nlinis
hjemmeside, som er udfærdiget på engelsk, fremgår det, at det er
muligt at få priserne på produkterne oplyst i kroner i rubrikken
»Currency conversion«.
Det fremgår af en udskrift fra Nlinis hjemmeside fra den 2.
december 2013, at der på dette tidspunkt var anmeldelser udfærdiget
på dansk af Nlinis produkter på hjemmesiden.
Anmeldelser på Trustpilot
Der er i sagen fremlagt en række anmeldelser af Nlini på Trustpilot
udskrevet den 25. november 2013. Anmeldelserne er skrevet på
enten engelsk eller dansk, hvoraf ca. 60 var på dansk. Disse viser,
at der bl.a. er købt Y-stole, et Wegner spisebord, Ægget, en
flaglinestol, en PH 2/1 bordlampe, en PH Snowball loftslampe og
Y-stole hos Nlini.
Nlinis annoncering i Danmark
Den 6. marts 2012 annoncerede Nlini på Politikens hjemmeside.
Den 13. april 2012 annoncerede Nlini via Google (AdWords) i
forbindelse med en artikel på internettet med overskriften »Svanen
ogÆgget har hårde tider«. Den 6. marts 2013 havde de en annonce
på Jern og Maskinindustriens hjemmeside. Den 6. april 2013
annoncerede Nlini via Google på hjemmesiden epn.dk
Ved søgninger på Google i oktober 2013 med ordene
»kopimøbler« og »kopimøbler fra england« fremkom annoncer fra
Nlini. Det fremgår af de søgninger, der er fremlagt i sagen fra den
4. oktober 2013 med bl.a. ordene »svanen stol« og »ægget stol«,
at der på dette tidspunkt ikke var nogen henvisninger til Nlini.
Fakta der relaterer sig til begge sager
Geografisk afgrænsning af visning på internettet
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Der er endvidere fremlagt en udskrift fra google.com, hvoraf det
fremgår, at det er muligt med Adwords API at lave en geografisk
afgrænsning af tilgængeligheden til en hjemmeside, således at en
reklame kun kan ses i fx specifikt udvalgte lande eller nærmere
afgrænsede områder.
Sagens forberedelse
Ved processkrift 1 af 24. september 2013 opfordrede sagsøgerne
Interior Addict og Nlini til at dokumentere, hvor mange eksemplarer
af sagsøgernes værker, som de havde solgt via deres hjemmesider
(opfordring 3), og til at oplyse, i hvilke medier og i hvilket omfang
de havde reklameret for salg af kopier af de værker, som sagsøgerne
har rettighederne til (opfordring 7). Ved duplik af 12. januar 2014
oplyste Interior Addict, at de ikke var i stand til at oplyse, hvor
mange af de i bilag 1 nævnte produkter, som var erhvervet af danske
kunder, og at de alene havde foretaget annoncering via Google.
Ved duplik af 15. januar 2014 oplyste Nlini, at de i sagens natur
ikke kunne dokumentere, hvor mange varer de havde solgt via
deres hjemmeside, men at de på grund af deres priser ikke har solgt
nogen af deres dyreste produkter. Endvidere oplyste de, at de
udelukkende havde annonceret via Google.
Beregning af erstatningskravet
Fritz Hansens årsrapport 2012 viser, at Fritz Hansen har haft en
stigende nettoomsætning fra 2011 til 2012 fra 432.861.000 til
460.834.000 kr.
Vedrørende beregningen af erstatningskravet i de af sagsøgerne
nedlagte påstande 11, har sagsøgerne i deres påstandsdokumenter
oplyst følgende:
»Hvis man tager udgangspunkt i de vejledende udsalgspriser på
de i sagen omfattende original produkter, . . ., kan man lægge
følgende til grund:
- Ved salg af ét eksemplar af hvert af de 29 produkter fremkommer
der en vejl. salgspris på mellem 802.900 og 951.400 kr.
- En licensafgift på 10 pct. udgør mellem 80.290 kr. og 95.140
kr.
- Et dækningsbidrag på 25 pct. udgør mellem 200.725 kr. og
237.850 kr.
- . . .«
Forklaringer
Erik LindevangMadsen har forklaret, at han er uddannet i politiet,
men er nu ansat som corporatemanagermed ansvar for immaterielle
rettigheder hos Louis Poulsen Lighting A/S, hvis rettigheder han
håndhæver og beskytter. Han har beskæftiget sig med immaterielle
rettigheder i 14 år.
Louis Poulsen har licensaftaler med bl.a. Arne Jacobsen og Poul
Henningsen, som er de mest kendte
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designere. Licensaftalerne er en stor del af deres forretning og udgør
en stor del af deres aktiver.
Han vil anslå, at der er mellem 20-25 firmaer i England, der sælger
kopiprodukter på lignende måde som Interior Addict og Nlini.
Nogle af disse er britisk ejet, mens andre er danskejet. Nlini er ejet
af et dansk holdingselskab, som ejes af Claus Steen Jørgensen.
Dette ved han på baggrund af oplysninger i det engelske
virksomhedsregister, som de har fulgt siden 2008. Interior Addict
er engelskejet. Interior Addict har været længst tid på markedet.
Hos Louis Poulsen Lighting A/S formoder de, at kopiprodukterne
bliver produceret i Kina. Dette har de konstateret i forbindelse med
deres arbejde med at beskytte deres rettigheder i Kina. I 2012
besøgte de »undercover« produktionsvirksomheder i Kina, hvor
de så, hvordan produktionen af kopiprodukter foregik. Dette får
man ikke umiddelbart adgang til. Det første, man ser, er deres
showrooms. I Kina er der en række fabrikanter - mellem 3.000-
5.000, som »sprøjter« kopiprodukterne ud i et helt andet tempo,

end de kan hos fx Fritz Hansen A/S. Det er hans opfattelse, at
fabrikanterne ikke rigtigt ved, hvad der er beskyttet. I forbindelse
med deres kontrolundersøgelser spurgte de til sikkerhedscertifikater
på produkterne og fik i denne forbindelse forevist falske
sikkerhedscertifikater i form af en pdf-fil. Sikkerhedscertifikaterne
var ikke udfyldt. Fabrikanten printer dem ud og udfylder dem med
fx Interior Addicts eller Nlinis navn.
Kopiprodukterne kommer ind i Europa via England, og herfra er
der fri omsætning. Det er svært for tolderne at vide, hvad de skal
kigge efter. Hvis kopiprodukterne blev fragtet direkte til
København, kunne importen være stoppet via en toldanmodning,
fordi det er en piratkopi. Dette kan ikke gøres i forhold til England.
Kopiprodukter er et forretningsområde, der er mange penge i. Han
har set sager, hvor en sælger af kopiprodukter havde haft en
omsætning det første år på over 1 mio. pund. Det er tillige et
område, hvor risikoen for at blive opdaget er lille.
Det er hans opfattelse, at både Interior Addict og Nlini køber
kopiprodukterne i Kina. Louis Poulsen Lighting A/S har foretaget
flere testkøb hos Interior Addict, af hvilke de kunne se, at de
sagsøgte ikke selv havde produceret produkterne. Det fremgik af
indpakningen og fragtoplysninger, at produkterne var fra Kina. Da
han var i Kina, så han ikke produkter, der var bestemt til levering
hos Interior Addict eller Nlini. Det kopiprodukt, som de modtog
ved deres testkøb, er han helt sikker på, var produceret i Kina. Der
var skrift på emballagen, som angav en kinesisk havn. Lampen
kom i dele, så de måtte selv samle den. For så vidt angår de testkøb,
som de i øvrigt har foretaget, har deres ingeniører på deres
laboratorium i Vejen i 6 tilfælde konstateret, at produkterne var
behæftet med mangler, som ville have medført et forbud mod salg
i Danmark.
Siden 2008 har han set annoncer i de danske medier fra Interior
Addict og Nlini. De sagsøgte køber annoncer omkring jul eller fx
i et indlæg i Berlingske Tidende. Efter november 2013 har han i
Berlingske Tidende set annoncering for Interior Addict. De har
fortsat annoncer i danske medier. Han har set annoncering fra Nlini
i Den Blå Avis omkring årsskiftet 2013/14. Det er nærliggende at
tro, at annonceringen sker via Google AdWords, hvilket de har
adgang til at se på grund af deres varemærkerettigheder. Men
sælgerne af kopiprodukterne er meget kreative og benytter
forskellige søgekriterier. Louis Poulsen Lighting A/S søger dagligt
på alle de platforme, der er tilgængelige i Danmark. Ved søgning
på Google står sælgerne af kopiprodukter højt oppe på siden med
søgeresultater, hvilket skaber forvirring. Ved fx en søgning på en
brugt lampe, dukker replika firmaerne op som de første. Kunderne
er i tvivl om, hvad de skal kigge efter.
Da han begyndte i 2008, var kopiproduktsælgernes hjemmesider
ofte på dansk. Der er kommet flere hjemmesider med engelsk tekst,
men hvis man søger på dansk, oversættes hjemmesiden automatisk.
Det har derfor ikke den store betydning, om sitet er på engelsk eller
dansk. Tidligere var det muligt at få oplysningerne på både engelsk
og dansk. Siderne bruger varemærkerne til at identificere
produkterne.
Erstatningskravet er opgjort som den vejledende pris eksklusive
moms fratrukket licens- og testomkostninger. Et dækningsbidrag
på 25 % af den vejledende udsalgspris er lavt sat. I Danmark er
dækningsbidraget snarere 30-35%, men det afhænger af produktet.
Louis Poulsen Lighting A/S har licensaftaler, som giver dem global
eneret til produktion og salg. Det er en eksklusiv ret. De ville ikke
give licens til fx Interior Addict. Det er fortroligt, hvor meget
arvingerne får i royalty. For så vidt angår prisforskellen på original
og kopiprodukter, ser de i Den Blå Avis fx en kopi af en Kogle til
salg til priser fra 1.000 kr. - 3.000 kr., mens det originale produkt
koster mellem 45.000 - 66.000 kr. En original Arne Jacobsen

Copyright © 2021 Karnov Group Denmark A/S side 6

UfR ONLINE U.2014.2497S
Side 361



bordlampe koster 4.600 kr., mens en kopi flere steder koster knap
2.000 kr.. Prisforskellen er størst ved de dyre produkter. Prisen på
kopiprodukterne stiger, og afstanden mellem kopi og original
produkterne bliver mindre og mindre.
Der er en høj grad af substituerbarhed. Det er hans fornemmelse,
at det er alle samfundslag, der køber kopiprodukter. Der er dem,
der ikke vil have et originalt produkt, men der er også dem, der har
originale produkter, som køber kopiprodukter. Dette ved han fra
forespørgsler, som de har foretaget. Han ved, at der er kunder, der
har købt kopiprodukter, fordi de gerne vil se, hvordan et
kopiprodukt ser ud. Kunderne, der
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handler hos Nlini eller Interior Addict, ville have købt originale
produkter, hvis der ikke været mulighed for at købe et kopiprodukt.
Licensindehaverne mister salg på grund af kopiprodukterne. Salget
har været nedadgående siden 2008. De har været i krise, og en af
årsagerne hertil er købernes tilbageholdenhed - de vælger det sikre
og køber det billigste produkt. »Danskerne har et pris-gen«.
Kopiprodukterne er et stigende problem for deres brand og
goodwill. Forsikringsselskaberne kan fx ikke se forskel på, om der
er tale om et originalt eller et kopiprodukt, og de vil derfor kun
udbetale en sum svarende til prisen på et kopiprodukt. De har derfor
været nødsaget til at træffe foranstaltninger, så det er blevet lettere
at identificere produkterne på grundlag af en nummerering. Hos
Louis Poulsen Lighting A/S har de også på grund af
kopiprodukterne udgifter til kontrol af disse. De skal konstant være
til stede på alle platforme og på alle markeder.
Parternes synspunkter
Sagsøgerne har anført, at det ikke er bestridt, at de værker, der er
oplistet i sagernes bilag 1 nyder ophavsretlig beskyttelse i Danmark,
og at sagsøgerne har licensrettighederne til værkerne. Ligesom det
ikke er omtvistet, at Interior Addict og Nlini sælger slaviske kopier
af de i bilag 1 nævnte værker. Der er heller ikke tvist om, hvorvidt
Interior Addict og Nlini har markedsført og solgt produkterne til
Danmark.
Angående lovvalg er det anført, at lovmæssigheden af Interior
Addict og Nlinis salg - rettet mod Danmark - af replika møbler -
skal vurderes efter dansk ret. Det er ikke lovreguleret, hvilket lands
ret der skal finde anvendelse i et tilfælde som dette. Danmark er
ikke omfattet af artikel 8 i Rom II-forordningen om lovvalg uden
for kontrakt. Der er i disse sager tale om et distancedelikt, hvor der
efter reglen om lex loci delicti anvendes lovgivningen i det land,
hvor skaden er sket. I disse sager er skaden sket i Danmark. Det er
afgørende, at Interior Addict og Nlinis hjemmesider er tilgængelige
i Danmark, og at de sælger og leverer kopiprodukter til kunder i
Danmark. Det er ikke afgørende, om hjemmesiderne specifikt er
rettet mod Danmark. Når man som erhvervsdrivende vælger at
sælge produkter til Danmark, vælger man også indirekte at være
omfattet af dansk lovgivning, jf. C-98/13 (Rolex). Selskaberne har
mulighed for at undlade at markedsføre deres produkter i Danmark
og undlade at sælge til danske kunder. Der er i løbet af ganske få
år sket en markant udvikling, således at der skal mindre og mindre
til, førend det er lovgivningen i det land, hvor en forbruger modtager
et produkt, som skal finde anvendelse, uanset om der har været
markedsføring i landet, eller om produktet er blevet solgt i landet.
Der henvises til C-585/08 (Alpenhof), C-324/09 (L'Oréal), C-173/11
(Football Dataco), C-170/12 (Pinckney) og U 2013.2873 Ø.
Der er enighed mellem parterne om, at der var værneting i
Danmark efter art. 5, stk. 3, i Bruxelles II-forordningen. Der er
ikke fuldstændig lighed mellem værneting og lovvalg, men det er
stort ses ens. I langt de flest tilfælde vil det være sammenfaldende.

Hvis det er Interior Addict og Nlinis opfattelse, at de af sagsøgerne
nedlagte påstande er for bredt formuleret, skulle de have nedlagt
påstande om afvisning.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 2
er det anført, at produkterne, som Interior Addict og Nlini sælger,
ikke bliver fremstillet i England, men i Kina og lignende lande.
Det er alene lovligt at fremstille de i sagen omhandlende værker,
hvis værkerne ikke længere nyder ophavsretlig beskyttelse i det
land, hvor de bliver fremstillet. Efter fx kinesisk
ophavsretslovgivning nyder værker beskyttelse 50 år efter
ophavsmandens død. De i sagen omhandlende værker nyder således
beskyttelse i Kina på tilsvarende vis som i Danmark. En piratkopi
bliver ikke »vasket lovlig« ved at komme omkring England, inden
den kommer til Danmark. En kopi, der er fremstillet ulovligt, er
og bliver ulovlig.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 3
er det anført, at billedlig gengivelse af kopiprodukterne på Interior
Addict og Nlinis hjemmesider er en krænkelse af sagsøgernes
ophavsretlige eneret i henhold til ophavsretslovens § 2. Når der er
adgang til billederne i Danmark, er det dansk lov, der skal finde
anvendelse ved vurderingen af, om der foreligger en krænkelse.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 4
er det anført, at det ikke udelukkende er det faktiske salg, der udgør
en krænkelse ifølge ophavsretslovens § 2, men udbuddet og anden
form for markedsføring af kopiprodukterne udgør i sig selv en
tilgængeliggørelse for almenheden i Danmark, hvorfor der
foreligger en krænkelse.
I relation til den nedlagte påstand 4 er det specifikt i forhold til
Nlini anført, at Nlinis hjemmeside ved anlæggelsen af sagen var
på dansk. Det taler i øvrigt ikke imod, at dansk ret kan finde
anvendelse, at hjemmesiden nu er på engelsk. Det afgørende er, at
der sælges produkter til kunder i Danmark. Det er da også fortsat
muligt at få priserne på produkterne oplyst i danske kroner.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 5
er det anført, at det er i strid med god markedsføringsskik, jf.
markedsføringslovens § 1, at sælge slaviske kopier af de
ophavsretligt beskyttede værker. Det er endvidere en overtrædelse
af markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 8, at bruge et varemærke i
forbindelse med et kopiprodukt. Særligt i forhold til Interior
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Addict er det anført, at selskabets markedsføring retter sig mod det
danske marked. På deres hjemmeside omtales bl.a. salg og levering
til Danmark, de har en kundeservice, hvor der tales dansk. Der var
også en dansk udgave af hjemmesiden, men sproget er ikke
afgørende. Langt hovedparten af danskere vil kunne forstå en
engelsk hjemmeside.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 6
er det anført, at der foreligger en krænkelse af sagsøgernes
varemærkerettigheder, idet Interior Addict og Nlini uden tilladelse
fra sagsøgerne bruger varemærkerne erhvervsmæssigt. Varemærket
bliver brugt, uanset om det er efterfulgt af angivelsen »replika«
eller ej. Replika er der ikke mange, der ved, hvad betyder. Interior
Addict og Nlini har anvendt de beskyttede varemærker i forbindelse
med produkter, der er markedsført og solgt i Danmark. Brugen af
varemærkerne i forbindelse med reklamering ved brug af bl.a.
AdWord udgør en krænkelse.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 7
er det anført, at det skal tillægges processuel skadevirkning, at
Interior Addict og Nlini ikke har opfyldt opfordring 3. Interior
Addict og Nlini har reklameret i danske medier bl.a. via Google,
hvilket er erkendt. Erik LindevangMadsen har forklaret, at han har
set reklamer fra Nlini i danske medier omkring årsskiftet. De
sagsøgte har undladt at foretage en geoblokkering af deres
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reklamevisning. Dette er i strid med ophavsretsloven,
varemærkeloven og markedsføringsloven.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 8
er det anført, at sagsøgernes rettigheder krænkes, når potentielle
danske kunder har adgang til at se Interior Addict og Nlinis
kopiprodukter i fx hotellobbyer i Danmark. Selskaberne har ikke
showroom i Danmark, men de medvirker til offentlig fremvisning
ved at sælge til offentlige virksomheder. Særligt i forhold til Interior
Addict er det anført, at de på deres hjemmeside henvendte sig
særligt til erhvervsvirksomheder. Det medfører et medansvar at
sælge til virksomheder, som har til formål at vise kopiprodukterne
offentligt.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 9
er det anført, at det følger af EU-retspraksis, at der finder
eksemplarspredning sted, når Interior Addict og Nlini leverer
produkter til Danmark, uanset om de selv leverer produkterne, eller
om det sker via en fragtmand. Det er ikke en forudsætning for, at
Interior Addict og Nlini spreder eksemplarer i Danmark, at de
organiserer leveringen. Det blotte salg til en kunde i Danmark
bevirker, at der foreligger eksemplarspredning, som ikke er lovlig,
når produktet er ulovligt i modtagerlandet.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 10
er det anført, at det er relevant for potentielle kunder hos Interior
Addict og Nlini at vide, at det ikke er lovligt at sælge
kopiprodukterne til Danmark.
Til støtte for den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 11
er det anført, at det skal tillægges processuel skadevirkning, at
Interior Addict og Nlini ikke har efterkommet sagsøgernes
opfordring 7, således, at det må lægges til grund, at der er sket et
omfattende salg af kopiprodukter. Opgørelsen af erstatning er
baseret på det faktiske salg, men sagsøgerne er også berettiget til
erstatning for markedsforstyrrelse m.v. Det fremsatte
erstatningskrav er reduceret til 200.000 kr. Der er i sagen ikke tvivl
om, hvilke produkter der sælges, men omfanget af salget kendes
ikke. Det har været svært at konstatere, hvor omfattende salget har
været. Sagsøgerne har forsøgt at sandsynliggøre omfanget ved de
fremlagte oplysninger om anmeldelser af selskaberne via Trustpilot
og på selskabernes egne hjemmesider.
Specifikt i forhold til Interior Addict gøres det på denne baggrund
gældende, at der somminimum er sket 92 salg til kunder i Danmark
inden for de sidste par år. Specifikt i forhold til Nlini er det anført,
at det på baggrund af antallet af anmeldelser må lægges til grund,
at de har solgt minimum 58 produkter til kunder i Danmark inden
for det sidste år. Det er ikke alle, der køber, som anmelder købet.
Det må i realiteten antages at være relativt få - maksimalt 10 % af
alle købere. Der er således reelt sket langt flere salg. Interior Addict
har anført, at der er fusket med anmeldelserne, men Trustpilot gør
meget ud af, at der ikke kan fuskes med anmeldelserne. Der er
heller ingen indikationer på, at anmeldelserne ikke skulle være
ægte. Anmeldelserne udgør en indikation på, hvor mange salg der
er sket. Opgørelsen er udtryk for det absolutte minimumssalg.
Hvis det lægges til grund, at der er solgt et eksemplar af hvert af
de 30 produkter, vil en licensafgift på 10 % udgøre op til 99.980
kr. og et dækningsbidrag på 25 % op til 249.850 kr.
Hertil kommer, at sagsøgerne er berettigede til erstatning for
markedsføringsforstyrrelser. Ved fastsættelsen af denne erstatning
bør der tages hensyn til, at der både er sket krænkelse af sagsøgernes
rettigheder i henhold til ophavsretsloven, varemærkeloven og
markedsføringsloven. Det forhold, at der sælges kopiprodukter,
presser prisen på originalprodukterne. En passende erstatning vil
udgøre 1.000.000 kr. Det forhold, at Fritz Hansen har haft en
stigende omsætning, er ikke ensbetydende med, at Interior Addict
og Nlinis salg af kopi produkter til Danmark ikke har medført, at

Fritz Hansen har lidt et tab. Det kan ikke udledes af regnskabet,
hvordan denne sag har påvirket det samlede resultat.
Det fremsatte økonomiske krav er på denne baggrund i det hele
reduceret væsentligt.
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Interior Addict og Nlini har anført, at det forhold, at der er
værneting for sagerne i Danmark, ikke automatisk medfører, at
dansk ret finder anvendelse. Der henvises til støtte herfor bl.a. til
generaladvokatens forslag til afgørelsen i Pinckney-sagen samt C-
5/11 (Donner), præmis 28. Dansk ret kan alene finde anvendelse,
såfremt de sagsøgte bevidst har rettet deres aktiviteter mod
Danmark, og der er sket skade på dansk territorium, jf. de samlede
sager C-585/08 (Pammer) og C-144/09 (Alpenhof), præmis 93.
Dette er ikke tilfældet, da der er tale om engelske virksomheder,
der alene har kontor og lager i England. Interior Addict driver en
mindre detailbutik i London, hvorfra langt størstedelen af handlerne
foregår. Nlini driver udelukkende virksomhed via sin hjemmeside.
Interior Addict og Nlini har ikke drevet virksomhed i Danmark.
Interior Addicts hjemmeside er med det lokale toplevel
domænenavn co.uk - og er altså ikke et ».com«-domæne. Nlinis
hjemmeside toplevel domænenavn er com og altså ikke et ».dk«-
domæne. Al korrespondance med kunderne foregår fra England.
Alle servere er placeret i England. Al fragt forestås af tredjemand.
Alle produkter leveres til adresser i Storbritannien. Kunderne fra
Danmark arrangerer selv transporten ud af Storbritannien. Lederne
af selskaberne er engelske statsborgere. Der er én dansk
medarbejder hos Nlini, men han har været bosat i England i
adskillige år.
Endvidere er det anført, at de af sagsøgerne nedlagte påstande
generelt er formuleret for brede og upræcise. Hvis de tages til følge,
vil det umuliggøre Interior Addict og Nlinis virksomhed i Danmark
og tillige i andre lande.
Særligt i forhold til den af sagsøgerne nedlagte påstand 1 og
specifikt i relation til Interior Addict er det anført, at denne ikke
alene omfatter Interior Addicts salg via internettet, men også salget
fra deres fysiske forretning, hvor der sker levering og afhentning
i England. Det er salg fra deres forretning i London, der dominerer
deres virksomhed.
I relation til den af sagsøgerne nedlagte påstand 2 er det anført,
at hverken Interior Addict eller Nlini har fremstillet kopier af de i
sagen omhandlende værker. Om kopiprodukterne er ulovlige,
henhører under engelsk ret. Påstanden har ingen tilknytning til
Danmark. Kopiprodukterne er produceret uden for England og
transporteret til England. Der er ingen skade sket inden for dansk
territorium.
I relation til de af sagsøgerne nedlagte påstande 3-6 er det anført,
at salg af kopiprodukterne i England er lovlig efter engelsk ret. Det
er dog et lovkrav, at sagsøgernes varemærker er efterfulgt af ordet
»replika«. Hjemmesider udfærdiget på engelsk skal ikke behandles
anderledes end hjemmesider på andre sprog. Særligt Nlini har gjort
alt, hvad de kunne, for at følge de råd og den vejledning, som de
har fået. De har foretaget en omfattende omprogrammering af deres
hjemmeside, således at den ikke er rettet mod Danmark. At det er
muligt at få omregnet prisen på produkterne til danske kroner,
skyldes udelukkende, at dette er en del af et standardprogram. Det
forhold, at en hjemmeside er tilgængelig i Danmark, er ikke
tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger en krænkelse af
sagsøgernes rettigheder. Da denne sag blev aktuel, fjernede Nlini
alle Google AdWords, så deres reklamer ikke længere blev vist i
Danmark. Der har ikke været direkte annoncering i de danske
medier. Dette har sagsøgerne heller ikke dokumenteret. Søgning
på hjemmesiden er faldet dramatisk, efter at den udelukkende er
på engelsk. Interior Addict og Nlini har en beskyttelsesværdig
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interesse i at anvende sagsøgernes varemærker, idet de er forpligtet
til det i henhold til engelsk lovgivning.
Påstand 8 er udokumenteret. Hverken Interior Addict eller Nlini
har medvirket til eller organiseret, at deres produkter kunne ses i
Danmark. De har ikke haft indretningsopgaver i Danmark. Nlini
har aktivt orienteret sine kunder om, at de ikke må vise
kopiprodukterne i offentligt tilgængelige rum.
I relation til den af sagsøgerne nedlagte påstand 9 er det anført,
at der ikke foreligger eksemplarspredning, jf. C-5/11 (Donner),
idet Interior Addict og Nlini ikke selv tilrettelægger transporten.
Specifikt i relation til Interior Addict er det anført, at deres primære
virksomhed er detailsalg fra en forretning i London. Målgruppen
er primært personer med en lav indkomst. Commercial Street er
en discountgade. De subjektive forhold, der skal være opfyldt, jf.
C-5/11(Donner), er ikke til stede i denne sag. Interior Addict er
ikke i de 15 år, som forretningen har eksisteret, før nu blevet mødt
med et krav.
I relation til den af sagsøgerne nedlagte påstand 10 er det anført,
at det vil være uproportionalt at pålægge Interior Adddict og Nlini
at offentliggøre dommen på deres hjemmeside. De sagsøgte har
ikke registreret deres kunder og har derfor ikke mulighed for at
underrette disse. Der er i påstanden en henvisning til andre
hjemmesider, som ikke er relevant i denne sag.
I relation til den af sagsøgerne nedlagte påstand 11 er det anført,
at sagsøgerne har bevisbyrden for, at der er lidt et tab. Et sådant
tab skal dokumenteres. Sagsøgerne har udelukkende foretaget ét
testkøb. Sagsøgerne har forsøgt at dokumentere deres tab ved hjælp
af anmeldelser fra Trustpilot og på Interior Addict og Nlinis
hjemmesider. Sagsøgerne har erkendt, at dette udelukkende er
indicier. Der er ikke sikkerhed for, at en anmeldelse på dansk ikke
af foretaget af en dansker, der har købt produkterne i forretningen
i London, eller for at kunden reelt er bosiddende i Danmark.
Anmeldelserne kan endvidere være foretaget af personer, som på
vegne af Interior Addict og Nlini undersøger, om systemet
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virker. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at der er købt ét af
hvert af produkterne. Det er udokumenteret, at det er hver 10.
bruger, der anmelder et køb. Ved fastsættelsen af størrelsen af et
rimeligt vederlag skal der tages udgangspunkt i Interior Addict og
Nlinis udsalgspriser. Henset til prisen på kopiprodukterne, er
produkterne ikke substituerbare. Sagsøgerne har ikke dokumenteret
deres dækningsbidrag eller størrelsen af eventuelle licensafgifter.
Interior Addict og Nlini er ikke i stand til at opgøre, hvilke danske
kunder der har været. De kan udelukkende opgøre salg til engelske
kunder kontra kunder fra andre EU-lande. Det er endvidere ikke
tilstrækkeligt dokumenteret, at der har været markedsforstyrrelser
for sagsøgerne. Sagsøgerne har ikke krav på vederlag/erstatning,
hvis krænkeren var i god tro, hvilket Interior Addict og Nlini har
været.
Idet Interior Addict og Nlini er mindre engelske virksomheder,
som befinder sig i væsentlige økonomiske vanskeligheder på grund
af en igangværende priskrig på markedet, hvor alle skal have solgt
ud af deres lagre, skal Interior Addicts og Nlinis eventuelle
erstatningsansvar nedsættes, lempes eller helt bortfalde i medfør
af erstatningslovens § 24.
Interior Addict og Nlini har forsøgt at opfylde opfordringerne.
Opfordring 3 kan ikke tages i betragtning i forhold til Nlini, da der
er henvist til en forkert hjemmeside.
Retten bør ved fastsættelsen af sagsomkostninger tage hensyn til,
at der har været store omkostninger til oversættelser, og at
sagsøgerne først lige inden hovedforhandlingen fremlagde
dokumentation for, at de var indehavere af rettighederne til
værkerne.

Sø- og Handelsrettens afgørelse
Lovvalg
Interior Addicts hjemmeside er udfærdiget på dansk, og Interior
Addict har en dansktalende kundeservice. Retten finder allerede af
disse grunde, at Interior Addicts hjemmeside er rettet mod det
danske marked.
Nlinis hjemmeside var oprindeligt udfærdiget på dansk, men er
efterfølgende ændret til en engelsksproget version. Nlinis
hjemmeside er dog fortsat tilgængelig i Danmark, og det er ubestridt
fortsat muligt for kunder at købe produkter via hjemmesiden fra
Danmark og i forbindelse med købet af produkterne hos Nlini
samtidig at bestille levering til Danmark uden særskilt at skulle
tage kontakt til et transportfirma, og det fremgår endog af Nlinis
hjemmeside, at produkterne vil være forsikret under transporten,
hvis kunden vælger at få sine varer leveret med et af de
transportfirmaer, som Nlini samarbejder med. Der er ikke sket en
faktisk ændring i oplysningerne om levering i forhold til, da
hjemmesiden var udfærdiget på dansk. Efter at sproget på
hjemmesiden var ændret til engelsk, var det fortsat muligt på
hjemmesiden at se brugeranmeldelser udfærdiget på dansk.
Det er endvidere også under sagen dokumenteret, at begge
selskaber efter sagens anlæg har annonceret i Danmark bl.a. på
Google.
Det findes under disse omstændigheder uden betydning, at
hjemmesiderne har et ».uk« eller ».com« domæne.
Retten finder herefter, at de sagsøgtes salgsbestræbelser har en
sådan tilknytning til Danmark, at dansk ret skal finde anvendelse
ved afgørelse af begge sager.
Den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 1
Interior Addict og Nlini udbyder til det danske marked via deres
hjemmesider slaviske kopier af velkendte og for tiden meget
populære brugsgenstande, som ubestridt nyder ophavsretlig
beskyttelse i Danmark, og som sagsøgerne har rettighederne til
ifølge licensaftaler. Interior Addict og Nlini handler dermed i strid
med den eneret, som sagsøgerne har i medfør af ophavsretsloven,
men tillige i medfør af reglerne i markedsføringsloven. Retten
finder dog, at de af sagsøgerne nedlagte påstande 1 er for bredt
formuleret til at kunne tages til følge i deres nuværende formulering,
idet den vil omfatte handlinger, hvor der ikke umiddelbart vil ske
skade på dansk territorium efter reglerne i ophavsretsloven eller
markedsføringsloven, fx i tilfælde af at en kunde bosiddende i
Danmark køber varer til levering uden for Danmark. Påstanden
tages herefter således til følge i begge sager: »Det forbydes de
sagsøgte at sælge og markedsføre eksemplarer fremstillet uden
sagsøgernes tilladelse af de i bilag 1 nævnte værker med henblik
på levering i eller import til Danmark.«
Den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 2
Som påstanden er formuleret omfatter denne kopiprodukter, som
sagsøgerne fremstiller eller lader fremstille i alle lande, og der
foreligger ikke oplysninger om, hvor varerne produceres. Påstanden
omfatter således territorier, som ligger uden for den danske
ophavsretslovs anvendelsesområde og uden for rettens
kompetenceområde. Påstanden afvises derfor.
Den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 3
Ophavsretten omfatter retten til at fremstille billeder af de
beskyttede værker. Afbildning af brugsgenstande er at betragte som
eksemplarfremstilling, der er omfattet af ophavsretslovens § 2. Det
er i sagen ubestridt, at de produkter, som de sagsøgte sælger, er
slaviske kopier af de i Danmark ophavsretligt beskyttede originale
værker som fremgår af bilag 1. Afbildningerne på Interior Addicts
og Nlinis hjemmesider viser kopiprodukterne enkeltvis ledsaget af
titlen på det ophavsretligt beskyttede værk. Sagsøgerne har ikke
givet tilladelse til den gengivelse, der finder sted på Interior Addicts
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og Nlinis hjemmeside. Gengivelsen findes herefter at være i strid
med sagsøgernes ophavsret. Det er ikke i sagen
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dokumenteret, at Interior Addict og Nlini gengiver de i sagen
omhandlende værker på andre hjemmesider end på henholdsvis
www.interioraddict.co.uk ogwww.nlini.com. Påstand 3 kan herefter
ikke tages til følge for så vidt angår gengivelse på andre
hjemmesider end på de forannævnte.
Den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 4 og 5
Retten finder, at Interior Addict og Nlini ved at markedsføre på
deres hjemmesider og sælge slaviske kopier af de ophavsretligt
beskyttede værker, som nævnt i sagens bilag 1, til kunder, der
befinder sig i Danmark, og samtidig foranledige levering i Danmark,
uden tilladelse fra sagsøgerne har handlet i strid med
ophavsretslovens § 2 og markedsføringslovens § 1 og § 5, stk. 2,
nr. 8. De af sagsøgerne nedlagte påstande 4 og 5 tages derfor til
følge for så vidt angår hjemmesiderne www.interioraddict.co.uk
og www.nlini.com.
Den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 6
Sagsøgerne er indehaver af varemærkerettighederne, der er
gengivet i sagernes respektive bilag 2. Interior Addict og Nlini gør
erhvervsmæssig brug af betegnelser, der er identiske med de i bilag
2 beskyttede varemærker på deres hjemmesider for identiske varer.
Det må lægges til grund, at Interior Addict og Nlini tillige anvender
varemærkerne for at udnytte den kommercielle værdi, der er
forbundet med varemærkerne. Retten finder herefter, at Interior
Addict og Nlini krænker sagsøgernes varemærkerettigheder, jf.
bilag 2, i begge sager. Det forhold, at varemærket er efterfulgt af
betegnelsen »replika«, ændrer ikke ved, at der er tale om en
krænkelse. Den af sagsøgerne nedlagte påstand tages derfor til
følge.
Den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 7
Det er i sagen dokumenteret, at Interior Addict har reklameret
både i elektroniske og skriftlige medier i Danmark, og at Nlini har
reklameret i elektroniske medier i Danmark. Begge har annonceret
via Google AdWords ved brug af sagsøgernes varemærker. Dette
findes at udgøre en overtrædelse af ophavsretsloven,
varemærkeloven ogmarkedsføringsloven, hvorfor den af sagsøgerne
i begge sager nedlagte påstand 7 tages til følge.
Den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 8
Det er ikke i sagen dokumenteret, at Interior Addict eller Nlini i
Danmark offentligt i fx butikker har vist eller viser kopier af de i
sagen omhandlende originalværker i bilag 2 eller har medvirket til,
at produkterne er blevet vist på offentlige steder, hvorfor Interior
Addict og Nlini frifindes for den i begge sager nedlagte påstand 8.
Den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 9
Retten finder på baggrund af oplysningerne om levering på Interior
Addict og Nlinis hjemmesider, at Interior Addict og Nlini medvirker
til eksemplarspredning i Danmark, idet bestilling af levering foregår
gennem selskaberne, og at selskaberne i denne forbindelse får
kendskab til leveringsadressen. Den af sagsøgerne nedlagte påstand
9 tages derfor til følge.
Den af sagsøgerne i begge sager nedlagte påstand 10
Påstand 10 findes i forhold til tvisten at være uproportional og
irrelevant, idet hverken tidligere eller potentielle kunder findes at
have en relevant beskyttelsesværdig interesse i at modtage
underretning på den i påstand 10 nævnte måde, hvorfor Interior
Addict og Nlini frifindes for den i begge sager nedlagte påstand
10.
Den af sagsøgerne nedlagte påstand 11
Sagsøgerne har ikke fremlagt dokumentation for, at de har lidt et
omsætningstab som følge af Interior Addicts og Nlinis salg af de
i sagen omhandlende kopiprodukter. Det må dog på baggrund af

oplysningerne i de fremlagte brugeranmeldelser lægges til grund,
at der har fundet et vist salg sted. Retten finder, at det bør tillægges
vægt, at Interior Addict og Nlini har oplyst ikke at være i besiddelse
af oplysninger om antal solgte eksemplarer, og at det vil være
grænsende til det umulige for sagsøgerne egenhændigt at fremskaffe
oplysningerne om det salg, der har fundet sted. Det kan ikke
udelukkes, hvilket også er i overensstemmelse med den af Erik
Lindevang Madsen afgivne forklaring, at sagsøgerne og Interior
Addict og Nlini til en vis grad har en sammenfaldende målgruppe,
men henset til den store prisforskel, der er mellem kopi og
originalprodukterne - særligt for så vidt angår de dyreste produkter
- findes substituerbarheden at være relativ lav, men da prisforskellen
på de mindre dyre produkter ikke er markant, har det formodningen
for sig, at der er substituerbarhed. Efter de oplysninger, der er og
har været på Interior Addict og Nlinis hjemmesider, samt den
reklamering, der har fundet sted i trykte og elektroniske medier,
må det lægges til grund, at der har været en betydelig markedsføring
rettet mod det danske marked. Eksponeringens omfang bevirker,
at det må lægges til grund, at der har været en vis
markedsforstyrrelse på sagsøgernes markeder.
På denne baggrund fastsættes vederlag og erstatning skønsmæssigt
til 200.000 kr. i begge sager.
- - -
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Bøder på 5.000 kr. samt vederlag og erstatning på 250.000
kr. i anledning af dagblads krænkelse af forfatters og for-
lags ophavsret i forbindelse med omtale af bog om toppoli-
tiker.

Immaterialret 1.4 - Presse og radio 1.

Dagbladet BT modtog et anmeldereksemplar af en bog om en
dansk toppolitiker. To dage før udgivelsen bragte BT fire siders
omtale af bogen, hvori blev medtaget ca. 6 % af bogens samlede
tekst i en artikel, der for ca. 87 %'s vedkommende var direkte
afskrift af bogen. Teksten i BT var koncentreret på en sådanmåde,
at læseren umiddelbart fik det indtryk, at bogens hovedindhold
var gengivet i avisen. Forfatterens navn var ikke gengivet i artik-
lerne via BT's hjemmeside. Det var under sagen oplyst, at bogen
var blevet solgt i 1.254 eksemplarer. Landsretten fandt, at der var
sket en krænkelse af ophavsretslovens § 2 og § 3, stk. 1 og 2.
Bladets ansvarshavende chefredaktør og to journalister blev pålagt
at betale et rimeligt vederlag og erstatning på 250.000 kr. til for-
fatteren og forlaget, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2,
jf. § 76, stk. 1, nr. 1, jf. § 2 og § 3, stk. 1 og 2. Da der var tale om
en ganske væsentlig overskridelse af citatretten, som chefredak-
tøren og journalisterne i det mindste burde have været bekendt
med, fandtes disse ved overtrædelsen at have handlet groft uagt-
somt og straffedes hver især med en bøde på 5.000 kr., jf. ophavs-
retslovens § 76, stk. 1, nr. 1, jf. § 2 og § 3, stk. 1 og 2. Der var
ikke godtgjort en sådan skadevirkning, at der var grundlag for at
tilkende en godtgørelse for ikke-økonomisk skade efter ophavs-
retslovens § 83, stk. 3.

Ø.L.D. 26. maj 2014 i anke 18. afd. nr. B-4354-12
(Steen Mejer, Anne Birgitte Fisker, Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)).

S1
S2
S3 (adv. Søren Juul, Kbh., for alle)
mod
1) Kastaniehøj Forlag v/Anja Desirée Lykkeberg
2) Anne Wolden-Ræthinge (adv. Nina Henningsen, Hellerup, for
begge).

Retten på Frederiksbergs dom 29. november 2012, BS-2786/2011
Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen er anlagt den 27. oktober 2010. Denne dom indeholder ikke
en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.
Sagen drejer sig om, hvorvidt de sagsøgte har udnyttet uddrag fra
bogen »Helle - i samtaler med Ninka« (herefter »Bogen«) i strid
med ophavsretsloven, og om de sagsøgte dermed er forpligtede at
betale kompensation til sagsøgerne for denne udnyttelse. Endelig
drejer sagen sig om, hvorvidt de sagsøgte kan idømmes en straf
for udnyttelsen af uddragene.
Bogen (bilag 1) er skrevet af sagsøgeren AnneWolden-Ræthinge
(Ninka), og er udgivet af Kastaniehøj Forlag ved sagsøgeren Anja
Desirée Lykkeberg. Et eksemplar af Bogen blev den 18. og 19. maj
2011 udsendt til en række danske aviser med henblik på anmeldelse.
Avisen BT, hvor de sagsøgte er ansat, modtog ikke et eksemplar
af Bogen i den forbindelse.
S2 henvendte sig derfor telefonisk lørdag den 21. maj 2011 til
Kastaniehøj og bad om at få udleveret et eksemplar af Bogen. Under

samtalen fik S2 tilsendt en e-mail, der indeholdt en pressemeddel-
else fra Kastaniehøj (bilag 2), hvoraf det fremgår »Uddrag fra bo-
gen kun ifølge aftale med Kastaniehøj Forlag«. S2 modtog et an-
meldereksemplar af Bogen kl. 16.00 samme dag.
Søndag den 22. maj 2011 - 2 dage før Bogen skulle udgives -
bragte BT en fire sides artikel om Helle Thorning Schmidt (bilag
3). Artiklen var avisens hovedartikel, og der blev reklameret for
artiklen på avisens forside og på »spisesedler« ved avisens almin-
delige salgssteder.
Artiklen indeholder på avisens side 4 en række uddrag fra Bogen,
og på avisens side 5-7 gengives otte uddrag fra Bogen. Visse af
uddragene er sammensat af forskellige passager fra Bogen, således
at den oprindelige struktur er ændret i forhold til den, der bruges i
Bogen. Læseren bliver ikke informeret om dette.
Artiklen udgør ca. 15% af avisens samlede artikelstof, og i artiklen
gengives ca. 6 % af Bogen. Ca. 90 % af artiklen består af uddrag
fra Bogen.
De enkelte uddrag kunne endvidere købes digitalt BT's egen
hjemmeside, ligesom de var tilgængelige via Infomedia.dk.
Sagsøgernes påstande er:
1. S1, S2 og S3 tilpligtes at anerkende at have krænket Kastaniehøj
Forlag v/Anja Desirée Lykkeberg og Anne Wolden-Ræthinges
rettigheder til bogen »Helle - i samtaler med Ninka« ved trykning
af artiklen »Helle - Helt Privat«.
2. S1, S2 og S3 tilpligtes solidarisk at betale sagsøgerne kr.
650.000,00 med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg,
til betaling sker, eller et mindre beløb efter rettens skøn; og
3. S1, S2 og S3 idømmes i medfør af ophavsretslovens § 76, stk.
1, en af retten fastsat straf for overtrædelse af ophavsretslovens §
2 og § 3.
De sagsøgtes påstand er frifindelse mod betaling af 86.000 kr.
Oplysningerne i sagen
Under sagen er der afgivet forklaring af
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sagsøgeren Anja Desirée Lykkeberg, - - -, sagsøgte, S2, - - -,
sagsøgte S1, - - -, Vibeke Hastrup, - - - . . . Forklaringerne er ude-
ladt.
Parternes synspunkter
Sagsøgerne har i påstandsdokumentet anført følgende:
Faktum:
På baggrund skriftvekslingen og de fremlagte bilag kan retten
lægge følgende fakta til grund:
• S2 modtog pressemeddelelsen (bilag 2) samtidig med Bogen,
• De otte uddrag, der blev bragt på side 5-7 i avisen BT den 22.
maj 2011, består af passager, der er taget ordret fra Bogen,
• Visse af uddragene er sammensat af passager fra forskellige
steder i Bogen, og læseren er ikke blevet gjort opmærksom på
dette,
• Uddragene udgør ca. 6 % af Bogen,
• Uddragene kunne læses på Infomedia.com indtil den 26. maj
2011, og
• Uddragene kunne købes på BT's hjemmeside.
Til støtte for påstand 1 (krænkelse) gør sagsøgerne følgende ho-
vedanbringender gældende:
1. Bogen nyder ophavsretlig beskyttelse, jf. ophavsretslovens §
1, hvilket de sagsøgte har erkendt.
2. De sagsøgtes udnyttelse af uddrag fra Bogen er i strid med
sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 2, hvilket
de sagsøgte også har erkendt.
3. De sagsøgte har krænket Ninkas navngivelsesret, jf. ophavsrets-
lovens § 3, stk. 1, da uddragene i sin helhed fremstår som skrevet
af S2 og S3, og der ikke sker kreditering af Ninka på tilstrækkelig
vis.
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4. De sagsøgte har krænket Ninka's respektret, jf. ophavsretslovens
§ 3, stk. 2.
5. De sagsøgte har krænket markedsføringslovens § 1 ved at
bringe omfattende uddrag fra Bogen og dermed udhulet grundlaget
for salg.
6. Sagsøgerne har ikke givet samtykke til den udnyttelse af uddra-
gene, som BT har foretaget.
Til støtte for påstand 2 (kompensation) gør sagsøgerne følgende
hovedanbringender gældende:
1. For krænkelsen af sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavs-
retslovens §§ 2-3 skal der betales kompensation jf. ophavsretslovens
§ 83 sammenholdt med ophavsretslovens § 76, stk. 1, nr. 1.
2. For krænkelsen af sagsøgernes rettigheder i henhold til markeds-
føringslovens § 1 skal der betales kompensation efter de samme
principper, der benyttes til udmåling af kompensation i henhold til
ophavsretslovens § 83, stk. 1 og stk. 2.
3. Der er lempelige krav til rettighedshavernes bevisbyrde i forhold
til at dokumentere den krænkedes tab og størrelsen på det rimelige
vederlag.
4. Sagsøgerne har i denne sag på tilstrækkelig vis dokumenteret
deres krav ved fremlæggelse af dækningsbidrag og salgstal, og det
er herefter op til de sagsøgte at bevise, at sagsøgernes krav er uri-
meligt højt, hvilket de sagsøgte ikke har gjort.
5. Der skal i fastsættelsen af kompensation i henhold til ophavs-
retslovens § 83, stk. 1 og stk. 2 særligt tages højde for:
a. at de sagsøgte ikke bør stilles bedre end den redelige forretnings-
part, der retmæssigt indhenter samtykke,
b. at de sagsøgte aldrig ville have givet en tilladelse til den udnyt-
telse, som de sagsøgte foretog,
c. at dækningsbidraget, jf. bilag 19, for et salg på mellem 36.000
og 100.000 bøger ville være mellem 2.465.473 og 6.435.013 kr.,
d. at Ninkas bøger af samme art tidligere har solgt i størrelsesor-
denen 60.000 - 100.000 bøger, og at der per den 24. september
2012 kun er solgt 1.254 eksemplarer af Bogen,
e. at de sagsøgte har gengivet de centrale afsnit i Bogen,
f. at BT bragte uddragene to dage før Bogen, hvilket betød, at
avisen kom i direkte med konkurrencemed salget af Bogen, hvorfor
et rimeligt vederlag bør modsvare prisen på en fuld, ikke-eksklusiv
licens,
g. at det er en skærpende omstændighed, at krænkelsen også er
sket digitalt gennem salg af uddragene på BT's hjemmeside og på
Infomedia.dk,
h. at de sagsøgte har haft betydelig fortjeneste ved at gengive de
centrale detaljer om Helle Thorning Schmidts privatliv,
i. at det bestrides, at Helle Thorning Schmidt ikke er kommercielt
sammenlignelig med Ninkas tidligere udgivelser om kongehuset,
j. at BT's udnyttelse af Bogen har haft en markedsforstyrrende
effekt, og
k. at sagsøgerne har afholdt mange udgifter i forberedelsen af
markedsføringen og udviklingen af Bogen.
6. For krænkelsen af sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavs-
retslovens § 2 og markedsføringslovens § 1 er sagsøgerne beretti-
gede til en kompensation, der under hensyn til krænkelsens art og
karakter kan fastsættes til 550.000 kr.
7. Godtgørelsen for den ikke-økonomiske skade bør under hensyn
til krænkelsens art og karakter fastsættes til 100.000 kr., og der
skal i den forbindelse særligt tages højde for:
a. at der kan tildeles godtgørelse for såvel krænkelse af ophavs-
retslovens § 2 som for overtrædelser af ophavsretslovens § 3,
b. at der i denne sag er erkendt krænkelse af ophavsretslovens §
2, og at der endvidere er sket krænkelse af både navngivningsretten,
jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1, og respektretten, jf. ophavsretslo-
vens § 3, stk. 2,
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c. at sagsøgerne har lidt stor skade ved de sagsøgtes udnyttelse af
Bogen,
d. at de sagsøgte var blevet udtrykkeligt oplyst om, at udnyttelse
af uddragene kun kunne ske efter samtykke fra Kastaniehøj.
8. De sagsøgtes anbringender bestrides i øvrigt i det hele.
Til støtte for påstand 3 (straf) gør sagsøgerne følgende hovedan-
bringender gældende:
1. De sagsøgte er professionelle aktører i avisbranchen og kender
eller burde kende reglerne for brug af ophavsretligt beskyttede
værker, herunder dommen, der er trykt i U 1999.1462 Ø,
2. De sagsøgte har forsætligt, subsidiært groft uagtsomt, gengivet
uddrag fra Bogen i strid med sagsøgernes rettigheder i henhold til
ophavsretslovens §§ 2-3,
3. Det er en skærpende omstændighed, at gengivelsen er sket di-
gitalt på BT's hjemmeside og på infomedia.dk, og
4. De sagsøgte herefter kan idømmes straf i henhold til ophavs-
retslovens § 76, jf. ophavsretslovens §§ 2-3.
De sagsøgte har i påstandsdokumentet anført følgende:
Den 21. maj 2011 modtog BT et eksemplar af samtalebogen
»Helle - i samtaler med Ninka«. Bogen blev fragtet med taxa til
BT's redaktion uden anden form for angivelse af eventuelle begræns-
ninger i avisens omtale og behandling af bogen og dens indhold
end det, der fulgte af den som bilag 2 fremlagte pressemeddelelse.
Førmålet med at forsyne avisredaktionerne med et eksemplar af
bogen var at skaffe værdifuld reklame og interesse gennem omtale
og citater fra bogen. Forlagets pressemeddelelse understøtter dette.
Det bestrides, at det til BT overdragne eksemplar alene var bestemt
til en traditionel boganmeldelse.
I papirudgaven søndag den 22. maj 2011 bragte BT såvel omtale
af bogen som uddrag herfra, jf. sagens bilag 3. Dækningen skete
tillige på avisens internetside, www.Bt.dk, jf. bilag 4. Ved en fejl
kunne delelementer af dækningen erhverves af læserne mod beta-
ling.
Ophavsretskrænkelse?
Det bestrides ikke, at bogen ophavsretligt nyder beskyttelse efter
ophavsretslovens § 1. Endvidere bestrides det ikke, at de bragte
uddrag ud fra en samlet bedømmelse overskrider citatretten, og at
der dermed objektivt set foreligger en krænkelse af den i ophavs-
retslovens § 2 hjemlede eneret til at råde over et værk.
Det gøres gældende, at der ikke foreligger en krænkelse af nogen
rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 3. Ninka er tydeligt
angivet som forfatter til bogen, og det er ligeledes tydeligt angivet,
at de bragte passager er uddrag af bogen. Det bestrides, at de
bragte uddrag skulle fremstå som forfattet af de to sagsøgte journa-
lister. Bogens omslag er gengivet med angivelse af forlagets navn
og udgivelsesdato, hvorfor der er sket behørig kreditering, jf. op-
havsretslovens § 3, stk. 1.
Respektretten i ophavsretslovens § 3, stk. 2, må ses i lyset af, at
det citerede værk består af citater fra Helle Thorning-Schmidt, som
havde betydelig aktuel nyhedsmæssig interesse. Der er ikke
grundlag for at karakterisere den skete gengivelse heraf som
krænkelse for Ninkas litterære eller kunstneriske anseelse.
Det bestrides, at der foreligger en overtrædelse af markedsførings-
loven.
Vederlagskrav:
Det bestrides, at avisens gengivelsesprocent på ca. 6 procent
skulle medføre, at artiklen og bogudgivelsen er i »direkte konkur-
rence«, og at et vederlag skal nærme sig »det honorar, der ville
være givet til en fuld, ikke-eksklusiv licens til udgivelse af hele
bogen«.
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Artiklen medførte ikke et forøget søndagsopslag for BT - snarere
tværtimod, jf. besvarelse af sagsøgers opfordring om oplagstal ne-
denfor.
Det gøres gældende, at alene værker er ophavsretligt beskyttet
efter § 1, mens oplysninger af nyhedsmæssig interesse ikke er op-
havsretligt beskyttet, men kan gøres til genstand for omtale og i en
vis udstrækning også gengivelse som led i den løbende nyheds-
strøm, jf. EMRK artikel 10, ikke mindst når de vedrører højaktuelle
debatemner.
I UfR 1999.1462 Ø tilkendtes Ninka 50.000 kr. i vederlag for en
krænkelse, der er direkte sammenlignelig med den her anerkendte.
Det bestrides, at nærværende krænkelse er mere omfattende.
Erstatning:
Sagsøgerne har til støtte for et erstatningskrav blandt andet anført,
at det samlede oplagstal for bogen »Dronning af Danmark« af
Ninka er 100.000, og at det samlede oplagstal for bogen »En familie
og dens dronning« er 60.000, mens »Helle - i samtaler med Ninka«
kun har solgt 1.254 eksemplarer pr. den 24. september 2012.
Det bestrides, at bøgerne »Dronning af Danmark« og »En familie
og dens dronning« er sammenlignelige med »Helle - i samtaler
med Ninka«. Den interesse, der knytter sig til Helle Thorning-
Schmidt, er - i hvert fald i 2011 - navnlig af politisk karakter, og
markedet for udgivelsen er ikke kommercielt sammenlignelig med
Ninkas tidligere udgivelser om kongehuset.
Det bestrides videre, at det skuffende salgstal kan henføres til
BT's omtale af bogen, og den fremlagte information vedrørende
salg af bøger og omsætningstab må derfor afvises som dokumenta-
tion for, at der skulle være den påståede årsagssammenhæng. Det
bestrides, at den af sagsøgerne hævdede uberettigede fortjeneste
bør indgå i en fastsættelse af en eventuel erstatning.
Godtgørelse for ikke-økonomisk skade:
Det bestrides, at der foreligger en krænkelse af ophavsretslovens
§ 3. Der er ikke i øvrigt dokumenteret
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nogen skadevirkning. Der er herefter ikke grundlag for at tilkende
godtgørelse, jf. § 83, stk. 3.
Straf:
Det bestrides, at der foreligger den fornødne tilregnelse til at på-
lægge ansvarshavende chefredaktør S1, journalist S2 og journalist
S3 straf, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 1, nr. 1, jf. § 2.
--oo0oo--
SAGSØGERNES OPFORDRINGER:
Som svar på sagsøgernes provokationer, processkriftet s. 4, kan
det oplyses, at oplagstallet den 24. april 2011 var 86.967, den 1.
maj 2011 var 88.920, den 8. maj 2011 90.403 og den 15. maj
90.403. Oplagstallet var den 29. maj 2011 94.817, den 5. juni 2011
93.349, den 12. juni 2011 92.500 og den 19. juni 2011 85.860.

Rettens begrundelse og afgørelse
Af sagens oplysninger fremgår, at BT i sin søndagsudgave den 22.
maj 2011 på to dobbeltsider, fire sider ialt, medtog ca. 6 % af bo-
gens samlede tekst i en artikel, der for ca. 87 %'s vedkommende
var direkte afskrift fra bogen. Søndagsudgavens forside var udeluk-
kende en reklame for artiklen, og det er oplyst, at avisens »spisesed-
ler« om søndagen ligeledes udelukkende handlede om artiklen i
avisen. Teksten i avisen gengiver i ordrette citater bogens omtale
af bl.a. Helle Thorning-Schmidts møde med Stephen Kinnock,
hendes ægteskab, forældrenes skilsmisse, hendes fars sygdom og
død, forholdet til moderen, forholdet til hendes børn og skattesagens
indledende faser. Teksten i BT er koncentreret på en sådan måde,
at læseren umiddelbart får det indtryk, at bogens hovedindhold er
gengivet i avisen.

Bogen blev udgivet den 24. maj 2011 og er efter de forliggende
oplysninger solgt i 1.254 eksemplarer pr. 24. september 2012.
Sagsøgte S1 har i en e-mail af 22. juni 2011 erkendt, at de
sagsøgte har citeret for meget fra bogen.
Efter en samlet vurdering finder retten, at teksten i BT har et sådant
omfang og et sådant indhold, at det må anses for tilstrækkeligt
sandsynliggjort af sagsøgerne, at folk, ved at læse teksten i BT, er
blevet bibragt det indtryk, at de nu havde læst hovedindholdet af
bogen, og derfor ikke behøvede at købe bogen.
Retten finder det derfor bevist af sagsøgerne, at der er sket en
krænkelse af sagsøgernes ophavsret, jf. ophavsretslovens § 2, stk.
1, idet citeringerne i BT går væsenligt ud over, hvad der er lovligt
efter ophavsretslovens § 22.
Endvidere er uddragene af bogen sammenstillet i BT's artikel på
en sådan måde, at det må anses for krænkende for Ninkas litterære
anseelse og egenart, jf. lovens § 3, stk. 2.
Det forhold, at Anja Desirée Lykkeberg har overladt bogen til de
sagsøgte uden at give konkrete anvisninger for brugen af bogen,
kan ikke fortolkes som et samtykke til at citere i videre omfang
end tilladt efter loven. Det samme gælder det af de sagsøgte anførte
om pr-værdien af avisens omtale af bogen, idet selve bogen kun er
nævnt to steder på avisens side 4.
Det er ikke bevist af sagsøgerne, at ophavsretslovens § 3, stk. 1,
ligeledes er krænket, idet det på side 4 i avisens artikel er angivet,
at
. . . »Det fortæller S-dronningen i en ny bog af den legendariske
interviewer Anne Wolden-Ræthinge, kaldet Ninka . . .«.
Retten finder, at denne omtale af forfatteren er tilstrækkelig til,
at navngivningsretten i lovens § 3, stk. 1, er opfyldt.
Sagsøgerne har efter det ovenstående krav på et vederlag og en
erstatning for de sagsøgtes krænkelse af sagsøgernes ophavsret, jf.
lovens § 83, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 76, stk. 1, nr. 1, jf. § 2 og §
3, stk. 2.
Ved vurderingen af størrelsen af det vederlag og den erstatning,
der tilkommer sagsøgerne, lægger retten på den ene side vægt på,
at bogens hovedidé har været i interviewform at skildre Helle
Thorning-Schmidts private forhold på et tidspunkt af hendes liv -
i maj 2011 - hvor hun var oppositionens kandidat til statsminister-
posten, og hvor der i vide kredse af befolkningen var en forventning
om, at hun kunne blive Danmarks kommende - og første kvindelige
- statsminister, samtidig med at skattesagen vedrørende hende og
hendes ægtefælles forhold var i sine indledende faser.
Det må derfor antages, at bogen i sig selv havde en betydelig
nyhedsværdi og dermed et betydeligt salgspotentiale, som kunne
have været udløst, hvis ikke BT havde lukket luften ud af bogen
ved at bringe sin artikel den 22. maj 2011.
På den anden side lægger retten - i mangel af objektive oplysninger
herom iøvrigt - nogen vægt på sagsøgte S2's oplysninger i retten
om, at bøger om politikere, både med personligt og med politisk
indhold, fx Niels Krause-Kjærs biografi om Lars Løkke Rasmussen
eller [sagsøgte S2's egne] bøger omBertel Haarder og Svend Auken
og om Erik SkovPedersen og Henriette Kjær, ikke har haft et
salgspotentiale, der oversteg nogle tusinde eksemplarer.
Sagsøgerne har ikke sandsynliggjort, at den omtvistede bog har
haft et salgspotentiale, der blot i nogen grad kan nærme sig udgi-
velser om kongehusets centrale personer, herunder Ninkas egne
udgivelser om Dronningen, Kronprins Frederik og Kronprinsesse
Mary.
Reg. revisor Carsten Thomsen har i nogle regneark angivet, at et
salg på 36.000 eksemplarer af bogen ville indbringe et dækningsbi-
drag på 2.465.473 kr., og et salg på 100.000 eksemplarer af bogen
ville indbringe et dækningsbidrag på 6.435.013 kr.
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Efter en samlet vurdering og under hensyn til, at bogens salgspo-
tentiale efter det oplyste næppe ville overstige 5.000 - 6.000 eksem-
plarer, finder retten skønsmæssigt, at sagsøgerne har krav på et
samlet vederlag og en erstatning på 250.000 kr.
Sagsøgeren, AnneWolden-Ræthinge, har ikke for retten sandsyn-
liggjort, at krænkelsen af hendes ophavsret har haft en sådan karak-
ter, at der herudover er grundlag for at tilkende hende en godtgørelse
efter lovens § 83, stk. 3.
Retten finder ej heller grundlag for at antage, at krænkelsen af
sagsøgernes ophavsret er sket forsætligt eller med en uagtsomhed,
der kan betegnes som grov.
Retten finder derfor ikke noget holdepunkt for at idømme de
sagsøgte bødestraf efter lovens § 76, stk. 1.
Der afsiges herefter dom, som anført nedenfor.
Sagsomkostningerne er fastsat således, at 6.300 kr. er refusion af
beregnet retsafgift i forhold til det vundne beløb, og resten, 31.700
kr., er udgift til advokatbistand.

Thi kendes for ret
De sagsøgte, S1, S2 og S3, skal inden 14 dage, en for alle og alle
for en, betale 250.000 kr. med tillæg af procesrente af beløbet fra
27. oktober 2011 til Anja Desirée Lykkeberg og Anne Wolden-
Ræthinge.
De sagsøgte skal endvidere inden for samme frist, en for alle og
alle for en, betale sagsomkostninger til sagsøgerne med 38.000 kr.

Østre Landsrets dom
Frederiksberg Rets dom af 29. november 2012 (- - -) er anket af
S1, S2 og S3 med principal påstand om afvisning over for de
indstævntes påstand 1 og subsidiært over for påstand 1 og de øvrige
påstande, frifindelse mod betaling af 86.000 kr.
De indstævnte, Kastaniehøj Forlag v/Anja Desirée Lykkeberg og
Anne Wolden-Ræthinge har nedlagt følgende påstande:
1. S1, S2 og S3 tilpligtes at anerkende at have krænket Kastaniehøj
Forlag v/Anja Desirée Lykkeberg og Anna Wolden-Ræthinges
rettigheder til bogen »Helle - i samtaler med Ninka« ved trykning
af artiklen »Helle - Helt Privat«.
2. S1, S2 og S3 tilpligtes solidarisk at betale de indstævnte 650.000
kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling
sker, eller et mindre beløb efter rettens skøn; og
3. S1, S2 og S3 idømmes i medfør af ophavsretslovens § 76, stk.
1, en af retten fastsat straf for overtrædelse af ophavsretslovens §
2 og § 3.
Forklaringer
Der er for landsretten afgivet supplerende forklaringer af S1, S2,
Anja Desirée Lykkeberg og Vibeke Hastrup.
S1 har forklaret blandt andet, at han nu arbejder som såkaldt digi-
talchef på TV2. Han kender en del til markedsføring af bøger, også
fordi han nu selv har skrevet to bøger. Det foregår ofte sådan, at
forlaget kontakter en avis med henblik på omtale af bogen i avisen.
Det har han også selv gjort for at skabe interesse for bogen gennem
pressen. Det er allerbedst, hvis avisen bringer et kapitel eller et
uddrag af bogen. Normalt vil det ikke forringe salget af en bog, at
et kapitel fra bogen bringes i en avis. Han ville selv gerne have
gengivelse af flere kapitler fra sin seneste bog bragt i en avis. Et
eksempel på uddrag af en bog i samme omfang som i denne sag er
de uddrag af Stig Tøftings bog, som et formiddagsblad bragte. I
nærværende går citatmængden dog over grænsen for, hvad der kan
anses for sædvanlig omtale. Et interview er også godt. Det er i sig
selv et mål at få en bog omtalt i aviserne. På BT fik de således
mange henvendelser herom. Først senere markedsfører forlaget
bogen. Salgstallet på cirka 6850 for bogen »Svend« om Svend
Auken er noget af det højeste, biografier kan komme op på, når der

ikke er tale om kongelige personer. Biografier er normalt ikke sagen
for formiddagsbladenes læsere. Det er ikke realistisk, at 4.000 af
BTs læsere ville have købt bogen. Noa Redingtons bog om Helle
Thorning havde i væsentligt omfang udtømt markedet for bøger
om Helle Thorning.
S2 har forklaret blandt andet, at hans forklaring for byretten bygger
på blandt andet egne erfaringer. Som forfatter er det almindeligt,
at man ønsker omtale i avisen. Dette kan blandt andet ske ved, at
et kapitel fra den pågældende bog optrykkes. Dette fremmer inter-
essen og dermed salget. Omtale er mere salgsfremmende end for
eksempel en anmeldelse i Berlingske Tidende. Det er ikke helt
præcist sådan, at han ikke så pressemeddelelsen. Den blev sendt
til BT's almene e-mailadresse, der ikke tømmes i weekenden,
hvilket efter hans opfattelse var lidt dumt. Han modtog dog også
en kopi af pressemeddelelsen på sin private e-mailadresse. Nu kan
han godt se, at der nederst i pressemeddelelsen står, at bogen ikke
må gengives. Efter den første samtale med Anja Desirée Lykkeberg
troede han, at der var fælles forståelse af, at BT kunne bringe noget
i avisen. Han havde en følelse af, at der var grønt lys. Efter hans
opfattelse gjorde han det ukendte forlag en tjeneste. Det er ureali-
stisk, at 4.000 ville have købt bogen, hvis artiklen i BT ikke var
blevet bragt. BT's læsere ville normalt alligevel ikke købe denne
type bog. På forsiden af BT er det ikke nævnt, at der er tale om en
bog, og man kunne derfor tro, at der var tale om BT's interview
med Helle Thorning. Han har ikke været involveret i beslutningen
om at lægge uddragene på BT's hjemmeside som sket. Det er en
teknisk fejl, at uddragene ikke blev fjernet umiddelbart efter indsi-
gelsen fra Kastaniehøj Forlag.
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Anja Desirée Lykkeberg har forklaret blandt andet, at hun var ansat
ved forlaget Aschehoug i 3 år og 2 år ved forlaget Borgen, hvorefter
hun startede sit eget forlag. Hun har været med til at udgive i alt
over 100 bøger. På forlaget Aschehoug stod hun for langt de fleste
bøger. En normal markedsføring består blandt andet i, at man gerne
vil have en bog omtalt i forskellige medier. Man vil ligeledes gerne
have en bog anmeldt. Det, man ønsker, er omtale i form af nyheden
om en bog og ikke omtale i form af bogens nyhed. I dag går
nyhedsværdien hurtigt af en bog. BT's artikel var derfor ødelæggen-
de, hvilket også er årsagen til, at hun reagerede allerede samme
søndag. BT har bragt de mest centrale historier i bogen, hvorfor
potentielle læsere ikke længere var nysgerrige efter at vide, hvad
der stod i bogen. Helle Thorning var kendt for at være lukket om
sit privatliv, og denne bog var den første, der gik tæt på hende pri-
vat. BT's artikel havde endvidere den konsekvens, at andre medier
ikke længere var interesseret i at bringe nyheden om bogen. Forlaget
havde planlagt markedsføring af bogen i form af omtale i forskellige
medier, såsom ugeblade og netmedier, hvilket ikke kunne gennem-
føres nu. Sådan markedsføring i forskellige medier har dels betyd-
ning for antallet af detailkøbere, dels og i særlig grad for i hvilket
omfang boghandlere bestiller bogen hjem og reklamerer med den
i deres udstillingsvinduer. Omtale i én avis er ikke nok til at påvirke
boghandlernes indkøb. Der var også planlagt annoncering for bogen,
men omtale i pressen var dog af størst betydning. Efter hendes op-
fattelse er dårlige anmeldelser generelt ikke så afgørende for salget,
hvis folk er nysgerrige. Noa Redingtons bog om Helle Thorning
er i grunden en politisk bog, der er skrevet til folk, der vil se hendes
politiske manifest. Bogen »Helle for magten« er en meget analytisk
bog. Ninkas bog handler om generelle emner som livet, døden og
kærligheden. Ninkas tidligere bøger havde solgt mere end godt, og
denne bog handlede omDanmarks måske kommende statsminister.
De havde derfor en forventning om salgstal på 30.000 - 50.000
eksemplarer. Der var lagt et egentligt budget vedrørende 1. oplag
på cirka 4.000 bøger. Man ville først trykke 2. oplag, hvis der var
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salg i 1. oplag. Ninka havde længe været tilknyttet Gyldendal, men
ønskede at give et nyt forlag en chance og sprang derfor fra Gyl-
dendal. Der blev i den anledning holdt møder med Noa Redington
i sin egenskab af Helle Thornings spindoktor, idet Helle Thorning
og Noa Redington ønskede sikkerhed for forlagets kvalitet. Efter
samtaler med vidnet godkendte de, at bogen kunne udgives på
Kastaniehøj Forlag. Det var Noa Redingtons opfattelse, at bogen
med sin menneskelige vinkel ville have en bredere læserkreds end
hans egen bog. Udgivelsen af bogen blev forsinket, fordi Helle
Thorning ikke havde tid til så mange samtaler med Ninka, senere
på grund af Helle Thornings faders død og til sidst på grund af
skattesagen. Da bogen endelig var færdig, var valgtrommerne i
gang. Bogen skulle lanceres inden valget, idet man ved planlagt
lancering efter valget løb den risiko, at Helle Thorning ikke blev
statsminister. Som pressekoordinator engagerede hun Vibeke Ha-
strup, som hun kendte som en meget kompetent person fra sit tidli-
gere arbejde på forlaget Borgen. Forlaget er nu lukket, og der har
ikke været yderligere salg siden sagens foretagelse i byretten. Efter
hendes opfattelse er de uddrag af bogen, der er bragt i BT, kræn-
kende, blandt andet fordi man har skåret i bogens fremstilling. Det,
der er kendetegnende ved Ninkas stil, er, at hovedpersonens egne
ord, måde at svare på, valg af svar osv. gengives. På den måde
tegnes et portræt af personen, uden analyse eller perspektivering.
Varemærket er, at der ikke er anvendt andre ord, end dem som
hovedpersonen har anvendt. Kronologien er også vigtig, idet udta-
lelser er fremkommet i en præcis sammenhæng, hvilket Ninka
lægger vægt på.
Vibeke Hastrup har forklaret blandt andet, at hun gennem 7 år har
arbejdet med pr og markedsføring vedrørende cirka 250 bøger om
året, herunder interviewbøger og politiske bøger, dog ikke om po-
litikere på Helle Thornings niveau. Hun har derfor et bredt netværk
bestående af journalister, forfattere, boghandlere, forlagsfolk m.fl.
Hun er bekendt med hele processen ved udgivelse af bøger. Hun
fik en henvendelse fra Kastaniehøj Forlag i foråret 2011 og blev
antaget i maj 2011. Efter hendes opfattelse var kombinationen af
Ninkas stil og Helle Thornings aktualitet god. Der var endvidere
tale om nye historier. Ninka var en veletableret forfatter. De vurde-
rede, at der kunne sælges cirka 50.000 eksemplarer af bogen. Bogen
blev sendt til de aviser mv., som man regnede med ville anmelde
bogen. Da BT hende bekendt ikke anmelder bøger, blev den ikke
sendt til BT. Hun lagde pressemeddelelsen ind i den bog, som S2
lod afhente af en taxa. Hun havde foldet pressemeddelelsen, således
at den tydeligt stak ud af bogen.Markedsføringsstrategien for bogen
var at rette henvendelse til forskellige typer presse hen over tid
med henblik på en redaktionel omtale af bogen i den vinkel, som
det enkelte medie måtte finde relevant. Det er imidlertid svært at
få andre medier til at interessere sig for en bog, når ét medie allerede
har bragt alle de nyheder, som bogen indeholder. Efter BT's artikel
var nyhedsinteressen forsvundet.
Procedure
Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbrin-
gender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.
Appellanterne har herudover til støtte for den i landsretten nedlagte
afvisningspåstand over for de indstævntes påstand 1 gjort gældende,
at anerkendelsespåstanden reelt er et anbringende til støtte for på-
stand 2
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og 3, og at de indstævnte ikke har særskilt retlig interesse i at få
påstanden prøvet.
De indstævnte har over for appellanternes afvisningspåstand gjort
gældende, dels at denne er fremsat for sent, jf. retsplejelovens §
383, dels at de indstævnte har en retlig interesse i at få påstanden
prøvet.

Landsrettens begrundelse og resultat
Efter formuleringen af de indstævntes påstand om, at appellanterne
skal anerkende at have krænket de indstævntes »rettigheder« til
den omhandlede bog, sammenholdt med de af de indstævnte sam-
tidigt nedlagte påstande 2 og 3, findes de indstævnte ikke at have
den fornødne retlige interesse i en særskilt prøvelse af denne på-
stand, hvorfor appellanternes afvisningspåstand tages til følge.
Landsretten tiltræder, at navneangivelsesretten i henhold til op-
havsretslovens § 3, stk. 1, ikke er krænket for så vidt angår artiklen
i BT's papirudgave den 22. maj 2011, som også gengivet på
www.infomedia.dk, hvorved bemærkes, at navngivning er sket på
såvel side 4 som side 5 i artiklen. Da forfatterens navn ikke er an-
givet i artiklerne tilgængelige via BT's hjemmeside, er der derimod
i denne sammenhæng sket en krænkelse af navneangivelsesretten
i henhold til ophavsretslovens § 3, stk. 1.
Med denne bemærkning og i øvrigt af de grunde, der er anført af
byretten, tiltræder landsretten, at betingelserne for at pålægge ap-
pellanterne at betale et rimeligt vederlag og erstatning til de
indstævnte er opfyldt, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2,
jf. § 76, stk. 1, nr. 1, jf. § 2 og § 3, stk. 1 og 2.
Det tiltrædes endvidere, at der ikke er godtgjort en sådan skade-
virkning, at der er grundlag for at tilkende en godtgørelse for ikke-
økonomisk skade efter ophavsretslovens § 83, stk. 3.
Også efter bevisførelsen for landsretten findes den skønsmæssigt
fastsatte størrelse af vederlag og erstatning passende bestemt til
250.000 kr.
Da der er tale om en ganske væsentlig overskridelse af citatretten,
som appellanterne i det mindste burde have været bekendt med,
findes disse ved overtrædelsen at have handlet groft uagtsomt og
straffes derfor hver især med en bøde på 5.000 kr., jf. ophavsrets-
lovens § 76, stk. 1, nr. 1, jf. § 2 og § 3, stk. 1 og 2.
Forvandlingsstraffen for bøden for hver af appellanterne er fængsel
i 8 dage.
Med disse ændringer stadfæstes dommen.
Når henses til sagens værdi, forløb og udfald skal appellanterne
in solidum betale delvise sagsomkostninger til dækning af de
indstævntes udgift til advokatbistand.

Thi kendes for ret
S1, S2 og S3 skal inden 14 dage in solidum betale 250.000 kr. med
procesrente fra den 27. oktober 2011 til Kastaniehøj Forlag v/Anja
Desirée Lykkeberg og Anne Wolden-Ræthinge.
S1 straffes med en bøde på 5.000 kr.
S2 straffes med en bøde på 5.000 kr.
S3 straffes med en bøde på 5.000 kr.
Forvandlingsstraffen for hver bøde er fængsel i 8 dage.
I sagsomkostninger for landsretten skal S1, S2 og S3 inden 14

dage in solidum betale 35.000 kr. til Kastaniehøj Forlag v/Anja
Desirée Lykkeberg og Anne Wolden-Ræthinge.
Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.
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U.2017.3607S

Mønster i blå og hvide tern, der ikke havde oprindeligt
særpræg på ibrugtagningstidspunktet på senge og sengetøj
i 1993/94, havde opnået særpræg og beskyttelse som
velkendt varemærke gennem mangeårig brug.
Krænkelsesvurdering. Værneting for norsk firma i
Danmark, jf. domsforordningens art. 7, nr. 2.
Immaterialret 5.1, 53.1, 53.2 og 53.3 - Markedsret 1.2 og 1.9 -
Retspleje 21.4.

♦ H's blå- og hvidternede mønster opfyldte efter sin karakter og
anvendelse ikke ved ibrugtagning på senge og sengetøj i
1993/94 kravene til oprindeligt særpræg og havde ikke evne
til at fungere som oprindelsesangivelse for varerne. Mønsteret
kunne derfor ikke beskyttes som varemærke, uanset at det for
sengenes vedkommende skilte sig ud fra den vanlige
udsmykning på markedet i den produktkategori, jf.
varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, og det simple ternede
mønster fremstod som udgangspunkt som en udsmykning af
varen. H havde gennem en omfattende bevisførelse, herunder
markedsundersøgelser, og vidneforklaringer dokumenteret
anvendelsen af og kendskabet til det blå mønster for navnlig
H's senge i Danmark for årene 1993/1994 og frem til i dag.
Efter en samlet vurdering fandt retten, at H's tern i dag for en
væsentlig del af den relevante omsætningskreds blev opfattet
som et kendetegn for H's senge. Mærket havde således opnået
særpræg gennem anvendelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.
Den relevante omsætningskreds udgjordes af den meget brede,
voksne befolkningsgruppe, som efter nogen overvejelse om
navnlig kvalitet, pris og udseende træffer beslutninger om
sengekøb. På grund af varens karakter og pris er
købsbeslutningen forbundetmed en høj grad af opmærksomhed.
Retten fandt endvidere, at bekendtskabsgraden og kvaliteten
var af en sådan karakter, at H's tern nyder beskyttelse som et
velkendt varemærke, idet mærket er kendt af en betydelig del
af den relevante offentlighed, som svarer til den brede, relevante
omsætningskreds. De sagsøgte havde imidlertid godtgjort, at
mønsteret Hofnäs blå havde været anvendt på sengetøj og solgt
på det danske marked kontinuerlig siden midten af 1990'erne,
og H havde ikke godtgjort, at H's tern var indarbejdet som
varemærke i midten af 1990'erne. H kunne derfor ikke med sin
senere erhvervede ret forbyde den tidligere iværksatte og
kontinuerlige brug af det i øvrigt forvekslelige mønster Hofnäs
Blå på sengetøj. Det gjorde ikke nogen forskel herfor, at Hofnäs
Blå var forblevet en udsmykning på de sagsøgtes sengetøj. -
N's mønster NewCheck blå blev markedsført af N fra omkring
2005/2006, hvor H allerede havde indarbejdet de blå og hvide
tern som et varemærke for sine senge. Uanset
størrelsesforskellene på ternene fremstod New Check blå
mønsteret med fuldstændigt samme blå-hvide farveholdning
nærmest identisk med H's varemærke. Da sengetøj er et
komplementært produkt til senge, var der tale om varer af
lignende art, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2. Efter en
helhedsbedømmelse var der således en forvekslingsrisiko
mellem New Check blå og Hästens beskyttede mærke, og
anvendelsen af NewCheck blå kunne derfor forbydes i medfør
af varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens
§ 1 og § 18 (nu § 3, stk. 1, og § 22). Dette gjaldt uanset H's
relativt simple mærke og uanset, at det ikke var godtgjort, at
H's mærke var velkendt, da N lancerede New Check blå. H

havde ikke fortabt sin ret til at gøre indsigelse eller kræve
vederlag og erstatning ved passivitet eller forældelse. H's
påstand om destruktion var tilstrækkelig klar til at blive taget
under påkendelse og blev taget til følge for så vidt angår New
Check blå. Efter at H havde hævet en sag om midlertidigt
forbud fremkom N med et udsagn, som ikke indeholdt urigtig
information. N, der ikke havde pligt til at informere om,
hvordan H opfattede retsstillingen, blev frifundet for
overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 2. Der var
ikke grundlag for at tage påstand 5 om offentliggørelse af
domskonklusionen til følge. H havde krav på et rimeligt
vederlag på 300.000 kr., jf. varemærkelovens § 43, stk. 1.
Retten havde skønsmæssigt tilsigtet et vederlag på omkring 10
% af den samlede omsætning på de krænkende produkter
eksklusive moms, og endvidere at der ikke skete en
overkompensation af H ved at inddrage forskellige led i
salgskæden. Det var ikke godtgjort, at H herudover havde lidt
et tab, eller at der er sket en markedsforstyrrelse. Det norske
selskab N havde på sin hjemmeside markedsført bl.a. en særlig
dansk kollektion, som havde omfattet de påståede krænkende
produkter, og der var på hjemmesiden anført
kontaktinformationer for disse kollektioner i Danmark. N
fandtes på denne baggrund at have rettet sine
markedsføringsaktiviteter mod Danmark på en sådan måde, at
der også for N's vedkommende var værneting for sagen i
Danmark, jf. domsforordningens artikel 7, nr. 2.
3608

S.H.D. 14. august 2017 i sag V-111-15, V-112-15, V-113-15, V-114-
15 og V-115-15
(Mads Bundgaard Larsen, Karin Schou Andersen, Tina Bøggild).

Hästens Sengar AB (adv. Jens Jakob Bugge, Hellerup)
mod
1) Nordicform i Skandinavien AB (adv. Lars Gamborg Segato,
Aarhus)
2) Nordicform A/S (adv. Lars Gamborg Segato, Aarhus)
og
Hästens Sengar AB (adv. Jens Jakob Bugge, Hellerup)
mod
Drømmeland A/S (adv. Lars Gamborg Segato, Aarhus)
og
Hästens Sengar AB (adv. Jens Jakob Bugge, Hellerup)
mod
Westergaard Gardiner - Bolig Form ApS (adv. Lars Gamborg
Segato, Aarhus)
og
Hästens Sengar AB (adv. Jens Jakob Bugge, Hellerup)
mod
Sejs Dyner ApS (adv. Lars Gamborg Segato, Aarhus)
og
Hästens Sengar AB (adv. Jens Jakob Bugge, Hellerup)
mod
A/S Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord (adv. Lars Gamborg
Segato, Aarhus).

Sø- og Handelsretten
Sagernes baggrund og parternes påstande
Sagerne drejer sig om, hvorvidt Hästens Sengar AB's mønster
med blå og hvide tern nyder varemærkeretlig og/eller
markedsføringsretlig beskyttelse og i givet fald, hvorvidt
Nordicforms produkter, sengetøjet Hofnäs blå og New Check
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marine, krænker Hästens rettigheder. Derudover er der spørgsmål
om, hvorvidt Hästens har udvist passivitet i forhold til håndhævelsen
af deres eventuelle rettigheder samt om værneting i Danmark for
det norske selskab, Nordicform A/S.
Hästens har ud over producenten af Hofnäs blå og New Check
marine, NordicformAB ogA/S, også sagsøgt en række forhandlere
af Nordicforms produkter. Det drejer sig om Drømmeland A/S,
Westergaard Gardiner - Bolig Form ApS, A/S Th. Wessel & Wett
Magasin du Nord og Sejs Dyner ApS. Alle de sagsøgte har under
sagen været repræsenteret af den samme advokat, og har i det
væsentlige nedlagt samme påstande og gjort de samme anbringender
gældende.
Hästens Sengar AB har under sagen nedlagt følgende endelige
påstande:
1. De sagsøgte forbydes i Danmark at importere, markedsføre,
udbyde, sælge eller på anden kommerciel vis, herunder ved
medvirken, at udnytte sengetøj (betegnet af Nordicform-koncernen
som »New Check blå« eller »New CheckMarine«, jf. bilag 83a og
V og som Hofnäs Blå«, jf. bilag 83c) i den udformning med blå og
hvide tern,
- i forhold til Nordicform i Skandinavien AB og Nordicform AS
(sag V-111-15) som disse tern fremgår af bilag 9a-9c, (ekstrakt s.
1909ff), 81 (ekstrakt s. 1787ff), (sengetøj, der fremgår af bilag 2-3
til dette bilag) 82a (ekstrakt s. 1867), 83a-83f (ekstrakt s. 1883ff),
84a-84c (ekstrakt s. 1951ff), 85a-85b (ekstrakt s. 1993ff) og 87a-
87c (ekstrakt s. 1999ff) (markeret med pile).
- i forhold til Drømmeland A/S (sag V-112-15) som disse tern
fremgår af bilag 9a-9c (ekstrakt s. 1909ff), 76 (ekstrakt s. 1845),
82a (ekstrakt s. 1867ff), 5 (ekstrakt s. 1917f), 77 (ekstrakt s. 1971),
79 (ekstrakt s. 1975), 79 (ekstrakt s. 1833), (sengetøj, der fremgår
af bilag 2 til dette bilag) og 82a (ekstrakt s. 1867), og 83a-83e
(ekstrakt s. 1883ff) og 102a (ekstrakt s. 2003) (markeret med pile).
- i forhold til Westergaard Gardiner - Boligform ApS (sag V-113-
15) som disse tern fremgår af bilag 9a-9c (ekstrakt s. 1909ff), 85a-
85c (ekstrakt s. 1869-1871) og 83a-83e (ekstrakt s. 1883ff)
(markeret med pile).
- i forhold til Sejs Dyner ApS (sag V-114-15) som disse tern
fremgår af bilag 9a-9c (ekstrakt s. 1909f), bilag 76 (ekstrakt 1781ff),
84 (ekstrakt s. 1799ff), 83a-83e, (ekstrakt s. 1883ff) (markeret med
pile).
- i forhold til A/S Th.Wessel &Wett, Magasin du Nord som disse
tern fremgår af bilag 9a-9c (ekstrakt s. 1909ff), bilag 76-77
(ekstrakts. 1809-1810, 1812), bilag 78 ekstrakt s. 1814), 85a-85c
(ekstrakt s. 1859ff) (markeret med pile).
2. De sagsøgte forbydes i Danmark i forbindelse med import,
markedsføring, udbud, salg eller anden kommerciel aktivitet,
herunder ved medvirken, vedrørende sengetøj at benytte de
kendetegn (blå og hvide tern),
- i forhold til Nordicform i Skandinavien AB og Nordicform AS
(sag V-111-15) som disse tern fremgår af bilag 9a-9c, (ekstrakt s.
1909ff), 81 (ekstrakt s. 1787ff), (sengetøj, der fremgår af bilag 2-3
til dette bilag) 82a (ekstrakt s. 1867), 83a-83f (ekstrakt s. 1883ff),
84a-84c (ekstrakt s. 1951ff), 85a-85b (ekstrakt s. 1993ff) og 87a-
87c (ekstrakt s. 1999ff) (markeret med pile).
- i forhold til Drømmeland A/S (sag V-112-15) som disse tern
fremgår af bilag 9a-9c (ekstrakt s. 1909ff), 76 (ekstrakt s. 1845),
82a (ekstrakt s. 1867ff), 5 (ekstrakt s. 1917f), 77 (ekstrakt s. 1971),
79 (ekstrakt s. 1975), 79 (ekstrakt s. 1833), (sengetøj, der fremgår
af bilag 2 til dette bilag) og 82a (ekstrakt s. 1867), og 83a-83e
(ekstrakt s. 1883ff) og 102a (ekstrakt s. 2003) (markeret med pile).
- i forhold til Westergaard Gardiner - Boligform ApS (sag V-113-
15) som disse tern fremgår af bilag 9a-9c
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(ekstrakt s. 1909ff), 85a-85c (ekstrakt s. 1869-1871) og 83a-83e
(ekstrakt s. 1883ff) (markeret med pile).
- i forhold til Sejs Dyner ApS (sag V-114-15) som disse tern
fremgår af bilag 9a-9c (ekstrakt s. 1909f), bilag 76 (ekstrakt 1781ff),
84 (ekstrakt s. 1799ff), 83a-83e, (ekstrakt s. 1883ff) (markeret med
pile).
- i forhold til A/S Th.Wessel &Wett, Magasin du Nord som disse
tern fremgår af bilag 9a-9c (ekstrakt s. 1909ff), bilag 76-77
(ekstrakts. 1809-1810, 1812), bilag 78 (ekstrakt s. 1814) og 85a-
85c (ekstrakt s. 1859ff) (markeret med pile).
3. Produkter, udstyr, markedsføringsmateriale og andet materiale,
som indebærer en anvendelse af de kendetegn, som er omfattet af
forbuddet, jf. påstand 1 og 2, destrueres, fjernes eller skal på anden
vis utilgængeliggøres, dog alene i det omfang, som de sagsøgte
kan råde over dette materiale.
4. Nordicform i Skandinavien AB og Nordicform AS forbydes at
fremkomme med følgende udsagn, jf. bilag 97 (ekstrakt s. 1915),
(sag V-111-15):
»Hästens har trukket sagen om præjudiciel påbudmodNordicform
og vores danske kunder… I sagens anledning vil vi gerne skyde
Borås Cotton Hofnäs og turiform New Check i gang igen, med
nogle gode tilbud.«
5. De sagsøgte pålægges for egen regning at offentliggøre i 14
dage en fældende dom i denne sag principalt i sin helhed på forsiden
af selskabernes hjemmesider www.nordicform.com (sagsøgte 1 og
2), www.droemmeland.dk (sagsøgte 3), www.bolig-form.dk
(sagsøgte 4), www.magasin.dk (sagsøgte 5) og www.dyner.dk og
www.sejsdyner.dk (sagsøgte 6), subsidiært alene domskonklusionen
på forsiderne samt hele dommen via et link fra hjemmesiderne, og
mere subsidiært via link fra forsiderne, samt at indrykke en annonce
i papirudgaven af Børsen, Politiken og Berlingske Tidende med en
gengivelse af domskonklusionen.
6.a Nordicform Skandinavien AB og Nordicform AS tilpligtes
principalt in solidum subsidiært alternativt at betale kr. 500.000 til
sagsøger tillagt procesrente fra nærværende sags anlæg.
6.b Drømmeland A/S tilpligtes at betale kr. 100.000 til sagsøger
tillagt procesrente fra nærværende sags anlæg.
6.c Westergaard Gardiner - Bolig Form ApS tilpligtes at betale
kr. 100.000 til sagsøger tillagt procesrente fra nærværende sags
anlæg.
6.d A/S Th. Wessel & Wett, Magasin du Nord tilpligtes at betale
kr. 200.000 til sagsøger tillagt procesrente fra nærværende sags
anlæg.
6.e Sejs Dyner ApS tilpligtes at betale kr. 100.000 til sagsøger
tillagt procesrente fra nærværende sags anlæg.
7. Anke af en dom, hvorved der er blevet nedlagt forbud helt eller
delvist i overensstemmelse med påstand 1 og 2, skal ikke tillægges
opsættende virkning, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.
De sagsøgte har nedlagt følgende påstande:
Nordicform AB (V-111-15):
I forhold til Hästens' påstande 1-3 påstås frifindelse.
I forhold til Hästens' påstande 4-5 og 7 påstås frifindelse.
I forhold til Hästens' påstand 6a påstås principalt frifindelse,
subsidiært betaling af et af retten fastsat mindre beløb.
Nordicform AS (V-111-15):
I forhold til Hästens' påstande 1-7 påstås principalt afvisning.
I forhold til Hästens' påstande 1-5 og 7 påstås subsidiært
frifindelse.
I forhold til Hästens' påstand 6a påstås subsidiært frifindelse, mere
subsidiært betaling af et af retten fastsat mindre beløb.
Drømmeland (V-112-15), Bolig Form (V-113-15), Magasin (V-
115-15) og Sejs Dyner (V-114-15):
I forhold til Hästens' påstande 1-3 påstås frifindelse.
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I forhold til Hästens' påstande 4-5 og 7 påstås frifindelse.
I forhold til Hästens' påstande 6b-6e påstås principalt frifindelse,
subsidiært betaling af et af retten fastsat mindre beløb.
Oplysningerne i sagen
Hästens Sengar AB (herefter Hästens) er et svensk familieejet
selskab, der siden 1917 har produceret senge. Hästens producerer
i dag senge, sengetøj, øvrigt sengetilbehør mv., og produkterne er
eksklusive og kostbare.
Nordicform selskaberne er en norskbaseret koncern, der designer
og producerer dyner, puder og boligtekstil til navnlig det nordiske
marked.
Temaerne i nærværende sag er, hvorvidt Hästens mønster med
blå og hvide tern er varemærkeretligt og/eller markedsføringsretligt
beskyttet. Nærmere bestemt, om ternene har oprindeligt særpræg,
eller om de i benægtende fald senere har opnået særpræg ved
indarbejdelse. Såfremt Hästens kan siges at have varemærkeretlige
og/eller markedsføringsretlige rettigheder i forhold til mønstret på
senge og/eller sengetøj, er det også et tema, hvorvidt produkterne
fra Nordicform, sengetøjet Hofnäs blå og New Check marine, kan
siges at udgøre en krænkelse af disse rettigheder. Slutteligt er
spørgsmålet i givet fald, om Hästens har udvist passivitet i forhold
til påberåbelsen af sine rettigheder over for Nordicform. Det er i
forbindelse med både spørgsmålene om prioritet og passivitet et
tema, fra hvilket tidspunkt de forskellige produkter fra begge parter
er blevet solgt og markedsført i Danmark.
Hästens har ingen registrerede varemærker for de blå og hvide
tern i Danmark.
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Mønsteret, som Hästens påberåber sig som varemærke, ser sådan
ud:

Gengivet på Hästens sengetøj ser det sådan ud:

De to produkter fra Nordicform kaldes henholdsvis Hofnäs blå
og New Check marine. Hofnäs blå sælges som en del af
produktlinjen Borås Cotton, mens NewCheckmarine sælges under
produktlinjen Turiform.
Hofnäs blå har følgende udseende:

New Check marine har følgende udseende:

Det er ikke bestridt af de sagsøgte, at Hästens har brugt de blå
tern for senge og sengetøj. Uenigheden mellem parterne relaterer
sig navnlig til, hvordan de er blevet brugt, og herunder om det har
fået karakter af et varemærke, herunder for sengetøj.
Hästens bestrider ikke, at Hofnäs blå er solgt i Danmark i 2004,
2006, 2008, og herefter solgt kontinuerligt fra 2010. For NewCheck
marine har Hästens anerkendt, at der er eksempler på salg fra 2008
og kontinuerligt salg fra 2010.
Hästens blå og hvide tern
Der er under sagen fremlagt omfattende materiale til
dokumentation for ibrugtagning, indarbejdelse og velkendthed af
Hästens blå og hvide tern som varemærke.
Hästens har ifølge forhandlerlisten ca. 16 forhandlere i Danmark
fordelt over hele landet. Da Hästens gik ind på det danske marked
omkring 1995, havde de 4 forhandlere, hvilket i løbet af relativt få
år steg til ca. 11 forhandlere.
Hästens hjemmeside har en dansksproget underside, der beskriver
Hästens historie og giver detaljerede oplysninger ommaterialevalg
mv. for sengene. På alle billeder går de blå og hvide tern igen,
ligesom der også vises en blå og hvidternet seng opredt med blå
og hvidternet sengetøj. Hjemmesiden havde i perioden fra 2013 til
2015 122.481 besøgende.
I årene fra 1996-2015 har Hästens i mange sammenhænge været
journalistisk omtalt i en lang række lokale og landsdækkende
medier, herunder f.eks. Berlingske, Børsen og Bo Bedre. For alle
omtaler gør det sig gældende, at de er bragt sammen med et blå og
hvidternet Hästens produkt.
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Der er fremlagt medieplaner mv. fra Hästens i årene 1996-2015.
Det fremgår af planerne, at Hästens har haft en medie- og
markedsføringsstrategi for det danske marked, og at der hvert år i
perioden er gennemført kampagner og andre tiltag med henblik på
at øge kendskabet til Hästens samt værdien af selskabets brand.
Materialet indeholder en lang række billeder, hvoraf hovedparten
viser blå og hvidternede Hästens produkter, herunder også i nogle
tilfælde sengetøj.
Hästens har som led i sin markedsføring også gennemført flere
landsdækkende og regionale TV-reklamekampagner i årene 1998-
2000 og 2007. Retten har fået forevist et eksempel på et TV-spot,
hvori der indgik en blå og hvidternet seng.
Hästens har fremlagt en lang række fakturaer for annoncering i
forskellige trykte medier, der dokumenterer, at Hästens har haft
betydelige udgifter til markedsføring. Der er endvidere fremlagt
omkring 350 sider med eksempler på Hästens annoncer i årene
1998 til 2015 i trykte landsdækkende og regionale medier. Fælles
for eksemplerne på annoncer er, at de blå og hvide tern er
repræsenteret på dem alle.
Fra Hästens interne brandingarbejde er der fremlagt kataloger,
kampagnebøger, fotos af udstillinger, videoer, brandguidelines mv.
ligeledes for perioden 1998 til 2015. De forskellige dokumenter
har det til fælles, at de
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blå og hvide tern spiller en central rolle og optræder på stort set
samtlige sider.
Under sagen er der endvidere fremlagt en række
spørgeundersøgelser. En undersøgelse udført for Hästen i 2008
viser, at Hästens i Danmark er kendt i luksussenge kategorien af
ca. 55% af danskerne. Det fremgår endvidere, at forbrugerne
forbinder Hästens med høj kvalitet og høj pris. Der er ikke nærmere
redegjort for undersøgelsens grundlag.
Hästens har fået foretaget en undersøgelse i foråret 2014. Der
indgik 1500 respondenter, heraf 500 danskere. De øvrige
respondenter var finner og svenskere. Undersøgelsen viste et stort
kendskab til Hästens, og at ca. 39% af de adspurgte respondenter
angav at tænke på Hästens, når de fik forevist de blå og hvide tern.
Det er ikke på baggrund af oplysningerne i undersøgelsen muligt
at afklare, hvilket kendskab de danske forbrugere havde.
Hästens har ved en revisorerklæring af 9. marts 2017 redegjort
for deres omsætning ogmarkedsføringsomkostninger i årene 1998-
2015. Tallene viser, at Hästens har haft stigende omsætning i
perioden 1998-2007, med et knæk i 2008 og herefter stigende i de
følgende år. Markedsføringsomkostningerne har været betydelige
i hele perioden.
Der er afgivet uddybende forklaringer om store dele af Hästens
materiale.
Hofnäs blå
Hofnäs blå sælges som en del af produktlinjen Borås Cotton.
Hofnäs serien er oprindeligt designet og sat i produktion af det
svenske selskab Borås Wäfveri. Det er under sagen omtvistet,
hvornår produktet blev designet samt hvornår, det blev introduceret
på det danske marked.
Borås Wäfveri stiftede i 1993 det danske selskab Borås Cotton
ApS med henblik på at sælge Borås' produkter på det danske
marked. Michael Petersen, der var direktør i søsterselskabet Marks
&Kattens ApS, og havde kontorfællesskabmed Borås Cotton ApS,
har under sagen afgivet en erklæring, hvoraf det fremgår, at Hofnäs
i blå og hvide tern var en »storsælger« i blandt andet Danmark op
igennem 1980'erne og 1990'erne.
Ud over de afgivne forklaringer er der til belysning af spørgsmålet
om prioritet fremlagt en række dokumenter, herunder en prisliste
fra Borås Cotton, Borås Wäfveri, hvoraf serien Hofnäs fremgår.

Prislisten er dateret 1. juli til 31. december 1992 ved en håndskrevet
tilføjelse. Inger Ekelin har forklaret uddybende om prislisten.
Der er ligeledes fremlagt en række danske annoncer for Hofnäs
blå, herunder bl.a. et julekatalog fra Boligform fra 2003, et
julekatalog fra Salling fra 2006 samt en hjemmesideannonce fra
Sengeekspertens hjemmeside fra maj 2004.
I 2008 overdrog Borås Wäfveri rettighederne til mærket Borås
Cotton til NordicformHoldingAS, herunder også lagerbeholdninger
mv. Der fremlagt en udateret forhandlerliste, der efter det oplyste
blev udleveret i forbindelse med overdragelsen. Der fremgår flere
danske forhandlere af listen.
Nordicform har fremlagt omsætningstal, der er bekræftet af en
revisor for årene 2010-2016, der viser, at der i denne periode har
været omsat for mellem 115.000 og 180.000 svenske kroner årligt
i Danmark for Hofnäs blå og hvid.
New Check marine
New Check serien er efter det oplyste udviklet for Nordicform i
2005. Til dokumentation herfor er der fremlagt et skærmprint, der
viser en fil med navnet New Check med datering 31. maj 2005, der
er datoen for, hvornår filen med designet er sendt til en udenlandsk
producent. Herudover er der fremlagt julekataloger, annoncer med
videre fra årene 2007-2015 til dokumentation for
prioritetstidspunktet. Der er ligeledes fremlagt fakturaer, der viser
salg af Tessa (et tidligere produktnavn for New Check) og New
Check i perioden fra 2008 og frem.
Nordicform har fremlagt omsætningstal for årene 2010 til 2016,
der viser en årlig omsætning i Danmark på mellem 46.000 og
290.000 svenske kroner.
Sagen i øvrigt
Det har under sagen været omtvistet, om der var kontakt mellem
Borås Wäfveri og Hästens på et tidspunkt i 1990'erne. Kontakten
skulle have involveret en henvendelse fra Hästens til BoråsWäfveri
med påstand om, at Borås Wäfveri krænkede Hästens rettigheder
til de blå og hvide tern. Der er ikke fremlagt dokumenter omkring
kontakten, men advokat Erik Wulf havde i juli 2015 e-mail
korrespondancemed Stein Lie vedrørende spørgsmålet. Her oplyste
Erik Wulf, at han husker kontakten i midten af 1990'erne. I den
forbindelse har han afgivet en erklæring af 5. marts 2017 til brug
for sagen, hvor han bekræfter, at en sådan kontakt fandt sted. Erik
Wulf har afgivet forklaring om spørgsmålet.
Michael Petersen, der er tidligere ansat i forskellige selskaber med
tilknytning til Borås Wäfveri, har ligeledes afgivet en erklæring af
5. januar 2017 til brug for sagen, vedrørende spørgsmålet om
kontakt mellemHästens og Borås i 1990'erne, samt om tidspunktet
for introduktionen af de to produkter fra Nordicform på det danske
marked. Michael Petersen har uddybet erklæringen ved sin
forklaring under sagen.
Der er fremlagt eksempler på Hästens håndhævelse af deres
varemærkerettigheder over for tredjemand i form af påkravsbreve
til Sejs Dyner, Nordicform, Magasin, Drømmeland og Bolig Form
- Westergaard Gardiner. Brevene er sendt i første kvartal 2015.
Den
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efterfølgende korrespondancemellem parterne er ligeledes fremlagt.
Som konsekvens af parternes drøftelser i foråret 2015 indgav
Hästens begæring om midlertidigt forbud til Sø- og Handelsretten
den 26. juni 2015. Forbudsbegæringen var alene rettet mod
Nordicform koncernen.
Den 24. september 2015 besluttede Hästens at hæve forbudssagen
under henvisning til, at der var risiko for, at der ikke kunne
nedlægges forbud på grund af formel (forbudsretlig) passivitet.
Hästens fastholdt dog, at deres rettigheder var krænket, og
forbeholdt sig retten til at indlede andre retlige skridt.
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Som reaktion på, at forbudssagen blev hævet, udsendte Nordicform
umiddelbart efter en meddelelse i form af en annonce til deres
forhandlere med følgende tekst:
»… Hästens har trukket sagen om en præjudiciel påbud mod
Nordicform og vores danske kunder. I denne forbindelse vil vi
gerne sige jer alle tak for jeres hjælp, tålmodighed og støtte. I sagens
anledning vil vi gerne skyde Borås Cotton Hofnäs og Turiform
NewCheck i gang igen, med nogle gode tilbud.…Så lad os komme
på banen på hjemmesider, annoncer og hvor I ellers laver opslag…«
Nærværende sag er anlagt den 22. december 2015.
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaring af Robert Carlén, Jan Ryde,
Stein Lie, Håkan Borgenhäll, EgonVestergaard, Jørgen Rasmussen,
Michael DamHolm, FlemmingV. Kristensen, Erling Nielsen, Inger
Ekelin, ErikWulf, Michael Petersen, Henning Pryts, Bosse Palmås,
Thomas Sejs Nielsen, Rasmus Elverdam og Bjarne Westergaard.
Robert Carlén har forklaret blandt andet, at han er ansat som
general counsel i Hästens Sängar AB. Han kom til Hästens i 2012
som head of finance. Han er uddannet inden for finans, men har
under hele sin karriere arbejdet med jura. Da han kom til Hästens,
var selskabet i en turbulent periode, og han kommed det erklærede
formål at få salget til at stige. Der var en del finansiel ustabilitet
også hos Hästens som konsekvens af finanskrisen. I december 2013
blev han udnævnt til CEO, og det var han indtil 2015, hvor han
skiftede position til general counsel. I sin nuværende stilling
koordinerer han juridiske anliggender i Hästens, herunder også
varemærkesager.
Hästens har i mange år fremstillet produkter af kompromisløs
kvalitet, der udelukkende er fremstillet af naturlige materialer. Det
gælder både deres senge og sengetøj. De bruger kun premium
leverandører. Tekstilerne til bl.a. sengetøjet leveres af et hollandsk
firma, der har vævet for dem i mange år. Nordicforms produkter
er mere basale i kvaliteten.
Hästens bruger de blå tern på alle deres produkter, og de er et ikon
for selskabet. Det er deres »cooporate trademark«. Ternene er
enormt vigtige, og de skiller virkelig Hästens ud fra deres
konkurrenter. Mange andre i markedet er ens, og man mærker ikke
forskellene, før man lægger sig i sengene. Hästens kanman derimod
kende på lang afstand.
Det danske marked er et top fem marked for Hästens. I de sidste
to år har Danmark været deres top marked med større salg end
Sverige, og Danmark er derfor i sagens natur et vigtigt marked for
Hästens.
Hästens har med hjælp fra revisionsfirmaet KPMG udarbejdet en
rapport, der viser deres omsætning i Danmark i årene 1998-2016.
Hästens har investeret rigtig meget tid, og mange penge i
udarbejdelsen af rapporten.
Rapporten omhandler salget fra Hästens til deres forhandlere.
Omsætningen er naturligvis noget større på forbrugerniveau, cirka
2,5 gange større.
Ternene optræder i langt det meste af Hästens marketing. Det er
meget vigtigt for dem. De blå tern er velkendte i Danmark, og er
forbundet med kvalitet. Det står ud som en premium vare.
Hästens har en strategi i forhold til håndhævelse af
varemærkerettigheder. De prøver altid at undersøge de
underliggende fakta, og så skriver de som regel et venligt brev til
dem, der har begået krænkelsen, og beder dem om at stoppe. I de
fleste tilfælde hjælper det, og så får de en aftale på plads om at
stoppe krænkelserne. Det er sjældent, at de ikke kan få løst det ad
aftalens vej.
De blev bekendt med New Check sengetøjet i slutningen af april
2013. Han fik en mail fra Michael DamHolm. På det tidspunkt var
de meget travlt optaget af andre store varemærkesager, bl.a.

Lauritz.com, og de havde problemer med både Hemtex og IKEA.
De besluttede derfor på det tidspunkt, at de måtte prioritere deres
ressourcer, og de ventede derfor med at gøre noget ved det. På
baggrund af forhandlinger med Hästens stoppede IKEA deres
globale salg af blåternet sengetøj.
Problemet ved at der er andre, der sælger sengetøj med de samme
blå tern er, at de blå tern hænger sammen med kvalitet, og ved, at
de sælges på billigt sengetøj udvandes værdien af de blå tern.
Han betragter det brev, som Nordicform sendte til deres
forhandlere i forbindelse med, at Hästens trak forbudsbegæringen,
som retsstridig, fordi der ikke var noget forlig eller nogen juridisk
beslutning, da den blev sendt ud. De gav alle deres forhandlere det
indtryk, at Hästens havde tabt, og at nu kunne man bare sælge det,
man ville.
Han er enig i, at der ikke blev solgt ret meget Hästens sengetøj i
Danmark i 2000. Sengetøj er ikke det vigtigste produkt for Hästens.
Men ca. 15 % af deres omsætning kommer fra tilbehør og 85 %
fra sengene. Han kan ikke sige, hvor stor en del af tilbehørssalget,
der er sengetøj, men det er den væsentligste.
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Det er rigtigt, at Hästens ikke har vundet præmier som super brand
i Danmark.
Det er korrekt, at der er en lille forskel på størrelsen af standart
sengetøj i Danmark og Sverige, men hos Hästens kan man bestille
en seng eller et sæt sengetøj i den størrelse, man ønsker.
Han har aldrig hørt om, at der har været kontakt mellem Borås
Wäfveri og Hästens tilbage i 1990'erne. Han kan ikke afvise, at det
er sket, for han var ikke ansat på det tidspunkt.
Da han blev ansat i selskabet, traf de en beslutning om at gå efter
alle krænkelser af Hästens varemærker. Ternene er blevet brugt
aktivt som signatur siden 1978. De har gået efter krænkelser før i
tiden, men det er altid sværere at gøre den slags på nye markeder.
De håndhæver deres varemærke både for senge og sengetøj, men
det er normalt, at det er sengene, der styrer et nyt marked.
Han kan ikke forklare, hvorfor de ikke opdagede sengetøjet fra
Nordicform tidligere. De overvåger markederne, men måske ikke
helt så professionelt, som de kunne ønske sig.
Deres salgsrepræsentanter besøger helt sikkert potentielle nye
forhandlere. De har en dialog, før de indgår en aftale. Han har selv
besøgt nogle af de københavnske forhandlere, men ikke nogen i
Lyngby. Han har besøgt Magasin som privat person. Han var ikke
i afdelingen med sengetøj.
Det er rigtigt, at Hästens i stævningen har angivet deres
markedsandel for luksussenge til omkring 10-15 %. Luksussenge
kan defineres på mange måder, men når Hästens vurderer det, ser
de både på pris og kvalitet. Deres markedsandel for senge totalt er
meget lavere end 10-15 %. Markedsandelen for sengetøj er også
meget lav. Det er rigtigt, at Hästens som regel har både en hest og
selve Hästens navnet på alle deres produkter.
Deres salgsrepræsentanter skulle gerne besøge deres forhandlere
ca. 1 gang om måneden. Han kender dog ikke de præcise tal for
Danmark.
Det er klart, at Hästens har en anden position i det svenske marked
end i Danmark. Hästens har været i Sverige siden 1852, og har
dermed en meget lang historie i Sverige, der gør, at de er mere
kendt der end alle andre steder.
Jan Ryde har forklaret blandt andet, at han er femte generations
ejer af Hästens. Han er uddannet industriel ingeniør, og efter sin
uddannelse blev han ansat ved universitetet. Han er nu executive
chairman og leder af bestyrelsen i Hästens. Han arbejder 100 % af
sin tid i selskabet.
I 1917 begyndte Hästens at producere senge. Hans far traf
beslutningen om, at Hästens skulle satse 100 % på produktionen
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af senge og sengetilbehør, og det var hans ambition at designe den
bedste seng i verden. De blå tern blev skabt og introduceret i 1978,
og det handlede i høj grad om at skille sig ud. De blå tern fik en
altovervejende negativ modtagelse.
I starten gik salget meget langsomt. I 1986 skrev han sit speciale.
I den forbindelse lavede han interviews med 40 forskellige
forhandlere, hvoraf mange stadig synes, at de blå tern var grimme.
I 1989 trådte han fuld tid ind i Hästens. De bestemte sig for at putte
de blå tern på alting.
Han vil beskrive de blå tern som et meget stærkt symbol på
Hästens produkt, der inden for deres kategori er det bedste produkt
i verden. Mønstret er meget distinkt og meget unikt. Det var hans
far der fandt på ternene og brugen af dem. Han mener ikke, at der
var nogen andre producenter i Sverige, der havde senge eller
sengetøj med blå tern, hverken i 1978 eller i 1989, da han trådte
ind fuld tid i Hästens.
Han var også selv med til at gennemgå en masse mønstre hos
deres væveri i 1992 for at sikre, at de fremstod unikke, og de fandt
intet, der lignede Hästens blå tern.
Fra 1988 fordobledes deres omsætning hvert år. I hans første 10
år i Hästens voksede de med 63% om året.
I årene efter hans tiltræden, omkring midten af 1990'erne, var der
mange tilfælde, hvor Hästens håndhævede deres rettigheder til de
blå tern over for andre producenter af senge. Senere stødte de også
på sengetøj med krænkende blå mønster. De har altid forfulgt
overtrædelser med hjælp fra deres advokater.
I starten puttede de kun de blå tern på sengene, men efterhånden
puttede de det på alt f.eks. biler, pyjamasser mv. I dag er det
omkring 80% af alle deres solgte produkter, der har de blå tern.
Markedsføring er meget vigtigt for Hästens, og de investerer meget
på den front. Tv-reklamer har også været meget vigtige i den
forbindelse.
De blå tern er ekstremt vigtige for Hästens. De symboliserer
kvaliteten af deres produkter. Hästens er også blevet hædret med
priser for deres kvalitetsprodukter og mønsteret som kendetegn.
Mønsteret er en helt nødvendig signatur for Hästens. Hvis alle andre
kunne bruge de blå tern, så ville alle Hästens marketinginvesteringer
være tabt.
Der er ca. 200 ansatte på Hästens hovedkontor, og de har ca. 250
partnerbutikker i næsten 40 lande. På den måde er de til stede på
alle de store markeder, Europa, Kina, Asien, USA mv.
Takket være de blå tern har de etableret en stærkere
brandgenkendelse i Kina på 10 år end mange af deres amerikanske
kollegaer har klaret på flere år. De blå tern er altså meget vigtige,
da de giver dem en markedsføringsfordel.
Han kender mønsteret, Gripsholmsrutan, men han havde ikke hørt
om det, før der opstod sager med
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krænkelser af Hästens mønster. Han kender ikke til, at
Gripsholmsrutan har været brugt på senge eller sengetøj.
Han har kun hørt en lille smule om Borås Wäfveri. Det var ikke
nogen, han beskæftigede sig med, heller ikke i 1990'erne. Han
vidste måske godt, at de fandtes, men det er slet ikke noget, han
kan huske noget særligt om. Han har aldrig hørt om en aftale
mellem Hästens og Borås om sengetøj med tern. Han ville have
fået noget at vide, hvis der var en aftale. Og han ville desuden have
sagt nej. Han ville også have involveret deres advokat. De bruger
altid advokater til enhver juridisk aftale.
Det er rigtigt, at Borås området i Sverige er kendt for sin
tekstilindustri.
Han har aldrig set det ternede sengetøj, solgt under navnet Hofnäs
blå, på det svenske marked. I 1990'erne blev sengetøj hovedsageligt
solgt under private labels i Sverige af producenter som f.eks.

Hemtex og IKEA. Senere, omrkring 2000, fik Hästens underretning
om, at der blev brugt et tilsvarende blåt mønster på markedet, som
måske kunne være leveret af Borås. Hästens forfulgte sagen.
Hästens har altid overleveret sager om krænkelse til deres
advokatfirma. Det gælder både for senge og sengetøj.
Hästens har i mange år haft den samme strategi i forhold til at
forsvare deres varemærkerettigheder.
Det er rigtigt, at 50x60 cm er størrelsen på et standard svensk
pudebetræk. De solgte i mange år de samme størrelser på alle
markeder. De synes, at 50x60 er den bedste størrelse. I dag leverer
de alle størrelser på specialordre.
Han kan ikke huske pantone nummeret på de blå farver i Hästens
tern.
Stein Lie har forklaret blandt andet, at han er administrerende
direktør i begge Nordicform selskaber og i moderselskabet, og har
været det siden 2016. Han har arbejdet i selskaberne siden 2009.
Han ejer 30 % af moderselskabet. Han har været i tekstilbranchen
hele sit liv. Tekstilbranchen har været hans hovedvirke siden 1980,
og det var også hans fars erhverv.
Koncernens hjemmeside ligger på nordicform.com, og koncernen
har tre hovedmarkeder, Norge, Sverige og Danmark. Det norske
selskab, Nordicform AS, har aldrig solgt produkter til Danmark.
Der er nemlig forskellige størrelser på sengetøj i Danmark, Sverige
og Norge. Det er alene det svenske selskab, Nordicform AB, som
har solgt New Check og Hofnäs blå på det danske marked.
Nordicfcorm har solgt Hofnäs blå i Danmark siden 2008, hvor de
overtog Borås Wäfveri, herunder produkter og rettigheder. De
betalte i alt ca. 5 millioner kr. for overdragelsen. Som led i
overdragelsen overtog de også et lager og en aftale med Magasin.
Herunder hørte også 1500 stk. Hofnäs blå i danske størrelser.
Borås Wäfveri havde også solgt de omtvistede produkter til det
danske marked forud for Nordicforms overtagelse i 2008.
Hofnäs designet findes også i andre farver, og sælges i grå, beige
og lilla. Hofnäs blå sælges også i Sverige og Norge, men som sagt
i andre størrelser.
Blå- og hvidternede mønstre er noget af det mest almindelige
indenfor boligtekstil. Der er et utal af producenter, der har haft det
på markedet. Det gælder både for Norge, Sverige og Danmark.
Nordicform bruger altid mærket Borås Cotton, når de sælger
Hofnäs blå. Der er altid et mærke syet fast i pudebetrækket.
New Check bliver solgt i Danmark. Der er nogle af deres
forhandlere, der ikke sælger det længere grundet henvendelserne
fra Hästens.
Turiform-navnet, som New Check sælges under, stammer fra den
norske tekstildesigner Turi Tobiassen. Hun er meget kendt. Hun
indgik samarbejde med Nordicform i 1998.
New Check fik sit nuværende design i 2005. Designteamet på
Turiform lavede alle sine design selv. Lanatex er deres producent
i Estland, og der er i sagen fremlagt et dokument, der viser, at en
fil med designet er blevet sendt til Lanatex i maj 2005, og derfor
må være designet inden da. Tessa og New Check er det samme
ternede design, men på to forskellige slags tekstil. De har været på
markedet i Danmark siden 2003. Fra 2005 ansatte Turiform deres
egen danske sælger ved navn Henrik Riis. New Check har derfor
været på markedet i Danmark i hvert fald siden 2005.
New Check har været produceret og solgt i mange farver, altid
under varemærket Turiform.
Nordicform har vist sengetøj på messer i Danmark, herunder på
Formland i Herning to gange om året. Det har de gjort siden 2004
og de har haft Hofnäs med siden 2008, hvor de overtog
rettighederne. De har også vist produkterne på tilsvarende messer
i andre dele af Skandinavien.

Copyright © 2021 Karnov Group Denmark A/S side 6

UfR ONLINE U.2017.3607S
Side 376

http://nordicform.com


Han blev opmærksom på denne sag i foråret i 2015. Han blev
overrasket, da han hørte omHästens påkravsbreve. Han kunne ikke
tro, at det var sandt, at nogle produkter, som de havde haft på
markedet i en årrække, pludselig skulle være forbudt.
Det er helt uforståeligt for ham, at Hästens ikke er blevet
opmærksom på produkterne på et tidligere tidspunkt. Borås har
været en af Skandinaviens førende producenter af sengetøj i
generationer.
Hästens henvendte sig først til Nordicforms forhandlere og gjorde
dem opmærksom på, at demente, at produkterne krænkedeHästens.
Nordicform bad herefter om, at al korrespondance skulle gå til dem
i stedet for forhandlerne, men det respekterede Hästens ikke.
Baggrunden for at udsende pressemeddelelsen i september
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2015 var, at da Hästens trak sagen, mente de, at det var en glædens
dag, så de ville informere deres sælgere om, at de kunne finde
produkterne frem fra lageret og sælge dem igen.
De har brugt både Tessa og New Check navnet på samme design
for forskellige typer af tekstiler. Dog tror han ikke de to mærker
har været på sammemarked på samme tid.Man brugte Tessa navnet
i 2008 i Danmark, men designet var det samme som det, der nu
kaldes New Check.
Da Nordicform udviklede New Check, kendte man godt til
Hästens. Han var ikke tilknyttet Nordicform på det tidspunkt.
Han var ansat i Botex i 1980'erne og 1990'erne, og tern og striber
var meget populært allerede dengang. Han har set blåternet sengetøj,
så længe han kan huske. Over 60 % af det sengetøj, der blev solgt
dengang, var blåt.
Håkan Borganhäll, har forklaret blandt andet, at han er advokat
og partner i Vinge i Stockholm. Han har praktiseret i ca. 30 år, mest
inden for IP-ret. Han har været advokat for Hästens i omkring 25
år. Han har ført sager omHästens ternedemønster fire til fem gange.
Alle sagerne har drejet sig om mønstret på senge, og Hästens har
vundet alle sagerne. Ud over ham selv benytter Hästens sig også
af et patentbureau til at varetage deres immaterielle interesser. Til
at starte med fik han altid sit opdrag fra Jan Ryde. Efter ca.10 år
blev hans hovedkontakt Hästens CFO.
Han blev orienteret om alle IP-sager i Hästens frem til omkring
2010. Nu får han lidt mindre information, fordi Hästens er blevet
en større koncern, og det er ikke længere alt, der går videre til ham.
Der verserer en sag svarende til denne mellem Hästens og
Nordicform i Sverige.
Han kendte ikke Borås Wäfveri i 1990'erne. Han kender dem
selvfølgelig nu. Det var ikke for ham at se et kendt firma i
1990'erne. Det er ikke svært at regne ud, at Borås Wäfveri var i
tekstilindustrien. Borås er meget kendt for tekstil i Sverige.
Han har læst e-mailen af 7. juli 2015 fra advokat Erik Wulf. Det
undrer ham, at han skriver om ophavsret. Sagen har ikke noget med
ophavsret at gøre. Han husker ikke selv, at Hästens skulle have
rettet henvendelse til Borås Wäfveri i midten af 1990'erne med
påstand om, at de krænkede Hästens blå tern. Han har søgt i sit
arkiv og han fandt intet, der knytter sig til det påståede forløb.
Han har også læst erklæringen fra Michael Petersen vedrørende
samme hændelsesforløb, og han må konstatere, at han aldrig har
hørt om det. Han har ikke kunnet finde noget som helst om det i
sit arkiv. Han har kontaktet det patentbureau, som Hästens bruger,
og bedt dem gennemgå deres arkiv, og de har heller ikke kunnet
finde nogen dokumenter, der relaterer sig til det.
Det er rigtigt, at det er ikke ham der indgiver ansøgninger om
varemærkeregistreringer. Det er Hästens patentbureau. Det er også
rigtigt, at det er patentbureauet, der udsender advarselsbreve. Han
bliver informeret om 80-90 % af alle breve.

Han har været meget involveret i mange af de
markedsundersøgelser, der har været gennemført om Hästens blå
tern, og også dem, der er fremlagt under denne sag.
Undersøgelsen foretaget foråret 2014 blev lavet som led i arbejdet
med registrering af et tredimensionelt EU-varemærke baseret på
særpræg på baggrund af indarbejdelse. Det skulle kun gælde for
norden. Det er rigtigt, at undersøgelsen dækker alle de nordiske
EU-lande. Han har for to-tre uger siden fået resultaterne for
undersøgelsen specifikt for Danmark tilsendt fra analysebureauet.
Han forklarede generelt om svensk varemærkeret og betydningen
heraf for Hästens i Sverige.
Da han kom ind i Hastens i 1990'erne, var Jan Ryde relativt
nytiltrådt. Jan Ryde bragte sin akademiske viden ind i
familiefirmaet, og han investerede meget i at opbygge Hästens
profil. De blå tern var en meget vigtig del af det. De investerede
rigtig mange penge i marketing. Hästens havde et produkt, der
virkelig skilte sig ud i markedet og kombinationen af det og
marketingindsatsen gjorde, at kendskabet til Hästens voksede.
Det er hans indtryk, at marketinginvesteringen etableredemarkedet
meget hurtigt, men hans første bevis er en undersøgelse de lavede
i 1997, der viste stor indarbejdelse.
Han kan ikke huske at have set andre konkurrenter, der brugte blå
tern før 1993. På det tidspunkt fik Hästens rigtigt meget
opmærksomhed og derfor gav det mening for konkurrenterne at
kigge til Hästens.
Det er rigtigt, at Hästens har opgivet ansøgninger om EU-
varemærke, fordi Nordicform har angrebet dem, og fordi det måske
kunne blive nødvendigt at påvise indarbejdet særpræg, hvilket ville
være en meget stor opgave, når det skulle gøres for hele EU.
Det er rigtigt, at angivelsen af, at Hästens er et superbrand i
Sverige, ikke går specifikt på de blå tern, men på Hästens som
helhed.
Egon Vestergaard har forklaret blandt andet, at han kom til
Hästens i november 1996. Der blev han ansat som sælger med
henblik på at udbygge forhandlernettet i Danmark. Markedet i
Danmark var sådan, at DUX sad på den eksklusive ende af
sengemarkedet. Hästens var en anderledes seng, fordi den var lavet
af naturprodukter uden skum eller latex. Hästens var ca. 20-30%
dyrere end andre dyre mærker.
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Da han kom til Hästens, var der fire Hästens forhandlere i
Danmark. Det var forhandlere, der også havde andre møbler. Det
var meget svært at få forhandlere, der havde DUX senge, til at tage
Hästens ind. Det lykkedes dog med nogle, der så endte med at tage
DUX ud af deres sortiment efterfølgende.
Hästens forsøgte at styrke sin position på det danske marked ved
at komme ind hos Thorsen Møbler i Århus og Anton Dam i
København, og det lykkedes i løbet af 1997 eller 1998. Både Anton
Dam og Thorsen Møbler var store velrenommerede butikker i den
eksklusive del af branchen.
Samarbejdet med forhandlerne var sådan, at Hästens ret ofte
besøgte forhandlerne, og de holdt også forhandlermøder. De stillede
krav om, at forhandlerne skulle have et minimum antal af senge i
udstillingen, og de skulle også have tilbehør. Derudover skulle de
også bidrage til markedsføringen. Alle udstillingssenge er altid
med blå tern. Fra 1996 og frem var ca. 90 % af deres salg i blå tern.
Langt det meste af det sengetøj, der blev solgt, var også i blå tern.
Da Hästens blev introduceret i Danmark var meldingen fra
forhandlerne den, at det var en fantastisk seng, men at de kunne
have valgt en bedre farve til betrækket end de blå tern.
Som led i sit job besøgte han alle forhandlere i Danmark, og han
er aldrig stødt på andet blåternet sengetøj end Hästens eget. Han
var dansk Hästens repræsentant frem til 2007.
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Hästens markedsføring rettede sig især mod slutkonsumenten, og
de startede arbejdet i 1997. De første annoncer blev bragt i Bo
Bedre, og senere gik de videre til dagspressen og TV 2.
Han kan godt huske den kampagne, der knytter sig til fakturaen
fra 1998 udstedt af TV2. De havde produceret en film til Sverige,
og den tog de så til Danmark med dansk tale. Filmen viste en
Hästens seng med blå tern. Forhandlerne var rigtig glade for at få
noget hjælp i markedsføringen, og TV2 reklamer var meget
effektive dengang. Også ved annoncering på TV2's lokalstationer
var det blåternede senge, der indgik i filmen.
De købte helsidesannoncer i Bo Bedre for 8 måneder af gangen.
De købte også opslag mv. et par gange om året. Annoncerne viste
altid senge i blå tern. Hästens har aldrig indrykket annoncer, uden
at Hästens navnet fremgik.
Det markedsføringsrelaterede samarbejde med forhandlerne var
sådan, at Hästens udførte alt arbejde med at købe markedsføring
mv. hos medierne, og så fakturerede de forhandlerne løbende.
Hästens betalte i den forbindelse typisk halvdelen af annonceprisen.
Den type samarbejde startede i starten af 2000-tallet. I branchen
var der en kutyme for at bruge 5-7% af budgettet på markedsføring,
og Hästens pressede på for, at det skulle være mindst 10 % for
deres forhandlere. Betalingen til Hästens var månedsvis.
Forhandlerne betalte formentlig omkring 60-70.000 kr. til Hästens
om året. Gennem en lang periode havde Hästens 20-21 forhandlere,
som de samarbejde med på denne måde.
Det er rigtigt, at Hästens har faktureret Thorsen Møbler for ca.
1,3 millioner kr. for markedsføring i perioden fra 2001-2004. Der
er faktureret 2,6 millioner til Anton Dam i 2007-2008 og ca.
800.000 kr. til Søvn og Comfort for perioden 2001-2004. Det er
rigtigt, at man ikke kan se alle beløb, og heller ikke alle årstal af
det bilag, hvoraf faktureringsoplysninger fremgår.
I de første mange år stod han selv for at købe al markedsføring i
Danmark. På et tidspunkt blev det så omfattende, at Hästens
involverede et mediebureau. De hjalp med at fordele annoncer mv.
Han har ikke haft noget med mediebureauet at gøre, siden han
stoppede i 2007, og han har heller ikke modtaget noget fra dem i
2015, sådan som det måske kunne se ud på baggrund af dateringen
på nogle af de fremlagte medieplaner.
Frem til det tidspunkt, hvor han stoppede som repræsentant for
Hästens, så han ingen blå tern fra andre producenter. Han forventede
helt klart, at forhandlerne ville give ham besked om kopiprodukter.
Han har aldrig besøgt Westergaard Gardiner. Han havde sit fokus
på møbelforhandlere.
Han kender ikke specifikt selskabet Borås Wäfveri, men Borås
er kendt for tekstil i hele Sverige.
Jørgen Rasmussen har forklaret blandt andet, at han købte
møbelbutikken Rødovre Boligmontering i 1972. De solgte dengang
arkitekttegnedemøbler i det dyre klassiske segment. De forhandlede
Dux sengetøj, der var ensfarvet og lyst. Frem til 1993 havde han
ikke oplevet ternet sengetøj eller senge.
Han blev Hästens forhandler i 1993. Dux blev solgt og ændrede
kvaliteten, og derfor begyndte de at lede efter et andet produkt. De
talte med en repræsentant fra Hästens og var oppe og se fabrikken
i Sverige. Han var lidt betænkelig ved alle de blå tern, men blev
meget fascineret af kvaliteten. Han bestilte et parti Hästens senge,
hvoraf halvdelen var blåternede, mens den anden halvdel var i lys
beige tern. Da han nåede til jul 1994, var hele hans udstilling
blåternet. Det ville folk gerne have. Forbrugerne ville gerne have,
at man kunne se, at de havde købt en dyr seng. De solgte mest af
det blåternede også for sengetøjet. Men de solgte også andre farver.
Før 2002 markedsførte han sig primært via den lokale avis på
Vestegnen. Han kan ikke huske, hvor stort et opland den havde.

Når de annoncerede for Hästens, fik de billeder sendt fra Hästens,
og det var altid med blå og hvide tern.
Han fik et katalog fra Hästens hvert år. Katalogerne lå i butikken
og blev delt ud til kunderne. De sendte dem
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ikke ud pr. post. Han ikke huske sine markedsføringsomkostninger
fra før 2002. Fra 2002-2007 brugte han 750.000 kr. om året på
Hästens markedsføring. Han gik på pension i 2007. Fra 1994 - 1996
steg kendskabet og salget jævnt. Fra 1996 og frem gik det noget
stærkere.
Han har altid betragtet de blå tern som et logo. Når han sagde
Hästens, så sagde folk »de der blåternede«. Det var nok omkring
1997-1998, at folk generelt fik det kendskab.
Hästens produkter er fremstillet af rene naturmaterialer og har en
levetid, der ligger langt over tilsvarende produkter på markedet.
Der er ingen konkurrenter rent kvalitetsmæssigt. Det er et problem,
at der er bliver solgt noget, der ligner Hästens, men ikke har samme
kvalitet.
Han ved ikke, hvad kvaliteten af Nordicforms produkter er. Han
mener, at han ville have hørt om Borås Cotton, hvis det var kendt.
Han kender ikke Borås Wäfveri, og han har aldrig kendt til det.
Han solgte Hästens produkter for ca. 8-10 millioner kr. i årene
2002 til 2005.
Det er rigtigt, at svenskerne har andre standardmål på sengetøj,
end man har her i Danmark.
Michael Dam Holm har forklaret blandt andet, at han er ansvarlig
for salget af Hästens senge i Nordeuropa. Han blev uddannet som
møbelhandler i 2001 og arbejdede hos en designmøbelhandler i
Silkeborg. De forhandlede Hästens, og han lærte dem at kende i
den forbindelse. Han var med til at åbne Strandgaard Møbler, hvor
de startede med at præsentere Hästens som shop in shop. Da han
begyndte at arbejde med Hästens, havde de sengene, dyner, puder
og sengetøj i sortimentet. Det var altid i blå tern. En sjælden gang
imellem solgte de en beige seng. Overordnet set er 80 % af de
senge, han solgte frem til 2007, hvor han stoppede, i blå tern. Det
samme gjaldt sengetøj. Folk ville gerne have statussen fra de blå
tern.
I den butik, han var i 1999, annoncerede de primært i lokalaviser
og primært med blåtern.
Den »marketing activity plan« der er fremlagt i sagen, er en plan,
som han har været med til at opfinde for at skabe overblik over
markedsføringen både lokalt og globalt. Det er den overordnede
plan, der viser det overordnede aktivitetsniveau for Hästens
markedsføringsinitiativer.
Efter at have fået afspillet videoen i bilag 23, forklarede han, at
han godt kender reklamefilmen fra 2004-2006. Den blev vist på
TV2 regionerne og også TV2's hovedkanal. Alle videoerne viste
senge med blå tern. De blå tern forbindes med Hästens.
Genkendeligheden af de blå tern er selvfølgelig noget, der har været
stigende over årene.
De benytter dropbox til at sende billeder ud til forhandlerne.
Billederne bruger forhandlerne bl.a. til at have kørende som
slideshows i butikkerne.
Forhandlerne har altid skullet betale for annoncering, og det skal
de også i dag. Forhandlerne skal markedsføre for mellem 5 og 10
% af omsætningen. Der er mange forhandlere, der bruger et endnu
højere beløb. Da han var i Strandgaard Møbler, annoncerede de i
2007 for mellem 10-12.000 kr. om måneden bare for Hästens.
Danmark har siden finanskrisen haft store vækstrater i forhold til
salget af Hästens senge. Danmark var således det største marked
for Hästens i 2016. Internt i Hästens koncernen er måden, man
arbejder med Hästens markedsføring på i Danmark, noget man
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lader sig inspirere af. Sverige og Holland er nogle af de lande, der
også har ligget nummer 1.
Første gang han så de potentielt krænkende produkter fra
Nordicform, var i efteråret 2012. Han talte med den Hästens
forhandler, der forhandlede det. Han vidste ikke på det tidspunkt,
hvem der producerede det. I foråret 2013 så han det til en samtale
med en potentiel sælger på Fyn, og ret kort tid efter igen i Magasin,
så vidt han husker. Han tog et billede af det og sendte det til
Hästens.
Flemming Kristensen, har forklaret blandt andet, at han har solgt
møbler siden 1980, og han har siden 1994 været selvstændig med
en senge- og møbelbutik, Søvn & Comfort i Holstebro, der i dag
udelukkende er en sengebutik. I 1996 begyndte han at sælge Hästens
produkter. Han fik i slutningen af 1995 en henvendelse fra Hästens
om, at de ville komme på besøg. Han synes, Hästens havde en
spændende historie, og inviterede derfor Hästens indenfor. De købte
nogle Hastens produkter, primært senge, men også sengetøj.
Sengene havde forskellige farver tern, men cirka halvdelen af
sengene havde blå tern. Alle øvrige senge var hvide dengang. Han
havde ikke set hverken sengetøj eller senge med blå tern på det
tidspunkt.
De fik en masse PR gennem deres salg af Hästens senge, og de
havde et rigtig godt salg lige fra starten. De blåternede senge var
dem, der blev solgt flest af. I starten omkring 80%, i dag sælger de
stort set kun blåternede senge.
Hästens har været en vigtig del af den store
markedsføringssatsning. De har brugt mange penge på
markedsføring, nogle år op mod 20 % af deres omsætning.
Deres opland er det gamle Ringkjøbing amt, hvilket vil sige
Holsterbro og opland. Der bor ca. 100.000 mennesker.
Han var ofte i de lokale aviser og altid med Hästens senge i blå
tern. Det har givet en form for bagslag i dag, fordi butikken er så
tæt forbundet med Hästens.
Dengang i 1996 var de lidt foregangsmænd for shop in shop
konceptet. Næsten alle de senge, der stod fremme, var i blå tern.
Der stod måske én i en anden farve.
Han solgte ikke Hästens mellem 1997 og 1999. Da han startede
op igen i 1999, tog han med det samme Hästens ind i sortimentet.
Folk efterspurgte de blå tern.
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Han har solgt Nordicforms sengetøj med blå tern i sin butik. Der
kom et godt tilbud på noget, der lignede det, de solgte i forvejen.
De havde butikken delt op i to. De solgte det i en anden afdeling
end den afdeling, hvor de solgte Hästens.
De fortalte ikke Hästens, at de solgte det ternede sengetøj. De
stoppede med at sælge sengetøjet fra Nordicform, da folk kom og
spurgte efter »det billige Hästens sengetøj«. Kvaliteten var også
svingende. Han kan ikke huske, om han fortalte Hästens, at de
stoppede med salget.
Han vil ikke benægte, at han kan have talt med Hästens om salget
af New Check og Hofnäs, men han kan ikke huske at have gjort
det.
Det er rigtigt, at Hästens er vigtigt for ham, og at hans butik har
gjort en masse for Hästens.
Han ved ikke præcis, hvor mange Hästens sengesæt de sælger om
året. Han vil tro, det er ca. 100 sæt om året.
Det er helt normalt, at der står Hästens på deres annoncer. De
sælger produkter fra både Borås Cotton og Turiform. Kvaliteten
på de produkter, de forsat sælger, er anderledes end New Check
fra Turiform.
Erling Nielsen, har forklaret blandt andet, at han har været i
møbelbranchen, siden han kom i lære i 1965. Han har primært

været beskæftiget med den mere eksklusive del af branchen. Han
blev i midten af 1980'erne medejer af Thorsen Møbler i Århus.
Hästens opsøgte ham på et tidspunkt i slutningen i 1990'erne. De
havde svært ved at komme ind på det danskemarked. Han og andre
synes, at de blå tern var grimme, men hans kone var fra Sverige,
og der var ternene blevet synonymt med noget fint og
kvalitetspræget.
Han besluttede at tage Hästens produkter ind, og han tog hele
sortimentet, for det skulle han. Ternene var meget nye og unikke.
De havde både Dux og Hästens i en periode, men det ville Dux
ikke acceptere, og derfor lavede han sammenmedHästens enmeget
voldsom markedsføringskampagne for at få ersttatet deres salg af
Dux med Hästens. De købte en TV kampagne på TV2 regionerne
for 800.000 kr., hvilket på det tidspunkt var den største ordre fra
detailledet i provinsen. Kampagnen blev vist senest i 1998.
Kampagnen virkede, og deres salg steg. Når de annoncerede,
brugte de altid de blå og hvide tern. Selv i de perioder, hvor de
legede med andre farver, var mere end 90% af deres salg af de blå
tern. Det gjaldt også sengetøj. De brugte ca. 10 % af deres
omsætning på markedsføring.
Han har medvirket til spørgeundersøgelser, der skulle vise, hvor
kendt Hästens var. De var meget kendt i Sverige. Han kan ikke
huske resultaterne for Danmark.
Ternene var så unikke, at de ret hurtigt blev velkendt hos
forbrugerne. De brugte altid Hästens navnet, når de annoncerede.
Han har set Hofnäs og Turiform sengetøjet i annoncer, men ikke
i virkeligheden. Han kendte Borås Wäfveri, som han købte
møbelstof af før i tiden. Han ved også, at de blandt andet har
fremstillet sengetøj.
Inger Ekelin har forklaret blandt andet, at hun i 1964 til 2006
arbejde for Borås Wäfveri som designer. Borås Wäfveri
producerede tekstiler som gardiner og sengetøj. Det eksisterer ikke
længere, men det var meget kendt i Sverige og til stede i alle store
butikker. Borås Wäfveri og deres produkter var også kendt i resten
af Skandinavien. Der var omkring et par tusinde ansatte i Borås
Wäfveri, da det var størst.
Hun var involveret i udviklingen af Hofnäs blå. Hun var atelierchef
på det tidspunkt.
Hun genkender den fremlagte prisliste fra 1992, som hun har
fremskaffet til sagen. Det er hende, som har skrevet perioden 1/1-
30/6-92 på i hånden for prislisten, som dækkede den periode. Hun
skrev det på, da hun fandt dokumentet frem til brug for sagen. Det
er rigtigt, at Hofnäs blev solgt i Sverige i 1992 i blå og hvid. Hun
har også fremlagt en prisliste fra 1. juli til 31. december 1992. Der
kan man også se Hofnäs blå, som også blev solgt på det tidspunkt,
og som blev solgt, helt frem til hun stoppede i 2006.
Borås solgte også produkter i Danmark. Hun vil mene, at den
udaterede brochure, der er fremlagt som bilag AA i sagen, er fra
slutningen af 90'erne. I brochuren er der billeder af sengetøjet Dutch
Delight, og det kom først på markedet i slutningen af 90'erne.
Sammenholdt med brochurens overordnede udtryk, når hun derfor
frem til, at den må stamme fra dette tidspunkt. Brochuren viser, at
varerne i den var på markedet i Danmark, idet der er henvist til
prisen i danske kroner, hvilket kun giver mening ud fra en
forudsætning om, at de også kan købes i Danmark.
Hofnäs blå blev lavet for at gøre kollektionen komplet. De havde
striber, blomster mv. i deres sortiment, men der manglede tern. Det
var vigtig for Borås ikke at kopiere andre, og det gjaldt også, da
de udviklede Hofnäs.
Hofnäs fandtes fra starten også i andre farver, herunder gul, beige,
pink, lyseblå, mørkeblå og sort.
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Hun havde ikke Hästens i tankerne, da hun fremstillede Hofnäs.
Kombinationen af blå og hvid er meget populær, og har altid været
det for sengetøj.
Hun har hørt om, at Hästens kontaktede Borås Wäfveri for at få
dem til at stoppe salget af Hofnäs blå. Hun kan dog ikke huske
hvornår. Hun hørte vist om det fra sin daværende chef for Borås
Wäfveri, som ikke længere lever. Borås Wäfveri stoppede ikke
med at sælge Hofnäs blå i den forbindelse.
Bosse Palmås har forklaret blandt andet, at han er ansat i
Nordicform AB. Han blev ansat i 2009 og arbejder primært med
salg til større institutioner, herunder
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hoteller som han sælger sengetøj til. Han har arbejdet i
tekstilindustrien i omkring 30 år. Før han blev ansat i Nordicform,
var han ansat i Borås Wäfveri fra 2006 til 2009.
Nordicform AB sælger Hofnäs blå i Sverige. Han har været med
til at markedsføre Hofnäs blå i 2009, da han startede i Nordicform.
Han solgte blandt andet en del sengetøj, herunder Hofnäs blå, til
Millionlotteriet, der er et kendt og landsdækkende lotteri i Sverige.
Sengetøjet blev brugt som præmier.
Han har også arbejdet for BoråsWäfveri. Han solgte også Hofnäs
Blå, da han arbejdede for Borås. Hofnäs blev også dengang solgt
i beige og rød ud over den blå og hvide.
BoråsWäfveri var et af de mest kendte firmaer i Sverige indenfor
sengetøj, særligt blandt folk over 50 år. Selskabet var børsnoteret
og havde i mange år en årlig omsætning på 600-700 millioner
svenske kroner.
Der blev taget kontakt fra Hästens til Borås i 1990'erne, hvor
Hästens anførte, at Borås krænkede deres rettigheder i forhold til
de blå tern. Det fik han at vide af en af sønnerne til LarsMagnusson,
der var majoritetsejer i Borås Wäfveri. Han fik det fortalt i 2015,
mens han arbejdede for Nordicform og undersøgte om der havde
været en sådan kontakt.
Han vil mene, at blå tern er et meget almindeligt mønster for
sengetøj.
Erik Wulf har forklaret blandt andet, at han er tidligere advokat,
og at han gik på pension 1. januar 2017. Han blev uddannet advokat
i 1983. Han var ansat som advokat indtil omkring 1990, hvor han
blev selvstændig. Han beskæftigede sig mest med erhvervsret,
herunder entrepriseret og IP-ret. Han fik Borås Wäfveri som klient
omkring 1988. BoråsWäfveri var et relativt stort firma og ret kendt
i Sverige dengang.
Han kan vedstå sig sin erklæring af 5. marts 2017, afgivet til brug
for sagen. I relation til sagen med Hästens i 1990'erne, så kan han
ikke huske, om brevet kom fra Hästens selv eller deres advokat.
Han kan huske, at der var tale om et advarselsbrev. Det kunne være
sendt fra et patentbureau eller noget tilsvarende. BoråsWäfveri var
meget overraskede over henvendelsen, og de mente at designet af
de blå og hvide tern var så simpelt, at der ikke kunne være nogen
særlig beskyttelse. De afviste Hästens krav og forsatte salget af
sengetøjet. Hästens henvendte sig ikke igen. Der blev udvekslet ét
brev fra hver af parterne.
Han havde en stor sag fra 1993-1995 for Borås og han vil mene,
at det var omkring dette tidspunkt, at henvendelsen fra Hästens
kom.
Henning Prytz, har forklaret blandt andet, at han har været ansat
i Borås Cotton og i Nordic-form. Han blev ansat i Borås Cotton i
2004 og var der, indtil Nordicform overtog Borås Cotton, og der
gik han så med over til Nordicform, hvor han arbejdede indtil sin
pension 31. december 2015. Han har solgt Hofnäs blå, fra han
startede i 2004. Det er rigtigt, at det er ham, der har fremskaffet et
faneblad fra kollektionsmappen, som han fik udlevereret i januar
2004. Der var Hofnäs blå og beige i kollektionen på det tidspunkt.

Fanebladet kom fra mappen for 2003, han overtog nemlig mappen
fra en tidligere sælger. Han har solgt til kunder i hele landet. Han
solgte til boligtekstilforretninger og til stormagasiner. Han har solgt
til Magasin og Salling fra starten, og Sejs dyner kom til senere.
Han har mistet alt, hvad han havde af dokumentation, fordi hans
computer gik ned for nogle måneder siden og samtidig havde han
ryddet sit kontor i forbindelse med sin pensionering.
Han har solgt Hofnäs blå og hvid under hele sin ansættelse. Han
har også solgt til Søvn og Comfort i Holstebro. Han kan dog ikke
huske årstallet.
Hofnäs blå har blandt andet været markedsført i julekataloger, der
er nået ud til rigtig mange mennesker, så han tror ikke, at man som
konkurrent kan have været uvidende om dets eksistens.
Michael Petersen har forklaret blandt andet, at han nu er
pensioneret. Han har været nordisk salgsdirektør i Borås Wäfveri.
Det job fik han i 2000, og han havde jobbet frem til 2006. Borås
Wäfveri var et stort svensk børsnoteret selskab. På et tidspunkt
havde de en årlig omsætning på hen ved 1,5 mia. kr. BoråsWäfveri
producerede gardinstoffer, møbelstoffer, sengetøj mv. Inden han
blev salgsdirektør i Borås Wäfveri, var han direktør i et
datterselskab, der hed Marks og Kattens.
Han kan i det hele vedstå sig sin erklæring af 5. januar 2017,
afgivet til sagen. Selskabet Borås Cotton ApS blev etableret i 1994,
og havde kontorfællesskabmedMarks og Kattens. De havde kontor
på GammelMønt. De delte alle faciliteter såsom kopimaskiner mv.
Han havde derfor så og sige kontakt til Borås Cotton hver dag. Han
har set sengetøjet Hofnäs blå helt tilbage til 1994, der var et lille
showroom, hvor han så det. De havde Flagship store på Store
Kongensgade. Der blev helt sikkert solgt Hofnäs fra den butik.
Hofnäs blev solgt i hele landet. Han kan huske, at det også er blevet
solgt i beige og rød.
Det er rigtigt, at man i julekataloget fra Salling fra 2006 kan se
Hofnäs blå. Hofnäs blå har været udstillet på Formland messen i
Herning, enten i en reol eller opredt på en seng. Det er i hvert fald
fra 2000, hvor han fik ansvar.
I hans periode som nordisk slagchef refererede han til Lars
Magnusson. Han fortalte, at der havde været en tvist mellem
Hästens og Borås. Man havde fundet ud af at Borås kom først med
det blåternede mønster, og derfor blev der ikke noget ud af sagen.
Thomas Sejs Nielsen har forklaret blandt andet, at han ejer det
sagsøgte selskab Sejs Dyner ApS, som
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forhandler dyner, senge og sengetøj og stort set alt til soveværelser.
Han startede i 1996 med at producere dyner og puder på
hjemmeadressen, og åbnede siden butik i Slagelse i 1999.
Han har solgt Hofnäs fra lige omkring årtusindskiftet. De har også
solgt New Check.
Han har annonceret med Hofnäs i lokale blade og online. Han har
annonceret med det i al den tid, han har haft det i sit sortiment.
Hofnäs findes også i beige. Kombinationen af blå og hvid er meget
almindelig for sengetøj. Han har også annonceret medNewCheck.
Han kan bekræfte, at han fik et påkravsbrev den 7. januar 2015,
som ud over Turiform New Check også vedrørte sengetøj fra
mærkerne Yes for Bed og Høie. Han sælger forsat Turiform New
Check sengetøjet. Han stoppede salget en kort overgang, lige da
han fik henvendelsen fra Hästens, men så hørte han fra Nordicform,
at de kunne forsætte.
Han har i flere omgange overvejet at blive Hästens forhandler. I
den forbindelse har han haft møder med Hästens repræsentant
Michael Dam Holm, tilbage i 2006, 07 eller 08. Hofnäs blå hang
med 100% sikkerhed på udstillingen i deres butik, daMichael Holm
var på besøg. Michael Holm kan ikke have undgået at se det, da
det hang i fuld størrelse på en 30 meter lang væg. De talte dog ikke
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om det. Han ved, at der er Hästens forhandlere, der har solgt New
Check. Det drejer sig om Sengeeksperten i Vejle og Søvn og
Comfort i Holstebro.
Rasmus Elverdam, har forklaret blandt andet, at han er ansat som
advokat i Magasin, hvilket han har været siden august 2007.
Magasin har solgt både Hofnäs blå og New Check. De var
overraskede over påkravsbrevet fra Hästens. Hofnäs blå sælges af
Magasin i dag, han mener det sælges online og i alle Magasins
fysiske butikker.
Han kan bekræfte, at Magasin har købt Hofnäs blå før 2008. De
har samarbejdet med Borås Cotton i mange år. Han kan se, at der
er indgået aftaler i november 2005, hvor der ligger en
lageroverdragelsesaftale, der etablerede et kommissionslignende
forhold. Hans undersøgelser viser desuden, at de kan datere salg
af Hofnäs blå og hvid før 2005. De kan regne ud, at der har været
et vist salg før lageroverdragelsen i 2007. Der er en sælger,
Kristoffer Bro, der har arbejdet på gulvet, han blev indkøber i 2005,
og han har bekræftet, at de har haft det så længe, han har været i
Magasin, hvilket er siden 1999. Så vidt han ved, sælger Magasin
også New Check i dag både online og i fysiske butikker
Det er rigtigt, at Turiform optræder i Magasins julekatalog fra
2010. Julekatalogerne har et oplag på 2-2,5 millioner. Nogle
udleveres i butikkerne, og en stor del husstandsomdeles. De gemmer
deres kataloger, og Magasin har kataloger i huset tilbage fra midt
i 90'erne. Han ved ikke, om sengetøjet har været med i nogle af de
ældre kataloger.
Bjarne Westergaard, har forklaret blandt andet, at Westergaard
Gardiner sælger udstyr til boligen, herunder puder, dyner, gardiner,
sengetøj mv. Han startede butikken i Silkeborg 1974. Han sælger
ikke de to omtvistede produkter længere på grund af denne sag.
Han stoppede, da han modtog påkravsbrevet.
Det er rigtigt, at deres julekatalog fra 2003 er fremlagt i sagen,
og at Hofnäs blå optræder i kataloget. Hans virksomhed har indkøbt
sengetøjet i løbet af 2003, men om de har forhandlet det tidligere
end det, ved han ikke. Han kan ikke afvise det.
Det er rigtigt, at de i julekataloget fra 2007 reklamerer for New
Check. Sengesættet fra Turiform fås i blåt og blå er en almindelig
farve for sengetøj. I julekataloget for 2008 reklamerede de for
Turiform New Check i sort.
Deres katalog fra 2012 er også fremlagt i sagen. Billedet af
Turiform er i blåt. De har annonceret med begge sengesæt i
lokalpressen i blå. Han har ikke kendskab til, at der er andre, der
sælger ternet sengetøj i blå og hvid.
Da de fik påkravsbrevet, blev de enige om at lukke ned for salget
for ikke at få problemer. Han synes ikke, at Hästens sengetøj, og
dem han har solgt, ligner hinanden. Han har set Hofnäs blå og New
check redt op på udstillingssenge på messer.
Det er ikke efter hans opfattelse muligt, at Hästens først er blevet
bekendt med sengetøjet, da de sendte påkravsbrevene.
De lavede ca. 200.000 kataloger hvert år. Det er ham selv, der har
lavet katalogerne, og han har gemt eksemplarer fra alle årene. Hans
butikker har en årlig omsætning på omkring 8 millioner om året,
hvoraf ca. 50% relaterer sig sengetøj. De sælger mange forskellige
mærker, der dog alle skal være af en vis kvalitet.
Han har kigget alle sine kataloger igennem i forbindelse med
sagen.
Parternes synspunkter
For sagsøger, Hästens AB, er der i det væsentlige procederet i
overensstemmelse med påstandsdokumentet af 24. april 2017,
hvoraf fremgår bl.a.:
1. »… INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
1.1 Hästens' varemærke og produkter

Hästens er etableret i 1852 i Köping i Sverige og er ejet af
efterkommere (5. generation) af den, som oprindeligt etablerede
virksomheden. Siden 1917 har Hästens foretaget industriel
produktion af senge. Hästens udmærker sig i branchen med en
særligt betydelig erfaring med hensyn til produktion af og design
for senge og sengetilbehør.
Hästens laver skræddersyede og håndbyggede senge, sengelinned,
puder, dyner, håndklæder, badekåber og andet senge- og personligt
tilbehør af den højeste kvalitet. Hästens' produkter er kostbare, og
Hästens velkendte brand med de blå tern (herefter »Varemærket«)
må
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anses for et af de absolut stærkeste i luksussegmentet for senge og
sengetilbehør. Eksempelvis har Hästens siden 1952 leveret senge
til det svenske hof, jf. Gustaf VI Adolfs udnævnelse, bilag 2a-2b,
ekstrakt s. 299.
Det såkaldte »Gripsholmsmønster« (på svensk »Gripholmsrutan«)
udgør forbilledet for Hästens' blå tern. Dette mønster har eksisteret
siden 1700-tallet.
Da Hästens introducerede Varemærket i 1978 i Sverige og (for
alvor og vedvarende) i 1993/1994 i Danmark, blev
»Gripsholmsmønsteret« eller tern inspireret heraf ikke brugt af
producenter af senge og sengetilbehør, jf. om svenske forhold det
anførte herom i den svenskeMarknadsdomstols dom af 31. oktober
2000, materialesamling s. … Brug af blå tern på senge og
sengetilbehør (herunder sengetøj) var noget, som Hästens stod
alene med på det danske (og svenske) marked på de respektive
introduktionstidspunkter, og markedet fandt også de blå tern meget
»artsfremmede« på daværende tidspunkt.
Alt salg på det danske marked er sket og sker direkte fra Hästens
(i Sverige) til de forskellige Hästens-distributører i Danmark, som
herefter er ansvarlige for detailsalget til forbrugerne.
Varemærket blev gennem en meget intens og omfattende
markedsføring allerede fra introduktionstidspunktet på det danske
marked fra 1993/1994 hurtigt indarbejdet (og velkendt) i Danmark
som kendetegn for selskabet og dets senge, sengetøj og andet
sengetilbehør. Varemærket blev synonymt med Hästens'
højkvalitetsprodukter.
Figurmærket (mønster mærket) fremgår eksempelvis som følger:

Det ses her anvendt på Hästens' eksklusive sengetøj:

Her er et billede af en af Hästens' eksklusive og meget kostbare
senge med Varemærket:
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1.2De sagsøgtes markedsføring af sengetøj med blå og hvide tern
Nordicform AB og Nordicform AS har i Danmark igennem flere
år via de øvrige sagsøgte markedsført to forskellige sengetøjs-
produkter under brug af blå og hvide tern:

Hästens har bl.a. som bilag 102a-102c, ekstrakt s. 2003ff, fremlagt
eksempler på, hvorledes Nordicforms sengetøj markedsføres i
medier og butikker af de sagsøgte og af andre.
Der er uenighedmellem parterne omkring, hvornår markedsføring
af Hofnäs blå påbegyndte i Danmark samt omfanget heraf, mens
der er enighed om, at markedsføring og salg af New Check blå
begyndte i løbet af 2010.
Ultimo 2014/primo 2015 blev Hästens gjort opmærksom på
markedsføringen af bl.a. New Check blå og Hofnäs blå, og Hästens
anmodede på baggrund heraf de sagsøgte om at ophøre med
markedsføringen af det pågældende sengetøj, hvilket de sagsøgte
imidlertid ikke har været indstillet på. Nærværende sag vedrører
alene de sagsøgtes markedsføring af sengetøj under brug af de blå
tern (New Check blå og Hofnäs blå).
1.3 Sagens hovedproblemstillinger
Det bemærkes indledningsvist, at Hästens' påstand 1 er en
forbudspåstand, der går på selve produktet (Nordicforms sengetøj),
mens påstand 2 vedrører Nordicforms og de øvrige sagsøgtes brug
af kendetegnet med blå tern i forbindelse med markedsføring og
salg af sengetøj.
Sagens hovedproblemstillinger kan i øvrigt opsummeres som
følger:
- Er der værneting ved Sø- og Handelsretten i forhold til
Nordicform AS.
- Skal en eventuel anke af en fældende dom ikke tillægges
opsættende virkning, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2?
- Er Hästens' påstande 1-3 så uklare, at de ikke er egnende til at
danne grundlag for en dom?
- Har Hästens løftet sin bevisbyrde for at have erhvervet en
varemærkeret til de blå tern via brug i Danmark for senge (og
sengetøj), jf. varemærkelovens § 3,
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stk. 1, nr. 2? Hvis det ikke kan antages, at Hästens' varemærke
havde oprindeligt særpræg, er dette da etableret via indarbejdelse,
jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og hvornår må denne indarbejdelse
anses for at være sket?

- Hvis Hästens' varemærkeret alene omfatter senge, kan
varemærkeretten da udstrækkes til den komplementære/ligeartede
vare »sengetøj«, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, som er den
vare, der markedsføres af de sagsøgte?
- Har Hästens fremlagt tilstrækkelige beviser til støtte for, at
selskabets varemærke udgør et velkendt varemærke, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 2?
- Har Hästens påbegyndt sin brug af Varemærket forud for
Nordicforms eller denne rettighedsforgængers brug af Hofnäs blå
og New Check blå for sengetøj i Danmark, og har dette
prioritetsspørgsmål i givet fald nogen selvstændig betydning, jf. i
øvrigt princippet i varemærkeloven § 7?
- Er de blå tern, som de sagsøgte benytter (a) i markedsføringen
og (b) på det omtvistede sengetøj, en kendetegnsretlig relevant brug
eller udgør de alene en udsmykning?
- Hvis der er tale om en kendetegnsbrug, er kendetegnene da
identiske med eller ligner de Varemærket, og er der risiko for
forveksling, herunder for at der antages en forbindelse mellem de
sagsøgtes tegn og Hästens' varemærke, jf. varemærkelovens § 4,
stk. 1?
- Indebærer de sagsøgtes brug af de blå tern en utilbørlig udnyttelse
af Varemærkets særpræg eller renommé, eller skader det særpræget
eller renomméet, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2?
- Har de sagsøgte tillige ved deres markedsføring af New Check
blå og Hofnäs blå snyltet på Hästens' markedsposition, indarbejdede
kendetegn og produkt samt vildledt aftagerne på en sådan måde,
at dette indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1,
3 og/eller 18?
- Er der sådanne ligheder mellemHästens' sengetøj og NewCheck
blå, at der foreligger en retsstridig produktefterligning, jf.
markedsføringslovens § 1?
- Har Hästens helt eller delvist mistet sin forbudsret og/eller sit
krav på økonomisk kompensation som følge af retsfortabende
passivitet, jf. varemærkelovens § 9 og/eller almindelige
passivitetsgrundsætninger, eller som følge af forældelse?
- Har Hästens krav på erstatning/rimeligt vederlag/økonomisk
kompensation, jf. varemærkelovens § 43 og/eller
markedsføringslovens § 20, stk. 2-4, og hvorledes skal et sådan
økonomisk krav beregnes, herunder med skyldig hensyntagen til
det forhold, at det omtvistede sengetøj er blevet solgt af Nordicform
til de øvrige sagsøgte, som herefter har solgt dette til forbrugere?
- Skal der gives Hästens medhold i nedlagt påstande om
destruktion m.v., jf. varemærkelovens § 44, og om offentliggørelse,
jf. varemærkelovens § 44a og retspraksis i henhold til
markedsføringsloven?
2. PROCESSUELLE FORHOLD:
2.1Der er værneting i forhold til Nordicform AS, jf. retsplejelovens
§ 247, idet denne markedsfører det omtvistede sengetøj i forhold
til det danske marked
Der henvises til NordicformAS' hjemmeside (bilag 1a-1b, ekstrakt
s. 211ff), hvoraf fremgår, at denne markedsfører sig under brug af
de omtvistede blå tern i forhold til det danske marked, herunder
med et dansk flag og med oplysning om danske kontaktpersoner
på henholdsvis selskabets produkt Turiform (NewCheck) og Borås
Cotton (Hofnäs). Under disse kendetegn markedsføres sengetøj
under brug af de blå tern.
Stedet for skadens indtræden er således Danmark, hvor Hästens'
blå tern er beskyttet som et uregistreret varemærke, jf.
varemærkelovens § 3 m.fl.
Det gøres derfor gældende, at der er værneting ved Sø- og
Handelsretten i forhold til NordicformAS, jf. retsplejeloven § 247,
EF-domskonventionen art. 7 (2) og EU-Domstolens praksis vedr.
EF-domskonventionen eller lov om Bruxelles I-forordningen,
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herunder principperne i C-523/10 (Wintersteiger) præmis 18-19,
22-23, 25, 27-28 og 40, C-236/08 (Google France) og særligt
vedrørende uregistrerede rettigheder, C-170/12 (Pinkney) præmis
42-44, materialesamling s. 547ff og 555ff.
2.2 Eventuel anke fra de sagsøgtes side skal ikke tillægges
opsættende virkning, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2 (påstand 7)
Som bekendt er udgangspunktet - modsat hvad der gælder for de
foreløbige forbud - at de sagsøgte kan udsætte/afværge
håndhævelsen af et nedlagt forbud efter Hästens' påstand 1 og 2
ved at indgive ankestævning inden udløbet af eksekutionsfristen
(retsplejeloven § 480, stk. 1).
Det følger imidlertid af retsplejelovens § 480, stk. 2, at retten i
selve dommen kan angive, at dette ikke skal være gældende i den
pågældende sag, men at dommen skal kunne fuldbyrdes, selvom
den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb. Dette kan ske efter
påstand/begæring fra Hästens, jf. også SH2012.V 31 09
(Beckmann), materialesamling s. 173ff.
Det gøres gældende, at betingelserne for at gøre en dom
fuldbyrdelig er opfyldt i denne sag, jf. principperne i ovennævnte
Sø- og Handelsrets dom. Det vil kunne trække ud at afvente en
eventuel dom fra Østre Landsret/Højesteret, hvorfor anke ikke bør
tillægges opsættende virkning, således at en anke inden
fuldbyrdelsesfristens udløb ikke benyttes til på illoyal måde at
fortsætte krænkelserne, der væsentligt skader Hästens' meget
værdifulde varemærke og brand.
2.3 Hästens' påstande 1-3 indeholder en tilstrækkeligt præcis
beskrivelse af genstanden for et forbud,
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herunder også uden kvalifikationen »New Check blå« og »Hofnäs
blå«
Det gøres gældende, at Hästens' påstandsformulering, herunder
med udtrykkelig henvisning til konkrete bilag med fotos af de
pågældende tern, der ønskes nedlagt forbud imod, med samtidig
markering med pile, udgør en præcis angivelse for genstanden for
et forbud - i øvrigt også uden kvalificeringen »New Check blå« og
»Hofnäs blå«.
2.4 Hästens' påstand 3 indeholdende udtrykkene »udstyr« og
»andet materiale« er tilstrækkeligt præcist formuleret til at kunne
danne grundlag for en dom, jf. tillige varemærkelovens § 44, stk.
1 og 2
I forhold til Hästens' påstand 3 indeholdende udtrykkene »udstyr«
og »andet materiale« bemærkes, at disse udtryk er tilstrækkeligt
klare og definerede, jf. tillige det anførte i replik s. 2-3, ekstrakt s.
160f, omkring definitionen i Den Danske Ordbog af »udstyr«.
Udtrykket »andet materiale« er - også qua kvalifikationen »som
indebærer en anvendelse af de kendetegn, som er omfattet af
forbuddet, jf. påstand 1 og 2« - både tilstrækkeligt præcist og i
øvrigt nødvendigt, når man ikke kender nærmere til omfanget og
karakteren af det, som de sagsøgte har anvendt det retsstridige
kendetegn for/på.
3. KRÆNKELSE AF HÄSTENS' VAREMÆRKERETTIGHEDER
OG OVERTRÆDELSE AF MARKEDSFØRINGSLOVENS §§ 1, 3
OG 18 (PÅSTAND 1-2).
3.1 Hästens har erhvervet varemærkeret til »Varemærket« via
brug, og Varemærket har oprindeligt særpræg, jf. varemærkelovens
§ 3
Varemærket må betegnes som et »mønster mærke«, jf. også
EUIPO's Guidelines, Part B, pkt. 2.2.13,materialesamlingen s. 98.
Hästens har brugt Varemærket meget intensivt i Danmark i hvert
fald siden 1994/1995, jf. tillige den under pkt. 3.2 nedenfor
opregnede dokumentation for markedsføring og brug af
Varemærket.

Det gøres gældende, at Varemærket havde oprindeligt særpræg
på ibrugtagningstidspunktet, idet det samtidig understreges, at
varemærket vedvarende har været anvendt konsistent med hensyn
til farver, proportioner og positioner.
Ternene og farverne har været angivet med samme systematik på
en ensartet måde fra ibrugtagningstidspunktet og udgør ikke en
»abstrakt, formløs og konturløs farvekombination på enhver
tænkelig måde«, jf. også principperne i C-49/02 (Heidelberger
Bauchemie), præmis 33, jf.materialesamlingen s. 465ff, der i øvrigt
vedrørte rene farvevaremærker og ikke mønster mærker.
Det er fastslået i teori og retspraksis, at farvekombinationer og
figurmærker eksempelvis bestående af forskelligt farvede tern
(»mønster mærker«) kan have oprindeligt særpræg, og at
vurderingen af oprindeligt særpræg tager udgangspunkt i praksis
vedr. tredimensionelle mærker.
En nægtelse af anerkendelse af oprindeligt særpræg forudsætter,
at der er særlige grunde til at afslå en varemærkebeskyttelse, jf.
eksempelvis OHIM's Guidelines vedrørende absolutte
registreringshindringer, Part B, pkt. 2.2.4.2 (»Colour
combinations«) og særligt 2.2.13 (»Pattern Marks«),
materialesamling s. 97-98.
Sådanne begrundelser findes ikke i nærværende sag, hvor
Varemærket med de forskellige blå nuancer i tern i kombination
med hvide tern ikke blot er et dekorativt for Hästens' senge og
sengetilbehør, ikke har en teknisk funktion, ikke er generisk, ikke
indikerer særlige karakteristika ved Hästens' produkter, ligesom
Hästens farvekombination i form af tern i forskellige blå nuancer
kombineret med hvide tern ikke på ibrugtagningstidspunktet blev
brugt for senge og sengetøj af Hästens' konkurrenter på det danske
marked, jf. også EUIPO's Guidelines, Part B, pkt. 2.2.4.2,
materialesamlingen s. 97.
Tværtimod var Varemærket på ibrugtagningstidspunktet
karakteristisk, originalt og usædvanligt i den relevante branche for
den pågældende type varer. Andre producenter af senge og sengetøj
anvendte ikke blå tern, herunder blå tern inspireret af
»Gripsholmsmønsteret«, jf. også principperne i EUIPO's Guidelines,
Part B, pkt. 2.2.13, materialesamlingen s. 98.
Markedets reaktion på ibrugtagningstidspunktet for Varemærket
var ovenikøbet, at disse blev oplevet som »grimme«, »umoderne«
og udgjorde en forhindring for en succesfuld markedsføring af
Hästens' produkter, jf. også artikel i Unique Living, bilag 58al,
ekstrakt s. 488ff, hvilket yderligere understreger det oprindelige
særpræg.
Det er for spørgsmålet om særpræg for senge og sengetøj på
ibrugtagningstidspunktet uden betydning, at inspirationen for
Varemærket, nemlig Gripsholmsmønsteret, er et kendt mønster fra
1700-tallet.
I forhold til EU-Domstolens dom C-363/15, jf. særligt Rettens
dom i T-359/12, og EUIPO's Board of Appeals afgørelse R
1855/2011-1 (Louis Vuitton Malletier mod OHIM,
materialesamlingen s.315ff, 347ff, 588ff) bemærkes, at denne
vedrørte varer[¹] af en helt anden type, hvor det pågældende mærke
på det relevante tidspunkt var almindelig for denne type varer
modsat, hvad Hästens' kendetegn var på brugtagningstidspunktet.
Hertil kommer, at mønsteret var mere banalt end Hästens'.
[¹] »læder og læderimitationer, kuverter af læder eller læderimitationer; skrin,
rejsetasker og toiletetuier, dragtposer til rejsebrug, rejsekister, kufferter, bagage,
skrin til toiletartikler, såkaldte beautybokse, rygsække, håndtasker, strandtasker,
indkøbstasker, skuldertasker, håndkufferter, dokumentmapper, mapper,
skoletasker,
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lommer, lædervarer, særlig tegnebøger, punge, punge, nøgleetuier, kortmapper,
mapper til checkhæfter, paraplyer, parasoller, solskærme, spadserestokke etc.«
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Det gøres gældende, at den relevante omsætningskreds, som skal
opfatte Varemærket som et kendetegn, omfatter personer, som
potentielt kunne være interesseret i at købe Hästens' meget dyre
senge og sengetøj, jf. T-387/07, (omtalt i EUIPO's Guidelines Part
B, pkt. 4, materialesamlingen s. 99). Disse har et højt
opmærksomhedsniveau som følge af varens karakter og pris, hvilket
understøtter, at Varemærket er oprindeligt særpræget, jf. også
modsætningsvist C-473/101 P og C-474/01 P (Procter & Gamble),
præmis 53, materialesamlingen 437ff.
På denne baggrund gøres det gældende, at Hästens har etableret
og opretholdt en varemærkeret til førnævnte oprindeligt særprægede
figurmærke via brug, og at beskyttelsen således foreligger fra
ibrugtagningstidspunktet, jf. varemærkelovens § 3.
Det følger heraf, at Hästens kan påberåbe sig beskyttelse af
Varemærket efter varemærkelovens § 4.
3.2 Hästens har overvundet eventuelt manglende oprindeligt
særpræg for Varemærket på ibrugtagningstidspunktet via
indarbejdelse, jf. varemærkelovens §§ 3, stk. 3 og (principperne i)
13, stk. 3. Varemærkeretten må anses for opstået kort tid efter
ibrugtagningstidspunktet som følge af intensiv markedsføring.
For det tilfælde, at retten skulle nå frem til, at Hästens' Varemærke
savner oprindeligt særpræg ved ibrugtagningen, gøres det gældende,
at dette særpræg er opnået og Varemærket er stiftet ved det særpræg,
der er skabt gennem mærkets anvendelse, jf. varemærkelovens §
3, stk. 3.
Omkring bevismidler og beviskrav i forhold til indarbejdelse
henvises til EU-varemærkeret s. 231ff, Varemærkeret, 5. udg., s.
141, C-108/97 og C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) præmis 50-
51 og C-217/13 og 218/13 (Oberbank), præmis 41 m.fl.,
materialesamling s 71ff, 42, 369ff og 563ff.
Det gøres i overensstemmelse med ovennævnte litteratur og
retspraksis vedrørende bevis gældende, at Hästens med
fremlæggelse af dokumentation for markedsføringsomkostninger
og omsætning, fremlæggelse af diverse markedsundersøgelser, 3.
mands omtale af Hästens og de blå tern samt øvrig dokumentation
for brug af Varemærket i forbindelse med markedsføring af
selskabets senge, sengetøj og sengetilbehør i form af bl.a.:
• oversigt over Hästens' forhandlere (bilag 11 og 62), ekstrakten
s. 289ff
• prints fra Hästens' hjemmeside (bilag 4a-4b, ekstrakt s. 301f)
• oversigt over danske besøgende på Hästens' hjemmeside i
perioden 2013-2015 (bilag 53a, ekstrakt s.317)
• meget omfattende journalistisk omtale i perioden 1996-2015
(bilag 58a-58av, 57a-57c og 57e-57x, ekstrakt s.449ff og 403ff)
• oversigt over medieplaner, pressemeddelelser, journalistisk
omtale, presseanalyser, markedsføringsplaner m.v. i perioden 1996-
2015 (bilag 21a-21c, 54, 55a-55d, 56g og 57d, ekstrakt s. 319ff og
325ff)
• meget omfattende annoncering i landsdækkende TV-kampagner
i perioden 1998-2000, 2004 og 2007 (bilag 16-18, 60 og 20, ekstrakt
s. 507ff)
• meget omfattende annoncering i trykte - herunder landsdækkende
- medier i perioden 1996-2015 (bilag 12-14, 19, 26a-39f, Y, Z, 41,
40a-40dq, ekstrakt s. 525ff)
• kataloger, kampagnebøger, udstillinger, videoer, brandguidelines
m.v. i perioden 1996-2015 (bilag 22a-22m, 46, 47a-47x, 48, 49a-
49g, 23a-23b, 45a-45b, 42-43, 44a-44i og 50-52, ekstrakt s. 877ff
og 1397ff)
• spørgeundersøgelser vedrørende Varemærket omfattende
Danmark i 2008, 2014/2015 og 2017 (bilag 63a, 64a-64e og 103,
ekstrakt s. 1259ff)
• KPMG's revisorerklæring af 9. marts 2017 om Hästens'
omsætning og markedsføringsomkostninger i Danmark i perioden

1998-2016 samt Hästens' egne opgørelser, udtræk fra bogholderi
m.v. for perioden 1995-2016 (bilag 25a, 61, 15, 59a-59c, 60, og
104-105, ekstrakt s. 1435ff). Det understreges, at oplysningerne i
de her nævnte bilag om Hästens' markedsføringsomkostninger og
omsætning m.v. udgør forretningshemmeligheder, og disse bedes
undtaget aktindsigt og ikke gengivet i en dom, jf. bl.a.
retsplejelovens § 41d, stk. 5.
helt åbenlyst har løftet sin bevisbyrde for, at Varemærket er et
indarbejdet og varemærkebeskyttet kendetegn for Hästens og dennes
produkter i Danmark. Dette vil blive yderligere underbygget ved
vidne- og partsforklaringer under hovedforhandlingen.
Varigheden og intensiteten af Hästens' brug, og markedsandelen
i Danmark i segmentet for luksussenge og tilsvarende tilbehør,
herunder sengetøj, understøtter denne indarbejdelse.
Da Hästens' senge og sengetøj er luksuriøst og dyrt, er det oven
i købet ikke for indarbejdelse et krav, at disse har en væsentlig
markedsandel, idet det blot skal fastslås, at Varemærket er etableret
på markedet og haft en fast tilstedeværelse dér gennem længere
tid, jf. T-137/08 (Deere & Co.), præmis 43-44, materialesamling
s. 335ff.
Der henvises tillige til »Hästens' Støttebilag - Tidslinje
(indarbejdelse, prioritet og passivitet«), ekstrakt s. 2011ff, hvor
tidsforløb og omfang af Hästens' indarbejdelse af Varemærket
illustreres.
Varemærkets hurtige indarbejdelse understøttes yderligere af
Hästens' forhandleres omfattende egen markedsføring af senge og
sengetøj under Varemærket, hvilket der tillige vil blive afgivet
forklaringer om under hovedforhandlingen.
Varemærkets indarbejdelse er sket kort tid efter
ibrugtagningstidspunktet og senest i løbet af 1996, jf. tillige de
ovenfor omtalte daterede bilag.
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De sagsøgte har i svarskriftet s. 14 anført, at de finder de af
Hästens fremlagte markedsundersøgelser »irrelevante, idet
nærværende sag omhandler sengetøj - ikke senge«. Samtidig har
de sagsøgte ved provokation G opfordret Hästens til at redegøre
for relevansen af de nævnte markedsundersøgelser.
Det bemærkes hertil, at sengetøj som vare er ligeartet med senge
(komplementære produkter), hvorfor markedsundersøgelserne vedr.
indarbejdelse af Varemærket også for senge er relevant i forhold
til nærværende tvist, jf. Varemærkeret, 5. udgave, s. 158 og EU-
Varemærkeret, s. 254, materialesamling s. 45 og 82.
Hertil kommer, at Hästens gør gældende, at Varemærket udgør
et velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, hvorfor
dette nyder beskyttelse for varer og tjenesteydelser ud over den
brug, som dette tegn må være velkendt for (senge).
I det følgende kvalificeres det yderligere, hvorfor det kan lægges
til grund, at Varemærket må anses for at have erhvervet særpræg,
og hvornår ca. dette særpræg anses for opnået:
3.2.1 Det gøres gældende, at den relevante
kundekreds/omsætningskreds er erhvervsdrivende og forbrugere,
der potentielt vil købe Hästens' eksklusive senge og sengetøj, at
Varemærket har opnået særpræg via indarbejdelse i denne
kundekreds/omsætningskreds, og at denne indarbejdelse er sket
principalt senest i løbet af 1996, subsidiært i 1997/1998. De
historiske forhold omkring Gripsholmsmønsteret er uden betydning
for Varemærkets særpræg og indarbejdelse.
Den relevante kundekreds i nærværende sag er erhvervsdrivende
og almindelige forbrugere, som potentielt kunne tænkes at købe
Hästens' eksklusive og dyre produkter, jf. det anførte under pkt.
3.1. Det gøres gældende, at Hästens' Varemærke har opnået særpræg
via indarbejdelse i en betydelig del af denne
kundekreds/omsætningskreds, idet disse identificerer Hästens' senge
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og sengetøj som hidrørende fra en bestemt virksomhed som følge
af Varemærket, jf. eksempelvis Varemærkeret, 5. udgave, s. 141,
EU-Varemærkeret, s. 225 og C-108 og 109/97 (Chiemsee), præmis
50, materialesamling s. 42, 68 og 369ff.
Bedømmelseskriterierne for, om Hästens' varemærke har opnået
fornødent særpræg, er ikke anderledes end dem, der anvendes på
andre kategorier af varemærker, jf. eksempelvis Varemærkeret 5.
udgave, s. 245 samt C-217/13 og C-218/13 (Oberbank), præmis
46 materialesamling s. 59 og 563ff.
Vurderingen af, om et kendetegn har distinktiv karakter, herunder
via indarbejdelse, skal som udgangspunkt ske på baggrund af en
formodet opfattelse hos gennemsnitsforbrugeren for den pågældende
kategori af varer.
Det bemærkes videre, at [det] ikke er en forudsætning for
dokumentation for indarbejdelse, at den relevante kundekreds er
bekendt med hvilken virksomhed, der står bag Varemærket, jf.
eksempelvis C-217/13 samt C-218/13 (Oberbank), præmis 38,
materialesamling s. 563ff.
Det må på baggrund af en samlet vurdering af den af Hästens
fremlagte meget omfattende og i stort omfang daterede
dokumentation for indarbejdelse, jf. ovenfor under pkt. 3.2, lægges
til grund,
at Hästens har løftet beviset for, at Varemærket - hvis det ikke
kan anses som oprindeligt særpræget - ikke blot udgør en
dekoration/udsmykning men via indarbejdelse har gjort det muligt
for den relevante kundekreds at identificere den handelsmæssige
oprindelse af selskabets varer med Varemærket,
at den relevante omsætningskreds rent faktisk associerer
Varemærket med en bestemt virksomhed,
at Hästens' Varemærke dermed har erhvervet særpræg og udgør
et beskyttet varemærke, jf. bl.a. varemærkelovens §§ 3 og 4,
SH2004.V-0055-02 (Burberry), U2009.1018H (Burberry), forenede
sager C-108/97 og 109/97 (Windsurfing Chiemsee), C-432/05
(Nestlé - ikke i materialesamling), T-137/08 (Deere & Co.) og
senest C-215/14 (Kit Kat), materialesamling s. 165ff, 261ff, 369ff,
335ff og 577ff, og
at indarbejdelse er sket principalt senest i løbet af 1996, subsidiært
i 1997/1998.
Hästens har vedvarende og intensivt fra ibrugtagningstidspunktet
og over enmeget lang årrække anvendt Varemærket som kendetegn
for selskabets senge og sengetilbehør, hvilket har medført, at en
tilstrækkelig del af den relevante kundekreds forbinder Hästens'
tern (Varemærket) med en bestemt virksomhed, jf. eksempelvis C-
353/03 (Nestlé), præmis 33.
Ved denne vurdering skal det tillægges vægt, at Hästens senge
og sengetilbehør, herunder sengetøj, er kostbart, og at en forbruger
i købssituationen både vil være meget omhyggelig og i øvrigt blive
præsenteret for Varemærket. Dette styrker indarbejdelsen
væsentligt, ligesom Varemærket eksponeres kraftigt både før
købstidspunktet, og når eksempelvis sengetøjet lægges på en seng
i butikken og/eller hjemme hos forbrugeren.
Det bemærkes videre, at Varemærket meget tydeligt fremgår af
selskabets indpakning af sengetøjet. Originalpakning medbringes
og fremvises under hovedforhandlingen.
Særligt om de af Hästens fremlagte spørgeundersøgelser
vedrørende Varemærket
Hästens har bl.a. med markedsundersøgelserne (bilag 63a og 64a-
64e, og 103, ekstrakt s. 1259ff) fremlagt bevis for faktisk opfattelse
hos omsætningskredsen i Danmark.

3626
En spørgeundersøgelse gennemført ved et anerkendt analyseinstitut
som TNS Gallup må i almindelighed anses som et væsentligt

bevismiddel, også bagud i tid, jf. også C-488/06 (Aire Limpio),
præmis 72-73, materialesamling s. 485ff.
Hästens' gør naturligvis ikke gældende, at de pågældende
undersøgelser udgør et bevis for en indarbejdelse helt tilbage i 1996
(det er der andre dokumenter, som beviser, jf. ovenfor) - men dog
noget bagud i tid.
Undersøgelserne beviser endvidere, at Varemærket rent faktisk
fungerer som et varemærke (at en tilstrækkelig del af den relevante
omsætningskreds forbinder Hästens' kendetegn med en bestemt
virksomhed), og viser dermed, at de sagsøgtes påstand om, at
Varemærket alene udgør en udsmykning, er ukorrekt
Dette understøttes også af den af Zenith gennemførte undersøgelse
i 2016, bilag 103, ekstrakten s. 1373ff, hvor det ses af slide 27 med
overskriften »Campaign Recall & Sender Identification«, ekstrakt
s. 1379, at i alt 75% af respondenterne, som var blevet vist
markedsføringsmateriale, hvori Hästens' blå tern (Varemærket)
fremgik, antog at Hästens var afsender af annoncematerialet.
3.2.2 Hästens har ikke undladt at håndhæve sin varemærkeret til
Varemærket i forhold til tredjemand på en sådan måde, at Hästens
som følge heraf ikke kan gøre sin forbudsret m.v. gældende i forhold
til de sagsøgte.
Det gøres gældende, at Hästens ikke har undladt at håndhæve sin
varemærkeret til Varemærket i forhold til tredjemand på en sådan
måde, at Hästens som følge heraf ikke kan gøre sin forbudsret samt
øvrige beføjelser gældende i forhold til de sagsøgte.
Hästens har løbende fremsat påkrav og fået stoppet markedsføring
af sengetøj m.v. på det danske marked og står tilbage med
nærværende sag, jf. bilag 72-79, 95k, D, 99, 98, 100-101, 108-110,
H, 111a-111g og 112a-112d, ekstrakt s. 1551ff. Bliver man
opmærksom på nye krænkelser vil disse blive påtalt og bragt til
ophør. Det er helt sædvanligt, at stærkt indarbejdede, velkendte og
velrenommerede varemærker løbende udsættes for tredjemands
retsstridige forsøg på at udnytte den good-will, som er knyttet til
sådanne varemærker.
De sagsøgte har endvidere opfordret Hästens i duplikken s. 5,
ekstrakt s. 171 (provokation J) til at oplyse, hvorvidt de
mønstre/designs, der fremgår af bilag B, ekstrakt s. 1525ff, efter
Hästens' opfattelse »ligner« Hästens' Varemærke.
Det bemærkes for det første hertil, at bilag B, der ser ud til at være
resultatet af sammenstillede søgninger, hjemmesider m.v. fra
Danmark og udlandet, indeholder en række forskellige designs i
forskellige farver. Alene derfor kan provokation J ikkemeningsfuldt
besvares.
Herudover bemærkes, at Hästens ikke skal besvare hypotetiske
spørgsmål om alle mulige designs, der måske/måske ikke måtte
befinde sig på markedet i Danmark eller et andet sted i verden.
I forhold til det af de sagsøgte som bilag H fremlagte bilag med
diverse skærmprints af den 13. januar 2017, ekstrakt s. 1611ff,
bemærkes, at de afbilleder designs og produkter er uden relevans
for sagen.
Særligt om Søvn og Comforts salg af Hofnäs og New Check i
2012 og 2013 og det af de sagsøgte fremlagte bilag I, ekstrakt s.
1753ff, bemærkes, at Hästens ikke var bekendt med eller blev
orienteret om dette salg foretaget af Søvn&Comfort. Det bemærkes
samtidig, at det pågældende beskedne salg er ophørt i 2013.
3.3 Varemærket udgør et velkendt varemærke, jf. varemærkelovens
§ 4, stk. 2. Denne velkendthed er etableret senest i 1997/1998
Det gøres gældende, at Varemærket er kendt af en betydelig del
af den relevante offentlighed og derved er velkendt, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 2.
Varemærket må i løbet af 1997/1998 - som følge af den intensive,
vedvarende og massive (og succesfulde) markedsføring af særligt
Hästens' senge, jf. det anførte ovenfor om Varemærkets
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ibrugtagning og indarbejdelse, den fremdragne dokumentation i
fo rb inde l se he rmed , he runde r omkr ing
markedsføringsomkostninger, markedsandel for luksussenge,
intensitet, salgstal, kendskabsgrad, medieomtale m.v. - anses for
at være blevet kendt hos en betydelig del af den offentlighed, som
er relevant for senge og sengetøj, som Varemærket forhandles
under. Der henvises til støtte herfor til Varemærkeret, 5. udgave,
s. 179 og 183 og EU-Varemærkeret, s. 334, materialesamling s.
54, 56 og 87.
3.4 Hästens' senge og sengetøj med dets velkendte mønster i blå
tern (Varemærket) er overordentligt velindarbejdet på det danske
marked, og nyder en bred beskyttelse efter markedsføringslovens
§ 1 både i forhold til generel illoyal og snyltende markedsføring
og i forhold til nærgående efterligninger af selskabets sengetøj. På
tilsvarende vis nyder Hästens beskyttelse efter bestemmelserne i
markedsføringslovens §§ 3 og 18.
Til støtte herfor henvises til det anførte ovenfor under pkt. 3.1 -
3.3 samt de omtalte bilag i forbindelse hermed.
3.5 De blå tern, som de sagsøgte benytter (a) i markedsføringen
og (b) på det omtvistede sengetøj, er identiske med eller ligner
Varemærket, som Hästens benytter for senge og sengetøj, hvorfor
der er risiko for forveksling, herunder for at der antages en
forbindelse mellem de sagsøgtes tegn og Varemærket, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 og/eller 2.
3.5.1 Der foreligger mærke-identitet eller mærke-lighed, og det
er for denne vurdering uden betydning om ternene i Varemærket,
når det anvendes på Hästens' produkter, størrelsesmæssigt afviger
fra størrelsen af de tegn, som de sagsøgte benytter på deres
sengetøj.

3627
Det gøres gældende, at de af de sagsøgte anvendte kendetegn i
markedsføring og på selve sengetøjet betegnet New Check blå og
Hofnäs blå, jf. eksempelvis bilag 1, 9a-9c, 83a-83f, ekstrakt s. 218,
1909ff, 1883ff, principalt er identiske med subsidiært ligner
Varemærket.
Nordicform anvender ligesom Hästens blå kvadrater i en vis
systematik med hvide kvadrater, ligesom ternene anvendes
repetetivt på hele Nordicforms sengetøjs ydre sider.
Varemærket udgør et figurmærke, hvorfor den konkrete størrelse
i cm2, når det er anvendt på selve produktet, ikke i sig selv er
afgørende ved en varemærkeretlig forvekslelighedsvurdering i
forhold til de af de sagsøgte brugte tegn, idet det samtidig
understreges, at en meget betydelig del af de sagsøgtes
varemærkekrænkelser tillige sker ved diverse annoncering i trykte
og elektroniske medier.
Når Varemærket (de blå tern) anvendes på Hästens' senge og
sengetøj m.v., bruges det som helt overvejende hovedregel i
størrelsen 5,2 x 5,2 cm. Dette gælder imidlertid naturligvis ikke,
når Varemærket benyttes i Hästens' markedsføring af selskabets
sengetøj m.v.
Det er som nævnt irrelevant og bestrides i øvrigt som hævdet af
de sagsøgte, at »Hästens' tern afviger væsentligt fra størrelsen på
ternene på … New Check og Hofnäs …« (på selve produkterne).
Eksempelvis måler ternene på NewCheck 6,4 x 6,4 cm, jf. Hästens'
hjælpebilag betegnet »Hästens' Støttebilag - Sammenligning med
New Check«, ekstrakt s. 2023f.
Hertil kommer, at det i sagens natur ikke er disse dimensioner
(talmæssige størrelser), der fremgår af de sagsøgtes markedsføring
af sengetøjet på hjemmesider, i annoncer m.v., jf. ovenfor og
eksempelvis 85a-85c, 82a, 85a-85d, 84a og 85e, ekstrakt s. 1863ff,
1867, 1869ff og 1875ff.

3.5.2 Der foreligger vareidentitet mellem sengetøj og varelighed
mellem senge og sengetøj, idet sidstnævnte er komplementære
produkter.
Både Hästens og Nordicform anvender de pågældende kendetegn
for sengetøj, hvorfor der er tale om varer af samme art (identiske
varer).
Hertil kommer den meget betydelige indarbejdelse, som Hästens
har gjort af selskabets Varemærke i forhold til selskabets berømte
og eksklusive senge. Da senge og sengetøj er komplementære
produkter, forligger der tillige varelighed mellem disse, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 1, jf. tillige Varemærkeret, 5. udgave,
s. 158-159, materialesamling s. 45-46.
3.5.3 Der er risiko for forveksling, herunder for at der antages
en forbindelse mellem de af de sagsøgte anvendte tegn og
Varemærket, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 og/eller 2.
Det gøres gældende, at der er forvekslelighedmellemVaremærket
og Nordicforms blå tern, jf. New Check blå og Hofnäs blå, idet der
principalt foreligger mærkeidentitet/quasiidentitet, subsidiært
mærkelighed, ligesom der foreligger både vareidentitet og/eller
varelighed, jf. det anførte ovenfor under pkt. 3.5.1 og 3.5.2.
Ved vurderingen heraf skal tillige lægges vægt på, at Hästens'
varemærke er stærkt indarbejdet, jf. ovenfor og EU Varemærkeret,
s. 247, materialesamling s. 79.
Selv hvis det - fejlagtigt - blev lagt til grund, at Varemærkeret er
»svagt«, så kan »friholdelsesbehovet« (påberåbt af de sagsøgte)
ikke udgøre en selvstændig begrænsning af Varemærkets
beskyttelsesomfang, jf. også Varemærkeret, 5. udgave, s. 163 og
EU-Varemærkeret, s. 247, materialesamlingen s. 49 og 79.
Der må endvidere lægges vægt på den måde, hvorpå de sagsøgte
har markedsført og solgt det pågældende sengetøj.
I den forbindelse bemærkes, at Hästens' respektive de sagsøgtes
produkter ikke købes samtidigt, hvorfor en køber, som kommer i
kontakt med de sagsøgtes sengetøj med Nordicforms blå tern -
enten via annoncering eller ved besigtigelse af selve sengetøjet i
pakninger eller udlagt på senge - har et udvisket erindringsbillede
af det pågældende figurmærke, jf. Varemærket, 5. udgave, s. 166,
materialesamlingen s. 50 og EU-Domstolens dom i sag C-342/97
(Lloyds Schue Fabrik Meyer, præmis 26).
I en sådan situation vil en forbruger ikke kunne blive eller være
opmærksom på nogen forskel mellem Varemærket og de af de
sagsøgte anvendte tegn. Dette er særligt indikeret ved de sagsøgtes
annoncering af sengetøj med de pågældende tegn (tern).
Til støtte herfor henvises eksempelvis til billederne i nærværende
Sammenfattende Processkrift s. 6 samt til bilag Å, Ø, 76 (bilag 3),
81(bilag 3), 84, 76, 77, 85a-85c, 83a, 102a-102c, ekstrakt s. 1761,
1771f, 1781f, 1789ff, 1799ff, 1809f, 1812, 1859ff, 1883ff og 2003ff,
sammenholdt med Hästens' Varemærke (mønster mærke), jf.
eksempelvis bilag 8, 68a, 68c, E, 58h, 4a-4b samt Hästens'
sammenligningsbilag vedr. New Check blå, ekstrakt s. 227, 239ff,
295ff, 456, 301ff og 2023.
Det er ikke en forudsætning for forveksling og krænkelse, at der
er sket eksempler på faktisk forveksling, jf. også sag C-49/97
(Canon, præmis 29) og C-251/95 (Sabel, præmis 22ff). Det gøres
i øvrigt gældende, at sådanne forvekslinger er/må være sket.
Ved vurderingen af forvekslelighed skal tillige inddrages den
såkaldte efterkøbssituation.
Der er eksempler på, at Nordicforms danske forhandlere (de øvrige
sagsøgte) markedsfører sengetøjet på redte senge, jf. førnævnte
bilag. Det ses ikke af denne markedsføring, at der anføres noget
om sengetøjets kommercielle ophav.

3628
Når Nordicforms sengetøj er blevet placeret på en seng hos en
forbruger, vil det være særdeles nærliggende for en betragter at få

Copyright © 2021 Karnov Group Denmark A/S side 16

UfR ONLINE U.2017.3607S
Side 386



det indtryk, at det pågældende sengetøj har sit kommercielle ophav
hos Hästens. Nordicforms sengetøj savner en synlig angivelse af
kommercielt ophav. Associationer til Hästens må antages at blive
forøget, idet det blåternede sengetøj tages i brug og placeres oven
på en seng.
Der er tale om et klassisk eksempel på forvekslingsrisiko i en
efterkøbssituation, jf. EU-Domstolens dom i sag C-206/01 (Arsenal
Football Club, præmis 57), materialesamling s. 395ff.
Endelig henvises til illustration til den svenske
forvekslingsundersøgelse fremlagt som bilag 65, ekstrakt s. 1333ff,
hvor 79% af de adspurgte antog, at Hofnäs blå (med de største tern
på 7,9 x 7,9 cm) hidrørte fra Hästens.
De sagsøgte har dermed krænket og krænker Hästens
varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, og Hästens
kan på baggrund heraf forbyde, at de sagsøgte markedsfører
sengetøj under brug af de kendetegn, som fremgår af de i påstand
1 nævnte bilag.
3.6 Der foreligger lighed (næsten identitet/identitet) mellem
Varemærket på den ene side og Hofnäs blå og New Check blå på
den anden. Den relevante kundekreds vil forudsætningsvist skabe
sammenhængmellem disse, og de sagsøgtes brug af de blå og hvide
tern indebærer en utilbørlig udnyttelse af Varemærkets særpræg
og/eller renommé, og/eller skader det særpræget eller renomméet,
jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.
Varemærket, som er et mønster mærke, er beskyttelsesværdigt
efter varemærkelovens § 4, stk. 2, jf. også C-408/01 (Adidas),
præmis 39 og C-102/07 (Adidas II), præmis 34-35.
Det gøres gældende, at Hästens kan forbyde de sagsøgtes
markedsføring af Hofnäs blå og New Check blå i medfør af
varemærkelovens § 4, stk. 2. Mærkerne er reelt identiske, idet det
samtidig understreges, at der ikke er et krav om forveksling men
blot, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng, jf.
eksempelvis præmis 38 i C-487/07 (l'Oreal) materialesamlingen
s. 499ff.
Det gøres gældende, at de sagsøgtes kundekreds forudsætningsvist
vil »skabe sammenhæng« i forhold til Varemærket (og Hästens).
Der skal ved krænkelsesvurderingen også efter varemærkelovens
§ 4, stk. 2, lægges vægt på, at der foreligger varelighed/vareidentitet.
Det gøres gældende, at de sagsøgtes brug af kendetegnene, jf.
eksempelvis præmis 38 i C-487/07, uden rimelig grund medfører
en utilbørlig udnyttelse af Hästens' varemærkes særpræg eller
renommé, eller skader dette særpræg eller renommé. De sagsøgtes
utilbørlige og af Hästens ikke kontrollerede markedsføring skader
Varemærkets goodwill og særpræg og udgør en snyltning herpå.
Der er tale om alternative bestemmelser (utilbørlig
udnyttelse/skade/særpræg/renommé), som hver for sig kanmedføre
krænkelse, jf. bl.a. C-487/07, præmis 38 og 42,materialesamlingen
s. 499ff.
3.6.1 Der sker udvanding af Varemærkets særpræg
De sagsøgtes markedsføring under brug af de pågældende
kendetegn skaber en åbenlyst risiko for udvanding og udvander
Hästens varemærkers særpræg.
Markedsføringen gør det vanskeligere for Varemærket at fungere
som identifikationsmiddel i forhold til det af Hästens markedsførte
sengetøj (og andre produkter, herunder senge) over for
offentligheden og Hästens' nuværende og potentielle kundekreds.
Hästens håndhæver sine rettigheder, herunder i Sverige og i
Danmark, når man bliver opmærksom på, at tredjemand retsstridigt
benytter Hästens' velkendte Varemærke eller tegn, som er
forvekslelige hermed, ligesom Hästens eksempelvis har stoppet
Ikeas markedsføring af produkter med forvekslelige tern i Tyskland,
jf. bilag 76, ekstrakt s. 1564ff.

Hästens' håndhævelse og Varemærkets og selskabets produkters
indarbejdelse har medført, at der ikke findes konkurrenter og
sengetøjsprodukter, som anvender tilsvarende kendetegn (tern i
blå/hvid - Varemærket), og Hästens er derfor - bortset fra de
krænkelser, somman løbende skrider ind overfor - ene på markedet
med sine særprægede kendetegn og tern.
Dette er med til at understøtte, at der gælder en særligt bred
varemærkeretlig (og markedsføringsretlig) beskyttelse af Hästens'
kendetegn.
3.6.2 Der sker skade på Hästens' og Varemærkets renommé
Det gøres gældende, at Hästens' sengetøj er af og forbindes med
særdeles eksklusiv karakter og høj kvalitet, hvorfor de sagsøgtes
markedsføring af produkter, der langt fra er af samme eksklusive
karakter og høje kvalitet, medfører skade på Hästens' og
Varemærkets renommé, jf. også principperne i C-487/07 (l'Oreal),
præmis 40, materialesamling s. 499ff.
3.6.3 Der sker skade på Varemærkets særpræg
For så vidt angår bevis for skade på Hästens varemærkers særpræg
gøres det gældende, at de sagsøgtes markedsføring og brug af de
forvekslelige tegn indebærer en alvorlig risiko for, at Hästens'
kundekreds' økonomiske adfærd har ændret sig og i fremtiden vil
ændre sig som følge heraf.
Det er således logisk at slutte, at det er overvejende sandsynligt,
at Hästens' kundekreds i et vist omfang vil ændre adfærd i forhold
til køb af Hästens' sengetøj.
Idet Hästens udbyder high-end sengetøj, som koster betydeligt
mere end det af de sagsøgte udbudte sengetøj, skader de sagsøgtes
markedsføring og salg Hästens' Varemærkes særpræg, idet der
under et forveksleligt varemærke udbydes sengetøj, der kan
substituere Hästens' produkter.
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Mange køber Hästens' sengetøj som en markering af status, og
disse kan via de sagsøgtes utilbørlige brug af forvekslelige tegn
blandt andet på sengetøj opnå et lignende resultat for en betydeligt
lavere omkostning,
I takt med at Varemærket er blevet mere og mere velkendt, er
antallet af identiske/forvekslelige tegn anvendt på sengetøj og ved
markedsføring forøget (der henvises i øvrigt til det anførte ovenfor
om Hästens' håndhævelse i forhold til disse krænkelser).
3.6.4 Der sker en utilbørlig udnyttelse af Varemærkets særpræg
og renommé
Det gøres gældende, at de sagsøgte ved at markedsføre sengetøj
under brug af de pågældende tegn åbenlyst utilbørligt udnytter og
har udnyttet eller skabt risiko for udnyttelse af Varemærkets
særpræg og renommé, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.
Hästens' produkter har en enestående markedsposition i Danmark.
Når de sagsøgte benytter kendetegn, som er identiske eller mærke-
lige, opnår selskabet en åbenlys og uretmæssig fordel ved at snylte
på Hästens' Varemærkes renommé og særpræg, jf. eksempelvis
EU-Domstolens dom i C-487/07 (l'Oreal).
Det bemærkes, at der med hensyn til bevis for utilbørlig udnyttelse
ikke er et krav om bevis for ændret økonomisk adfærd, men at det
er tilstrækkeligt, at Sø- og Handelsretten finder, at de sagsøgte med
brugen af de pågældende kendetegn søger at lægge sig i »kølvandet«
på Hästens' velkendte Varemærke for at drage fordel af dettes
eksklusivitet, prestige og omdømme, jf. bl.a. C-487/07,
materialesamling s. 499ff).
3.7De sagsøgte har ved deres markedsføring af Hofnäs og Borås
Cotton (blå og hvide tern) snyltet på Hästens' markedsposition,
indarbejdede kendetegn og produkt samt vildledt aftagerne på en
sådan måde, at dette indebærer en overtrædelse af
markedsføringslovens §§ 1, 3 og/eller 18, ligesom der foreligger
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ulovlig produktefterligning ved markedsføringen af New Check
(blå og hvide tern).
Der henvises overordnet til det anførte ovenfor under pkt. 3.6
omkring snyltning og vildledning.
3.7.1De sagsøgtes markedsføring af det omtvistede sengetøj med
blå tern indebærer en retsstridig renommésnyltning, jf.
markedsføringslovens § 1, stk. 1, som tillige er egnet til mærkbart
at forvride forbrugernes adfærd, jf. markedsføringslovens § 1, stk.
2.
Det gøres gældende, at det ved en samlet vurdering af de sagsøgtes
markedsføring af det omtvistede sengetøj kan lægges til grund, at
de sagsøgte retsstridigt har snyltet og haft til hensigt at snylte på
Hästens' markedsposition, indarbejdede kendetegn og produkt samt
vildlede aftagerne af disse.
Ved vurderingen skal det tillægges vægt, at Hästens har foretaget
en meget betydelig markedsføringsmæssig indsats i relation til
Varemærket og senge/sengetøj m.v. igennem mange år i Danmark
og internationalt, hvilket medfører en bred beskyttelse efter
markedsføringsloven.
De sagsøgtes handlinger er udtryk for snylteri og illoyal
markedsfortrængning ift. et meget særpræget og værdifuldt
originalprodukt med en meget stærk og indarbejdet
markedsposition.
Der er endvidere skabt væsentlig risiko for betydelig skade på
Hästens omdømme samt for andre markedsforstyrrelser som følge
af den ringere kvalitet af Nordicforms sengetøj.
Det gøres gældende, at Nordicforms markedsføring på utilbørlig
vis forbinder det af selskabet markedsførte sengetøj til Hästens'
velkendte virksomhed, produkter og varemærker. Der er tale om
klassisk kvalitets- og kendskabssnyltning.
Dette skaber endvidere risiko for udvanding af Hästens' produkters
status og markedsstilling.
Sammenfattende indebærer de sagsøgtes markedsføring en
retsstridig renommésnyltning, jf. markedsføringslovens § 1, stk. 1,
som tillige er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes adfærd,
jf. markedsføringslovens § 1, stk. 2.
3.7.2Det gøres gældende, at det sengetøj, der er døbt New Check,
er så lig Hästens sengetøj, at der er tale om en ulovlig
produktefterligning, jf. markedsføringslovens § 1.
Som det fremgår af eksempelvis bilag 4a, 4b, 22a og 22b, ekstrakt
s. 301ff og 877ff (eksempler på Hästens sengetøj) sammenholdt
med Nordicforms New Check blå, jf. eksempelvis bilag 77 og 80,
ekstrakt s. 1971, 1979f, jf. tillige Hästens' hjælpebilag benævnt
»Sammenligningsbilag vedr. Hästens' tern og NewCheck«, ekstrakt
s. 2023, fremtræder disse produkter reelt stort set identisk med
hensyn til de påførte tern, herunder størrelse, farver m.v. (se tillige
ovenfor vedr. mærkelighed), og helhedsindtrykket er det samme.
Det gøres gældende, at der hermed foreligger en ulovlig
produktefterligning, idet der i den forbindelse udover
produktsammenfald og næsten identitet med hensyn til
fremtoningen (slavisk efterligning) blandt andet skal lægges vægt
på,
at Hästens' sengetøj med Varemærket var stærkt særpræget og
usædvanligt for sengetøj, da det blev introduceret på markedet i
Danmark,
at Hästens' løbende har håndhævet, når produkter med samme
fremtoning er kommet på markedet i Danmark, hvorfor Hästens
reelt er ene på det danske marked med sengetøj med den
pågældende udformning når bortses fra Nordicforms New Check
blå,
atHästens' sengetøjs stærkt særprægede udformningmed blå tern,
er særdeles velkendt og indarbejdet som synonymt med Hästens'
meget eksklusive kvalitetsprodukter, herunder sengetøj,
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at Hästens' sengetøj hermed har opnået en særdeles stærk og
beskyttelsesværdig markedsposition,
at Nordicforms udnytter Hästens' meget betydelige
markedsføringsmæssige indsats, herunder kan eftergørelsen
utvivlsomt anses for tilstræbt, og
at der består en åbenlys konkurrencerelation samt risiko for
forveksling (der forøges ved markedsføringen, hvor produkternes
udseende er fuldstændigt identiske i fotomateriale) og skade på
originalproduktet, herunder ved udvanding og illoyal
markedsfortrængning.
Der henvises tillige [til] det anførte vedrørende varemærkelovens
§ 4 omkring sengetøjets (og Varemærkets) historik, særpræg, lighed
i fremtoning mellem Hästens' tern og New Check blå,
forvekslingsrisiko, markedsføringsform, efterkøbssituation m.v.
3.7.3De sagsøgtes markedsføring og brug af Hästens' Varemærke
eller dermed forvekslelige tegn og eftergørelse af selskabets
sengetøj udgør en retsstridig vildledning, som er egnet til mærkbart
at forvride forbrugernes/andre erhvervsdrivendes økonomiske
adfærd på markedet, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 2.
Det gøres gældende, at de sagsøgtes markedsføring og brug af
Hästens' Varemærke eller dermed forvekslelige tegn (og slavist
eftergørelse af selskabets sengetøj, jf. ovenfor vedrørende
markedsføringslovens § 1), udgør en retsstridig vildledning efter
markedsføringslovens § 3, idet aftagerne kan få det indtryk, at det
er Hästens, sommarkedsfører eller har forbindelse til de pågældende
produkter.
Det gøres således gældende, at de sagsøgtes markedsføring, jf.
eksempelvis bilag Å, 77 (i V-115-15) og bilag 76 (i V-112-15),
ekstrakt s. 1761f, 1811f og 1845f, kan føre til forveksling med
Hästens' sengetøj, og at denne er egnet til mærkbart at at forvride
forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes adfærd på markedet,
hvilket Søvn & Comforts salg af New Check i en periode i
2012/2013, jf. bilag l, ekstrakt s. 1753ff, er et konkret eksempel på.
3.7.4 Nordicforms markedsføring i forhold til selskabets
forhandlere, jf. bilag 97 og påstand 4, er vildledende og utilbørlig
samt egnet til mærkbart at forvride erhvervsdrivendes og
forbrugeres adfærd på markedet, jf. markedsføringslovens § 3, stk.
1 og 2.
Det gøres gældende, at Nordicforms markedsføring i forhold til
selskabets forhandlere, jf. bilag 97, ekstrakt s. 1915, og påstand 4,
er vildledende og utilbørlig samt egnet til mærkbart at forvride
erhvervsdrivendes adfærd på markedet, jf. markedsføringslovens
§ 3, stk. 1 og 2. Nordicform kan derfor i overensstemmelse med
påstand 4 forbydes at foretage denne type markedsføring.
Som det fremgår af bilag 96a (omdøbt fra 96), ekstrakt s. 1913,
orienterede Hästens' advokat i forbindelse med, at man hævede de
midlertidige forbudssager, såvel retten som de sagsøgte, herunder
Nordicform, om, at Hästens fortsat var af den opfattelse, at de
sagsøgte krænkede Hästens' rettigheder, og at de pågældende sager
om midlertidigt forbud ville blive afløst af almindelige retssager.
Ved at give ytringen, som den fremgår af bilag 97 og påstand 4[²],
det pågældende indhold, har Nordicformmod bedre vidende bevidst
søgt at få modtagerne af budskabet til at få det fejlagtige indtryk,
at Hästens havde opgivet retsforfølgningen over for de sagsøgte.
Dette er både vildledende og utilbørligt og har haft til formål at
tilskynde Nordicforms forhandlere og andre erhvervsdrivende til
at købe Nordicforms sengetøj (herunder NewCheck blå og Hofnäs
blå).
[²] »Hästens har trukket sagen om præjudiciel påbud mod Nordicform og vores
danske kunder … I sagens anledning vil vi gerne skyde Borås Cotton Hofnäs
og turiform New Check i gang igen, med nogle gode tilbud.«
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3.7.5 De sagsøgte har overtrådt markedsføringslovens § 18 ved
at benytte tegn, som er forvekslelige med Varemærket
Det er en overtrædelse af markedsføringslovens § 18, at de
sagsøgte gør brug af Hästens' indarbejdede og velkendte
Varemærke, idet denne brug er egnet til at fremkalde forveksling
med netop Hästens' kendetegn.
Der henvises til det anførte ovenfor under pkt. 3.5 vedrørende den
varemærkeretlige forvekslelighedsvurdering.
3.8 De sagsøgtes krænkelser og overtrædelser er som minimum
udtryk for culpøse handlinger, idet det samtidig gøres gældende,
at der ikke er krav til tilregnelsen (bortset fra efter
markedsføringslovens § 1) for, at Hästens kan håndhæve sin
forbudsret m.v.
Der er ikke krav om, at subjektive betingelser skal være opfyldt
for, at der kan nedlægges forbud, jf. også varemærkelovens § 4 og
markedsføringsloven § 20. Det bemærkes i øvrigt, at de sagsøgte
som minimum har handlet culpøst.
4. PRIORITETSFORHOLD
4.1 Hästens er først i tid og bedst i ret, idet Hästens påbegyndte
brug af Varemærket og erhvervede sin ret til Varemærket forud for
Nordicform eller dennes rettighedsforgængers første og vedvarende
brug i Danmark af Hofnäs blå og New Check blå, jf. tillige
principperne i varemærkelovens § 7. Det er herunder uden
betydning i prioritetsmæssig henseende, om Nordicform/dennes
rettighedsforgænger måtte have været den første til at bruge blå
tern for sengetøj i Danmark, hvis denne brug ikke har resulteret i
en (opretholdt) varemærkeret. Dette er ubestridt ikke tilfældet.
For så vidt angår tidspunktet for Hästens erhvervelse af en ret til
Varemærket henvises til det anførte herom ovenfor under afsnit
3.1 og 3.2, herunder den i disse afsnit omtalte dokumentation.
Hästens har således haft
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sin første og herefter vedvarende markedsføring af senge og
sengetøj under Varemærket i Danmark i 1994/1995 samt etableret
sin Varemærkeret på dette ibrugtagningstidspunkt eller via intensiv
indarbejdelse kort tid herefter.
Nordicform har på ingen måde sandsynliggjort endsige
dokumenteret, at selskabets - herunder via aftale med tidligere
rettighedshavere (BoråsWäfveri) - første brug i Danmark af Hofnäs
blå og New Check blå skete forud for Hästens' ibrugtagning (og
vedvarende brug). Der henvises tillige til »Hästens' Støttebilag -
Tidslinje (indarbejdelse, prioritet og passivitet)«, ekstrakt s. 2023,
hvor dokumentation, der viser Hofnäs blå, og New Check blå, er
fremhævet med blåt.
Det gøres gældende, at bilag J, K, L og M, ekstrakt s. 1905 og
1923f, (udtalelser fra personer tidligere ansat i eller med forbindelse
til Borås Wäfveri AB samt en håndskrevet ordrebekræftelse fra
1999 på levering af 1 stk. Hofnäs med farvekoden 40 til en butik
i Århus) på ingen måde dokumenterer, at Borås Wäfveri har
markedsført og solgt Hofnäs blå i Danmark i 1990'erne, endsige i
noget større og dermed relevant omfang. Hästens er bedst
prioritetsmæssigt stillet i forhold etableringen af en varemærkeret
til de blå tern (Varemærket) i Danmark.
De sagsøgte har ikke med de førnævnte bilag på nogen måde
sandsynliggjort endsige dokumenteret noget påbegyndelsestidspunkt
for brug af Hofnäs blå for sengetøj i Danmark, en efterfølgende
vedvarende/reel brug heraf eller en indarbejdelse samt en etablering
af en kendetegnsret. Det er herunder uden betydning i
prioritetsmæssig henseende, om Nordicform/dennes
rettighedsforgænger måtte have været den første til at bruge blå
tern for sengetøj i Danmark, hvis denne brug ikke har resulteret i
en (opretholdt) varemærkeret. Dette er ubestridt ikke tilfældet.

De sagsøgte anfører videre under henvisning til bilag J og K, at
Hästens i 1990'erne skulle have rettet henvendelse til »Borås
Wäfveri med påstand om, at Borås Wäfveris mønster krænkede
ophavsretten til et mønster, som tilhørte Hästens«.
Dette bestrides, idet det i øvrigt bemærkes, at dette svenske forhold
er uden betydning for nærværende danske sag, jf. tillige
principperne i varemærkelovens § 7.
5. PASSIVITET
Det bemærkes indledningsvist, at Hästens som bekendt gør
gældende, at de sagsøgtes brug af blå tern udgør en kendetegnsbrug,
og at der således ikke alene er tale om brug af en udsmykning.
5.1 Det er en forudsætning for indtræden af passivitet, at
Nordicforms tegn kan anses som indarbejdet for selskabet i den
relevante omsætningskreds, jf. ordlyden af varemærkelovens § 9,
og bevis for sådan indarbejdelse foreligger ikke. Nordicform gør
tillige ikke gældende, at man har erhvervet en kendetegnsret.
Det gøres gældende, at det er en forudsætning (blandt flere) for,
at Hästens' kan miste sin forbudsbeføjelse samt krav på økonomisk
kompensation som følge af passivitet efter varemærkelovens § 9,
at de sagsøgte beviser, at den relevante omsætningskreds forbinder
de af de sagsøgte anvendte blå tern på Hofnäs og New Check med
Nordicform.
Dette følger på ordlyden af varemærkelovens § 9:
»En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en
ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren
af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige
skridt til at hindre brugen af det yngre varemærke« (sagsøgers
understregning).
Det gøres gældende, at de sagsøgte ikke har løftet denne
bevisbyrde, idet det samtidig bemærkes, at de sagsøgte ej heller
gør gældende, at man har erhvervet en kendetegnsret til de blå tern.
Alene som følge heraf er der ikke indtrådt passivitet. Hästens vil
dog i det følgende dokumentere, at heller ikke de øvrige betingelser
for at statuere passivitet - herunder baseret på almindelige
retsgrundsætninger - er opfyldt i denne sag.
5.2 Påbegyndelse af passivitetsperioden kan tidligst regnes fra
det tidspunkt, hvor de sagsøgte bragte Nordicforms sengetøj New
Check blå henholdsvis Hofnäs blå på markedet i Danmark, forudsat
at der i øvrigt var tale om kontinuerlig og signifikant markedsføring
af dette. Dette tidspunkt må antages at være i 2010 for Hofnäs blå
(idet der ikke er tilstrækkeligt bevis for noget større salg af Hofnäs
blå forud for 2010) og 2010 for New Check blå.
En passivitetsperiode kan tidligst antages at begynde at løbe efter
det tidspunkt, hvor Nordicform påbegyndte markedsføring og salg
af Hofnäs blå og New Check blå - forudsat samtidig viden eller
burde viden hos Hästens samt under hensyntagen til Nordicforms
onde tro, jf. nedenfor.
Der skal i passivitetsmæssig henseende forholdes individuelt i
forhold til New Check blå henholdsvis Hofnäs blå.
Til vurdering af de passivitetsmæssige aspekter af sagen har
Hästens udarbejdet hjælpebilaget »Hästens' Støttebilag - Tidslinje
(indarbejdelse, prioritet og passivitet)«, ekstrakt s. 2011ff, hvor
det med blåt er markeret de tidspunkter, hvor Borås
Wäfveri/Nordicform/disses danske forhandlere har markedsført
Hofnäs blå og New Check blå.
Som det fremgår af dette hjælpebilag, jf. tillige bilag 95e, N, 95f
og X, ekstrakt s. 1647ff, 1655, 1659ff og 1667, er Hofnäs blå
muligvis blevet markedsført og solgt i Danmark i 2003, 2004, 2006
og 2007, idet det nærmere omfang af markedsføring og salg er
uoplyst,
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hvilket kommer de sagsøgte bevismæssigt til skade, således at det
kan lægges til grund, at et sådan salg har haft et særdeles beskedent
omfang om noget.
Det må således lægges til grund, at dette salg af Hofnäs blå i
Danmark har været af et sådan beskedent ikke vedvarende omfang,
at det ikke er relevant for igangsættelse af en eventuel
passivitetsperiode i forhold til Hästens.
Det kan på baggrund af ovennævnte lægges til grund, at det
relevante tidspunkt for brug af kendetegnene relateret til Hofnäs
blå og New Check blå er 2010, jf. bl.a. bilag 95g og 95h, ekstrakt
s. 1695ff og 1703ff.
Det er uden betydning for begyndelsen af passivitetsperioden, om
andre endNordicform forud for dennes/dennes rettighedsforgængers
markedsføring af Hofnäs blå og New Check blå i Danmark måtte
have solgt sengetøj under brug af blå tern, hvilket i øvrigt er
udokumenteret.
5.3Det gøres principalt gældende, at en passivitetsperiode tidligst
kan antages at begynde at løbe fra det tidspunkt i 2014, hvor
Hästens blev bekendt med de enkelte krænkelser, og at Hästens
ikke forud herfor burde have været blevet opmærksom på
krænkelserne. Det gøres subsidiært gældende, at en
passivitetsperiode i givet fald tidligst kan regnes fra ultimo 2010
Det gøres gældende, at en passivitetsperiode først kan antages at
begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor Hästens blev bekendt med
de enkelte krænkelser, jf. Højesterets nyere praksis, herunder
U2013.166H, U2012.3383H, U2010.2561H, U2009.2956H, og
U2005.1438H, materialesamling s. 279ff, 265ff og 249ff.
Det bestrides, at Hästens - som hævdet af de sagsøgte i duplikken
s. 5 f - på for sagen relevant vis har »haft indgående kendskab til
Hofnäs blå i mange år forud for henvendelsen i 2015«. Der skal i
øvrigt være tale om kendskab til konkret og vedvarende
markedsføring i Danmark.
Hästens' salg på det danske marked er sket og sker direkte fra
Hästens i Köping til de forskellige Hästens-distributører i Danmark,
som herefter er ansvarlige for detailsalget til forbrugere i Danmark.
Hästens blev ikke bekendt medNordicforms og de øvrige sagsøgtes
salg af Hofnäs og New Check med blå i Danmark før december
2014/primo 2015, jf. bl.a. bilag 76, ekstrakt s. 1777ff.
For så vidt angår Søvn & Comforts markedsføring og salg i
2012/2013 af Hofnäs blå og New Check blå, jf. bilag l, ekstrakt s.
1753ff, samtidig med, at man forhandlede Hästens' produkter,
henvises til det ovenfor anførte, herunder at Søvn & Comfort ikke
orienterede Hästens om dette salg.
Dette salg indebærer endvidere ikke i sig selv, at det kan lægges
til grund, at Hästens var eller burde have været bekendt med salget
af Hofnäs blå/New Check blå fra 2012.
I forhold til de sagsøgtes påstand omkring henvendelser fra
Hästens i 1990'erne til Borås Wäfveri i anledning af sidstnævntes
påståede markedsføring af Hofnäs blå i Sverige bemærkes, at
Hästens ikke har kendskab til denne hævdede indsigelse, herunder
at denne skulle være sket på baggrund af salg af Hofnäs-serien i
Danmark og Sverige.
Hästens er således heller ikke i besiddelse af kopi af skriftlig
kommunikation herom.
De sagsøgte har ikke løftet bevisbyrden for, at der skulle være
fremkommet en indsigelse og, at der er sket salg i Danmark af
Hofnäs (med blå tern og svarende til det omtvistede sengetøj med
blå og hvide tern omfattet af nærværende sag).
Bilag J-M, ekstrakten s. 1923ff, er uden betydning for de
passivitetsmæssige problemstillinger i nærværende sag, jf. ovenfor
samt afsnittet om prioritetsmæssige forhold.

Herudover har de af Hästens' bestridte hændelser i Sverige
angiveligt tilbage i 90'erne ingen betydning for nærværende tvist
i Danmark, herunder for passivitetsspørgsmålet.
5.4 Nordicform og de øvrige sagsøgte har været i en betydelig
grad af ond tro, og dette har i sig selv til følge, at der ikke er
indtrådt passivitet uanset medgået tid i forhold til viden/burde viden
om krænkelserne.
Det gøres gældende, at Nordicform og de øvrige sagsøgte har
været i en betydelig grad af ond tro, og at dette har væsentlig
betydning for passivitetsvurderingen. Der henvises bl.a. til
U2000.2469H (Grammy), U2005.1438H (TIVOLI), U2014.3658H
(Jensens Bøfhus), U2014.2876H (Tivoli modMontana) samt til C-
482/09, materialesamling s. 243ff, 249ff, 307ff, 289ff og 535ff.
Denne onde tro medfører, at eventuelle passivitetsindsigelser ikke
har relevans. Dette gælder uanset tidspunktet for Hästens' kendskab
eller burde kendskab.
5.5Hästens har afbrudt passivitetsperioden i januar/februar 2015,
og den samlede periode fra første retsstridige markedsføring i
Danmark er i sig selv ikke så lang at der kan indtræde
retsfortabende passivitet.
Hästens påtalte krænkelserne/overtrædelserne i forhold til de
sagsøgte i januar og februar 2015, jf. bilag 76, 81, 83, 79 og 80,
ekstrakt s. 1777ff, 1787ff, 1815ff, 1831ff og 1835ff, og har herefter
fulgt op med midlertidige forbudssag og efterfølgende denne
stævning.
Det kan lægges til grund, at Hästens reagerede, så snart man blev
opmærksom på krænkelserne, at man herefter har foretaget loyal
retsforfølgning.
Den samlede periode fra første markedsføring er i sig selv ikke
så lang, at der kan indtræde retsfortabende passivitet, hverken i
forhold til forbudsretten eller i forhold til muligheden for at kræve
økonomisk kompensation.
5.6 Ud fra en samlet vurdering af samtlige faktorer kan det
konkluderes, at Hästens ikke som følge af
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passivitet, jf. almindelige passivitetsgrundsætninger og/eller
varemærkelovens § 9, har mistet sin forbudsret efter
varemærkelovens § 4, jf. påstand 1 og 2 eller helt eller delvist
fortabt sit krav på økonomisk kompensation efter påstand 6a-6e,
jf. varemærkelovens § 43.
Selv hvis der (med urette) bortses fra de sagsøgtes onde tro, jf.
afsnit 5.4, og selv om det (forkert) måtte blive lagt til grund, at
Hästens kendte til at burde have kendt til de sagsøgtes
markedsføring fra det tidspunkt, som er beskrevet i afsnit 5.2
ovenfor, da er perioden ikke i sig selv tilstrækkeligt lang til, at
Hästens som følge af passivitet har mistet sin forbudsret.
Hästens har endvidere ikke som følge af passivitet mistet sin
mulighed for helt eller delvist at kræve økonomisk kompensation
frem til påkravstidspunktet, idet det samtidig gøres gældende, at
der ikke er indtrådt passivitet i forhold til noget salg efter, at Hästens
fremsatte påkrav i forhold til de sagsøgte i januar og februar 2015.
5.7 Der foreligger ikke passivitet i forhold til de sagsøgtes
overtrædelser af markedsføringsloven, herunder i relation til
Hästens' mulighed for at få nedlagt forbud efter påstand 1, 2 og 4
samt økonomisk kompensation efter markedsføringslovens § 20
(påstand 6a-6e).
I forhold til påstand 4 er det alene af åbenlyse tidsmæssige grunde
ikke relevant at tale om passivitet.
Omkring påstand 1, 2 og 6a-6e bemærkes, at uanset
passivitetsperioden er kortere i forhold til overtrædelser efter
markedsføringsloven sammenlignet med varemærkeloven, da er
der på grund af forholdenes karakter som beskrevet ovenfor i
forhold til varemærkelovsovertrædelserne, ej heller indtrådt
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rettighedsfortabende passivitet efter markedsføringslovens §§ 1, 3
og/eller 18.
5.7.1 Der er ikke indtrådt forældelse, idet Hästens var ubekendt
med sit krav og ikke burde have fået kendskab hertil før januar
2015.
Det gøres gældende, at der ikke er indtrådt forældelse i forhold
til nogen del af det af Hästens fremsatte krav på økonomisk
kompensation som følge af, at Hästens var ubekendt med sit krav
og ikke burde have fået kendskab hertil før januar 2015, jf. det
anførte herom ovenfor om passivitet samt lov om forældelse af
visse fordringer § 2, stk. 2 og 3, jf. § 3, stk. 1, 2 og 3, nr. 2 og 3.
Samtidig understreges, at ethvert krav opstået efter Hästens' påkrav
i januar/februar 2015 ikke er forældet.
6. DESTRUKTION OG UTILGÆNGELIGGØRELSE M.V.
(PÅSTAND 3)
6.1 Produkter, udstyr, markedsføringsmateriale og andet
materiale, som indebærer en anvendelse af de kendetegn, som er
omfattet af forbuddet, jf. påstand 1 og 2, destrueres, fjernes eller
skal på anden vis utilgængeliggøres, dog alene i det omfang, som
de sagsøgte kan råde over dette materiale, jf. varemærkelovens §
44 og markedsføringslovens § 20, stk. 1, nr. 2.
Det gøres gældende, at betingelserne for en sådan
destruktion/utilgængeliggørelse er opfyldt, jf. eksempelvis
U2014.2876H (Tivoli mod Montana), materialesamling s. 289ff.
7. OFFENTLIGGØRELSE (PÅSTAND 5)
7.1 Krænkelsens grove karakter og betydelige omfang
sammenholdt med varemærkelovens § 44, stk. 1's formål og
forarbejder samt retspraksis på baggrund af markedsføringsloven
hjemler Hästens' krav om offentliggørelse.
Det gøres gældende, at krænkelsens grove karakter og betydelige
omfang sammenholdt med varemærkelovens § 44, stk. 1's formål
og forarbejder hjemler Hästens' krav om offentliggørelse. Der
henvises tillige til U2014.2876H (Tivoli mod Montana),
materialesamling s.289ff.
Der ses ikke at være grundlag for at afskære en offentliggørelse,
fordi den havde foregået over en årrække, jf. retspraksis, herunder
førnævnte højesteretsafgørelse.
8. ERSTATNING/RIMELIGT VEDERLAG/ØKONOMISK
KOMPENSATION (PÅSTAND 6A-6E)
8.1Hästens har krav på rimeligt vederlag og erstatning i relation
til de sagsøgtes markedsføring og salg i Danmark, herunder med
hensyntagen til de sagsøgtes uberettigede fortjeneste, jf.
varemærkelovens § 43.
Det gøres gældende, at de sagsøgtes krænkelser af Hästens'
varemærkerettigheder kan tilregnes disse som forsætlige eller
uagtsomme, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, og at Hästens på
baggrund heraf kan kræve rimeligt vederlag og erstatning i relation
til de sagsøgtes markedsføring og salg i Danmark, herunder med
hensyntagen til den uberettigede fortjeneste.
8.2 Ved den beløbsmæssige opgørelse af Hästens' krav skal det
tillægges processuel skadevirkning i forbindelse med fastsættelse
af økonomisk kompensation til Hästens, jf. retsplejelovens § 345,
at de sagsøgte har undladt fuldt ud at besvare Hästens'
provokationer vedrørende de sagsøgtes omsætning, styksalg og
fortjeneste
Det skal tillægges processuel skadevirkning i forbindelse med
fastsættelse af økonomisk kompensation til Hästens, jf.
retsplejelovens § 345, at de sagsøgte har undladt fuldt ud at besvare
Hästens' provokationer vedrørende de sagsøgtes omsætning,
styksalg og fortjeneste på salg af New Check blå og Hofnäs blå i
Danmark.

Der er således alene afgivet oplysninger i bilag P, ekstrakt s. 2007,
om omsætning og styksalg i perioden 2012-2016, og der er ingen
oplysninger om fortjeneste.
8.3 Ved den beløbsmæssige opgørelse af Hästens' krav fra de
sagsøgte kan der tages udgangspunkt i, at et rimeligt vederlag ville
være på 10% af de sagsøgtes retsstridige omsætning, at de nedlagte
påstande 6a til 6e er rimelige og ikke indebærer en
dobbeltkompensation også i lyset af den processuelle skadevirkning,
der er en følge
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af de sagsøgtes manglende efterkommelse af provokationer.
Det gøres gældende, at et vederlag i givet fald skal udmåles som
minimum 10 % af de sagsøgtes bruttoomsætning ved salg til
Danmark under brug af de blå tern.
De sagsøgte har imidlertid undladt fuldt ud at besvare Hästens'
provokationer vedrørende omsætning (og styksalg og fortjeneste),
hvilket alt andet lige medfører, at rimeligt vederlag må fastsættes
skønsmæssigt.
Påstandsbeløbene i påstand 6a-6e er udtryk for et sagligt og
rimeligt skøn vedr. fordeling af det samlede rimelige vederlag efter
varemærkelovens § 43 under hensyntagen til salgsperiodens længde
og de sagsøgtes forskellige roller og præsumptive omsætning under
brug af de retsstridige tegn.
Det gøres videre gældende, at de sagsøgtes markedsføring og salg
af sengetøj under brug af Varemærket eller et dermed forveksleligt
tegn tillige har ført til markedsfortrængning ogmarkedsforstyrrelser.
De sagsøgtes markedsføring og salg i Danmark er meget skadelig
for Hästens og har stor synlighed i Hästens' potentielle
omsætningskreds for sengetøj.
Det gøres herudover gældende, at der ved erstatningsopgørelsen
skal lægges vægt på de sagsøgtes (uoplyste) fortjeneste i forbindelse
med salg under brug af det krænkende varemærke i Danmark.
Disse forhold omkring yderligere skade og de sagsøgtes fortjeneste
understøtter det rimelige i det skønsmæssigt fastsatte
kompensationskrav på i alt kr. 1 mio. fordelt med forskellige beløb
i forhold til sagsøgte, jf. også straks nedenfor under pkt. 8.2.
8.4 Hästens har krav på, at der fastsættes en godtgørelse til
selskabet for ikkeøkonomisk skade, jf. varemærkelovens § 43, stk.
3.
Hästens har krav på, at der fastsættes en godtgørelse til selskabet
for ikkeøkonomisk skade, jf. varemærkelovens § 43, stk. 3, idet
markedsføringen af Nordicforms i kvalitetsmæssig henseende
underlegne produkter har påført Hästens en betydelig ideel skade,
jf. også U2008.2263SH (PIRATOS/LOS PIRATAS) - ikke i
materialesamlingen.
8.5Hästens har krav på erstatning og rimeligt vederlag som følge
af de sagsøgtes overtrædelser af markedsføringslovens §§ 1, 3 og
18, jf. § 20, stk. 2-4
Det gøres gældende, at Hästens har krav på erstatning og rimeligt
vederlag som følge af Nordicforms overtrædelser af
markedsføringslovens §§ 1, 3 og 18, jf. § 20, stk. 2-4, i forbindelse
med salg og markedsføring i Danmark.
Der henvises i øvrigt til det anførte ovenfor under pkt. 8.1
vedrørende kompensation efter varemærkeloven.
Særligt i forhold til overtrædelserne af markedsføringslovens §
3, jf. påstand 4, gøres det gældende, at denne isoleret berettige[de]
Hästens til et rimeligt vederlag fra Nordicform på kr. 20.000. …«
For de sagsøgte er der i det væsentlige procederet i
overensstemmelse med påstandsdokumentet af 24. april 2017,
hvoraf fremgår bl.a.:
»Introduktion - det, som sagen drejer sig om
Denne sag drejer sig om, 1) hvorvidt de af Hästens anvendte blå
og hvide tern på senge og sengetøj mv. er beskyttet efter
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varemærkeloven og/eller markedsføringsloven, og i givet fald fra
hvilket tidspunkt en sådan beskyttelse er indtrådt og 2) såfremt der
foreligger et beskyttet kendetegn, om der sker en krænkelse heraf,
ved at de Sagsøgte producerer og sælger sengetøjsprodukterne
Hofsnäs og New Check i blå/hvide tern på det danske marked.
Det er i sagen rejst det selvstændige spørgsmål om, hvorvidt
Hästens har reklameret og reageret rettidigt og adækvat på den
markedsføring og det salg, der har fundet sted i Danmark af Hofsnäs
og New Check, eller om Hästens har fortabt eventuelle rettigheder
på grund af udvist passivitet og/eller forældelse.
I det følgende angiver [E xx] den side i ekstrakten, hvor det
pågældende bilag kan findes, og [MS xx] den side i
materialesamlingen, hvor det pågældende materiale kan findes.
Nærmere om Hofsnäs-serien og New Check-serien
Der er uenighed mellem sagens parter om, fra hvornår og i hvilket
omfang produkterne Hofsnäs og NewCheck har været markedsført
og solgt på det danske marked. I det følgende redegøres for
Hofsnäs-seriens og NewCheck-seriens karakteristika og endvidere
for det historiske salg og markedsføring heraf i Danmark.
1. Hofsnäs-serien
Hofsnäs-serien er karakteriseret ved et mønster med tern på 1 cm
x 1 cm på den ene side af dynebetrækket, og tern på 8 cm x 8 cm
på den anden side, mens der på pudebetrækket er et mønster med
1 cm x 1 cm på begge sider. Dette er nærmere illustreret på billedet
nedenfor:

Hofsnäs-serien er udviklet af det hedengangne store svenske
væveri Borås Wäfveri AB (»Borås Wäfveri«), jf.
arbejdsdokumentet, der er fremlagt som bilag 95a [E
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1949-1950]. Udviklingen af Hofsnäs designet samt salget og
markedsføringen heraf i Danmark vil være genstand for
bevisførelse.
Hofsnäs-serien blev (ligesom andre lignende produkter) i sin tid
udviklet med inspiration i et klassisk ternet mønster fra 1700-tallets
Gustavianske stil, det såkaldte 'Gripsholmsrutan', jf. hertil udskrifter
vedrørende 'Gripsholmsrutan', der er fremlagt som bilag B [E 1525-
1536]. Af disse udskrifter fremgår det med al ønskelig tydelighed,
at det ternede mønster er et ganske udbredt mønster, som har været
anvendt gennem flere århundrede i forskellige farvekombinationer,
herunder i blå/hvid som de af sagen omhandlede mønstre.
Hofsnäs-serien var oprindeligt en del af BoråsWäfveris kollektion
Borås Cotton. Prisliste fra 1992, (bilag 95b, [E 1641-1644]), viser
Hofsnäs, som en del af kollektionen Borås Cotton. Det er de
Sagsøgtes opfattelse, at Borås Wäfveri påbegyndte brug af et
blåt/hvidt ternet mønster for sengetøj i Danmark, førHästens gjorde.

Der er uenighed mellem parterne herom, og spørgsmålet vil være
genstand for bevisførelse.
Borås Wäfveri stiftede i april 1993 det danske selskab Borås
Cotton ApS, hvis formål var at drive handel indenfor tekstiler i
Danmark. Selskabet blev tvangsopløst i oktober 2011, men
fungerede forud for selskabets opløsning som salgsselskab i
Danmark og stod - mens mønsteret var en del af Borås Wäfveris
kollektion - for salget af Hofsnäs blåt/hvidt ternet sengetøj i
Danmark.
I 2007 indgik BoråsWäfveri og NordicformHolding AS (dengang
Trond og Tom AS) en aftale, hvorefter Borås Wäfveri tildelte
Nordicform Holding AS en eksklusiv ret og licens til at producere
og markedsføre blandt andet Hofsnäs-serien under Borås Cotton-
varemærket i hele Europa. Nordicform AB (og dets
koncernforbundne selskaber) har således stået bag salget af Hofsnäs
i Danmark siden 2007.
Borås Wäfveri gik konkurs i 2010 efter flere år med frasalg og
kamp imod røde tal på bundlinjen, jf. eksempelvis nyheden herom
fra Dansk Mode & Tekstil fra 2010, fremlagt som bilag 95c [E
1693-1694]. Et af de frasalg, somBoråsWäfveri foretog i et forsøg
på at rede det gamle kendte væveri, var et salg af rettighederne til
Borås Cotton, heriblandt Hofsnäs-serien, til Nordicform Holding
AS allerede i 2008, jf. en række svenske artikler, fremlagt som
bilag C [E 1669-1670]. Ud over rettighederne til Hofsnäs blev der
samtidig overdraget et varelager med Hofsnäs produkter, herunder
et varelager fra Magasin. I forbindelse med at Nordicforms
moderselskab erhvervede rettighederne fra BoråsWäfveri, indtrådte
man i alle rettigheder, herunder rettigheder erhvervet gennem brug
i Danmark.
Hofsnäs-serien har i årene efter indgåelse af licensaftale med
Borås Wäfveri været solgt af Nordicform ABs mange forhandlere,
herunder også i Danmark. Som dokumentation for det historiske
salg og markedsføringen af Hofsnäs-serien i Danmark (herunder
også da rettighederne stadig var ejet af Borås Wäfveri) henvises til
følgende:
1. Kundelisten i forbindelse med overdragelsen af rettigheder fra
Borås Wäfveri i 2008, bilag AB [E 1959-1966]
2. Faktura fra Nordicform AB til en dansk forhandler (Salling)
fra 2009, bilag 95d [E 1675]
3. Faktura fra Nordicform AB til dansk forhandler (Salling) fra
2009, bilag AD [E 1679]
4. Uddrag af Bolig Forms julekataloger fra 2003, 2007, 2008 og
2012, hvori der henvises til side 2 (fra 2003), bilag 95e [E 1647-
1654]
5. Uddrag af Sallings julekataloger fra 2006, 2010, 2011 og 2013,
hvori der henvises til side 2, 4, 6 og 8, bilag 95f [E 1659-1666]
6. Oversigt over Nordicforms salg af henholdsvis Hofsnäs-serien
og New Check-serien til danske forhandlere i 2010 (inkl. et
eksempel på en konkret faktura), hvori der eksempelvis kan
henvises til salget til CPH Living (side 1) og Salling (side 2), bilag
95g [E 1695-1702]
7. Oversigt over Magasins salg af henholdsvis Hofsnäs-serien og
New Check-serien fra 2011 til 2015 (inkl. fem eksempler på
konkrete fakturaer), hvori der kan henvises til side 38-44, bilag
95h [E 1703-1752]
8. Erklæring fra Michael Petersen af den 5. januar 2017, hvoraf
fremgår blandt andet at Hofsnäs blev udviklet af Borås Wäfveri i
1980'erne, og at designet - i farvekombinationen blå/hvid - var en
»storsælger« i 1980'erne og 1990'erne både i Danmark, Sverige,
Norge og Finland, bilag J [E 1923-1924]
9. E-mail af 5. januar 2017 fra Henrik Odgaard vedhæftet
ordrebekræftelse fra 1999, som viser, at designet Hofsnäs i hvert
fald i 1999 blev solgt i Danmark. Endvidere bekræfter Henrik
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Odgaard, at Hofsnäs blåternet blev solgt i Danmark i perioden fra
1994-2001, bilag L [E 1925-1926]
10. E-mail af 6. januar 2017 fra Henning Pryts, hvoraf fremgår,
at Hofsnäs - i farvekombinationen blå/hvid - også i hans tid (2004-
2015) blev solgt i Danmark. Til at understøtte dette har Henning
Pryts vedhæftet et faneblad indeholdende Hofsnäs i forskellige
farver, herunder blå/hvid, som Henning Pryts fik udleveret ved
ansættelsesstart i januar 2004, bilag M [E 1927-1930]
11. Udskrift fra Sengeexpertens hjemmeside dateret 20. maj 2004,
hvoraf det ses, at Hofsnäs på daværende tidspunkt blev markedsført
og solgt i Sengeexperten, bilag N [E 1655-1656]
12. Forside på brochure vedrørende Borås Cotton (Hofsnäs) fra
Henrik Odgaard, bilag AA [E 1957-1958]
13. Fakturaer fra Nordicform udstedt til Sengeeksperten, bilag V
[E 1681-1686]
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14. Udskrifter fra Sengeekspertens hjemmeside fra 2013 og 2014,
bilag Z [E 1767-1770]
15. Revisorattesteret oversigt over omsætning og styksalg på det
danske marked for henholdsvis New Check og Hofsnäs i blå/hvid
for årene 2010-2016, bilag AC [E 1967-1968]
Blandt andetMichael Petersen, Henrik Odgaard og Henning Pryts
vil afgive forklaring om disse forhold under hovedforhandlingen.
Dertil kommer et omfattende parallelsalg af Hästens' og
Nordicforms produkter hos fælles forhandlere somSøvn&Comfort,
Sengeeksperten mv. Der henvises til afsnit 5.2 og 5.3 nedenfor og
den dér anførte dokumentation.
Det er de Sagsøgtes opfattelse, at ovennævnte og bevisførelsen i
øvrigt vil dokumentere, at det kan lægges til grund, at Hofsnäs - i
farvekombinationen blå/hvid - er blevet solgt kontinuerligt i
Danmark i mere end 20 år og endvidere, at markedsføringen og
salget er påbegyndt forud for Hästens' oplyste salg på det danske
marked i 1995/1996.
2. New Check-serien
New Check-serien er karakteristeret ved et mønster med tern på
6,5 cm x 6,5 cm på begge sider af pude- eller dynebetrækket. Dette
er nærmere illustreret på billedet nedenfor:

NewCheck-serien er udviklet af Nordicform i 2005. Serien indgår
i Nordicforms kollektion »Turiform« og blev oprindeligt i perioden
fra 2006 til 2009 solgt under navnet »Tessa«. I det følgende bruges
alene betegnelsen New Check om denne sengetøjsserie.
Som dokumentation for udvikling, historisk salg ogmarkedsføring
af New Check-serien i Danmark henvises til følgende:
1. E-mail vedrørende udviklingen af New Check-serien, bilag O
[E 1807-1808]

2. Udsnit fra Bolig Forms julekataloger fra 2007, 2008 og 2012,
hvori der henvises til side 4, 5, 7 og 9, bilag 95e [E 1647-1654]
3. Udsnit fra Magasins julekataloger fra 2010-2012, hvori der
henvises til side 2, 4 og 6, bilag 95j [E 1687-1692]
4. Oversigt over Nordicforms salg af henholdsvis Hofsnäs-serien
og New Check-serien til danske forhandlere i 2010, hvori der
eksempelvis kan henvises til salget til Magasin (side 1-6), bilag
95g [E 1695-1702]
5. Oversigt over Magasins salg af henholdsvis Hofsnäs-serien og
New Check-serien fra 2011 til 2015, hvori der kan henvises til side
1-38, bilag 95h [E 1703-1752]
6. Fakturaer vedrørende salg af Tessa (New Check), bilag AD [E
1671-1674]
7. Fakturaer fra Nordicform udstedt til Sengeeksperten, bilag V
[E 1681-1686]
8. Udskrifter fra Sengeekspertens hjemmeside fra 2013 og 2014,
bilag Z [E 1763-1766]
9. Eksempler på Drømmelands annoncering af New Check
(Turiform) i en lang række aviser og på landsdækkende tv, bilag
Ø [E 1771-1776]
10. Udskrift fra Magasins hjemmeside, som eksempel på salg af
New Check/online tilstedeværelse i 2013, bilag Å [E 1761-1762]
11. Revisorattesteret oversigt over omsætning og styksalg på det
danske marked for henholdsvis New Check og Hofsnäs i blå/hvid
for årene 2010-2016, bilag AC [E 1967-1968]
På baggrund af ovennævnte dokumentation er det de Sagsøgtes
opfattelse, at det kan lægges til grund, at New Check-serien - i
farvekombinationen blå/hvid - sideløbende med Hofsnäs-serien er
blevet solgt kontinuerligt i Danmark siden 2005/2006.
Hästens' (påståede) varemærkerettigheder
3. Brugsbaserede rettigheder i Danmark
Der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt Hästens har en
varemærkeret til de blå/hvide tern i Danmark.
Det bemærkes i den forbindelse, at Hästens ikke har en dansk
varemærkeregistrering af de omtvistede tern, og at Hästens (alene)
støtter sin påstand om varemærkekrænkelse på, at man har en
varemærkeret opnået gennem brug. Der er uenighed mellem
parterne om, hvorvidt den brug, som Hästens oplyser, har fundet
sted, opfylder kravene til »brug« i varemærkelovens § 3, stk. 3.
I forhold til de påberåbte rettigheder gør de Sagsøgte overordnet
gældende, at mærket ikke besidder det fornødne særpræg, hverken
oprindeligt eller ved indarbejdelse, jf. nærmere nedenfor - og er da
slet ikke for sengetøj. Det bestrides derfor at sagsøger har en
rettighed der kan gøres gældende overfor de sagsøgte.
Det vil være genstand for sagsøgers bevisførelse om og i givet
fald fra hvornår, Hästens' blå og hvide tern måtte have opnået
særpræg gennem brug.
Såfremt retten mod forventning skulle finde, at Hästens har opnået
en varemærkeret til de blå/hvide tern (gennem indarbejdelse), gør
de Sagsøgte videre
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gældende, at en sådan ret tidligst er opstået efter, at Hofsnäs og
New Check blev markedsført og solgt på det danske marked.
Tidspunktet for salg og markedsføring i Danmark af Hofsnäs og
New Check er genstand for selvstændig bevisførelse, jfr.
bemærkningerne ovenfor.
1. Intet (oprindeligt) særpræg
Ved en simpel søgning på internettet kan det konstateres, at
Hästens og de Sagsøgte langt fra er de eneste producenter/sælgere
af sengetøj med et ternet mønster. Som eksempler på større
forhandlere, der også sælger (eller i hvert fald indtil for ganske
nyligt har solgt) ternet sengetøj i Danmark, kan nævnes blandt
andet Bilka, Ikea og Jysk, jf. bilag 95k [E 1573-1582]. Der henvises
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endvidere til internetudskrifter, som viser en lang række eksempler
på salg og markedsføring af netop blåt- og hvidternet sengetøj, jf.
bilag D [E 1583-1596], samt til internetudskriften, hvor der
optræder en bannerreklame for sengetøj i blå/hvide tern, jf. bilag
C [E 1669-1670]. Disse søgninger suppleres endvidere af bilag H
[E 1611-1616], hvoraf det fremgår, at en lang række virksomheder
anvender blå/hvide tern som udsmykning på tekstiler, og herunder
på sengetøj. Endelig henvises til bilag Q [E 1933-1934] med private
fotos (digitaliserede lysbilleder) fra 1964 af en blåternet dug (5 cm
x 5 cm) med et mønster, der er næsten identisk med Hästens' tern.
Dugen vil blive fremvist under hovedforhandlingen.
På baggrund heraf og af bevisførelsen i øvrigt kan og bør retten
lægge til grund, at blå/hvide tern, der er enten identiske med eller
ligner Hästens' blå/hvide tern, er et helt almindeligt kendt og
anvendt mønster, der har været anvendt og fortsat anvendes
erhvervsmæssigt på tekstiler af en lang række aktører på markedet.
Det fremgår af retspraksis, at spørgsmålet om, hvorvidt et
varemærke har fornødent særpræg, skal bedømmes dels i forhold
til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt
registreret (/er påberåbt), dels i forhold til opfattelsen af mærket
hos den relevante kundekreds, der består af en almindeligt oplyst,
rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de
pågældende varer eller tjenesteydelser, jf. C-25/05 P, Storck v
EUIPO, præmis 25 [MS 234]. Opmærksomhedsniveauet hos en
gennemsnitsforbruger, som er almindeligt oplyst, rimeligt
opmærksom og velunderrettet, kan variere, alt efter hvilken kategori
af varer eller tjenesteydelser der er tale om, jf. T-460/05, Bang &
Olufsen v EUIPO (vedrørende formen på en højtaler), præmis 32
[MS 261-262], samt heri citeret retspraksis.
Det fremgår endvidere af retspraksis, at kriterierne for
bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består af
selve varens udseende, har fornødent særpræg, ikke er forskellige
fra dem, der finder anvendelse på andre typer varemærker, jf. C-
25/05 P, Storck v EUIPO, præmis 26 [MS 234] samt citeret
retspraksis, og T-50/11, Fraas v EUIPO (Ternet motiv i mørkegrå,
lysegrå, sort, beige, mørkerød og lyserød), præmis 40 [MS 275].
Dog er det ved anvendelsen af disse kriterier væsentligt at
bemærke, at opfattelsen hos den relevante kundekreds ikke
nødvendigvis er den samme, når der er tale om et tredimensionalt
varemærke, der består af selve varens udseende, som når der er tale
om et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt
af fremtrædelsesformen for de varer, det betegner, jf. C-25/05 P,
Storck v EUIPO, præmis 27 [MS 234], samt citeret retspraksis, og
T-50/11, Fraas v EUIPO (Ternet motiv i mørkegrå, lysegrå, sort,
beige, mørkerød og lyserød), præmis 40 [MS 275].
EU-Domstolen har i den forbindelse fastslået, at
gennemsnitsforbrugerne ikke er vant til at udlede varers oprindelse
af deres form eller emballage uden nogen grafisk eller tekstmæssig
bestanddel, og det kan derfor være vanskeligere at bevise, at et
varemærke har særpræg, når der er tale om et tredimensionalt
varemærke, end når der er tale om et ord- eller figurmærke, jf. C-
25/05 P, Storck v EUIPO, præmis 27 [MS 234] samt citeret
retspraksis, og T-50/11, Fraas v EUIPO (Ternet motiv i mørkegrå,
lysegrå, sort, beige, mørkerød og lyserød), præmis 40 [MS 275].
Endvidere følger det af retspraksis, at jo mere den form, der søges
registreret (/der påberåbes), ligner den form, som der er størst
sandsynlighed for, at den omhandlede vare vil antage, desto mere
sandsynligt er det, at den pågældende form mangler fornødent
særpræg. Under disse omstændigheder er det (derfor) kun et
varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller
branchesædvanen og derfor opfylder sin grundlæggende
oprindelsesfunktion, der ikke mangler fornødent særpræg, jf. C-
25/05 P, Storck v EUIPO, præmis 28 [MS 235], de forenede sager

C-456/01 P og C457/01 P, Henkel v EUIPO, præmis 39 [MS 212],
og C-218/01, Henkel, præmis 52 [MS 188], samt heri citeret
retspraksis.
Den retspraksis, der er udviklet i forbindelse med tredimensionale
varemærker, som består af selve varens udseende, finder tilsvarende
anvendelse, når det ansøgte (/det påberåbte) varemærke - som for
Hästens' blå/hvide terns vedkommende - består af den
todimensionale gengivelse af den pågældende vare (eller en del
deraf). I et sådant tilfælde består varemærket nemlig heller ikke af
et tegn, som er uafhængigt af fremtrædelsesformen for de varer,
det betegner, jf. C-25/05 P, Storck v EUIPO, præmis 29 [MS 235],
samt T-50/11, Fraas v EUIPO (Ternet motiv i mørkegrå, lysegrå,
sort, beige, mørkerød og lyserød), præmis 42 [MS 275].
Varemærkets grundlæggende funktion er som bekendt, at garantere
oprindelsen af de varer (eller tjenesteydelser), der er omfattet af
varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som
dermed sættes i stand til - uden risiko for forveksling - at adskille
varen
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fra varer med en anden oprindelse, jf. C-37/03 P, BioID, præmis
60, og de forenede sager C-456/01 P og C457/01 P, Henkel v
EUIPO, præmis 34 [MS 210-211], samt heri citeret retspraksis.
Når »varemærket« - som i nærværende sag - består af et mønster,
som påsættes og dækker varen helt eller delvist, vil den relevante
forbruger se mønsteret/mærket, som en integreret del af varen,
snarere end at opfatte mønsteret/mærket som en angivelse af dens
handelsmæssige oprindelse, jf. T-50/11, Fraas v EUIPO (Ternet
motiv i mørkegrå, lysegrå, sort, beige, mørkerød og lyserød),
præmis 43 [MS 275], og T-359/12, Louis Vuitton Malletier v
EUIPO (skaktern), præmis 25 [MS 289].
Hästens' tern anvendes som dekoration på hele varen og udgør
derved en væsentlig del af varens udseende. Derfor vil en forbruger
i henhold til retspraksis ikke opfatte det ternede mønster som en
oprindelsesangivelse, men blot at ternene er en del af et æstetisk
design af det produkt, som ternene dekorerer (senge, sengetøj mv.).
Som det indledningsvist er fastslået og dokumenteret, er den
relevante kundekreds vant til at se ternede mønstre som
designelementer i en lang række forskellige produkter, herunder
(og særligt) produkter såsom sengetøj. Tern vil, såvel som striber,
bånd, cirkler og lignende grafisk design - særligt hvor de dækker
hele produktet - generelt opfattes som dekorativ udsmykning.
»Mærket« (ternene), for eksempel som vist i bilag 8 [E 227-228],
er endvidere så simpelt og banalt, at det ikke skiller sig ud fra
mængden af designs typisk for branchen, særligt henset til at et
sådan ternet mønster er et historisk og hyppigt anvendt mønster
(tillige med farvekombinationen blå/hvid), herunder i særdeleshed
i forhold til tekstiler, sengetøj og lignende, jf. bilag B, C, D og 95k
[E 1525-1536, 1669-1670, 1583-1596 og 1573-1582].
I forhold til beskyttelse af et ternet mønster er dette netop
behandlet af Retten i Første Instans i sagen T-359/12, Louis Vuitton
Malletier v EUIPO (skaktern) [MS 283-306]. Af præmis 37 [MS
291] heri fremgår at, »dels er et skakternet mønster et basalt og
almindeligt figurmønster, eftersom det består af en række
regelmæssige tern af samme størrelse, som adskiller sig ved at
veksle mellem forskellige farver, i nærværende sag brun og beige.
Dette mønster indeholder således ingen betydelig variation i forhold
til en konventionel fremstilling af skaktern og er identisk med en
traditionel fremstilling af et sådant motiv« (min fremhævelse). Det
samme er tilfældet i nærværende sag - Hästens' ternede mønster
afviger ikke i forhold til det historiske og hyppigt anvendte mønster
og er netop »identisk med en traditionel fremstilling af et sådant
motiv«, jf. hertil igen bilag B, C, D og 95k [E 1525-1536, 1669-
1670, 1583-1596 og 1573-1582].
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Hästens' bemærkning i stævningens side 17 om, at Louis Vuitton-
sagen (T-359/12) angik »varer af en helt anden type, hvor det
pågældende mærke var langt mere almindeligt end Hästens' i
nærværende sag«, beror på et fejlskøn, idet et ternet mønster ikke
er mere almindeligt på for eksempel læder og læderimitationer,
dragtposer til rejsebrug, rejsekister, dokumentmapper, skoletasker,
lommer, paraplyer, parasoller, solskærme og spadserestokke, som
tilfældet var i T-359/12, end på tekstiler, senge og sengetøj.
De små linjer (som anes i bilag 8 [E 227-228]) indenfor de enkelte
firkanter giver heller ikke mærket det fornødne særpræg, idet disse
blot er resultatet af en almindelig kendt væveteknik. Elementer i
et mærke, som er teknisk begrundet og som ydermere er generelt
forekommende på markedet (for eksempel i tekstiler), kan ikke per
se beskyttes efter varemærkeloven.
Som også anført af Retten i T-359/12, præmis 41 [MS 291], skal
det bemærkes, »at sammenstillingen af to bestanddele, som i sig
selv er uden fornødent særpræg, ikke kan ændre den omhandlede
kundekreds' opfattelse hvad angår det anfægtede varemærkes
manglende fornødne særpræg ab initio. Ved sammenstillingen af
et skaktern og af et mønster af kæde- og skudtråde fremkommer
ingen bestanddele, som afviger betydeligt fra den omhandlede
branchenorm eller -sædvane til syne, således at sagsøgerens
argumentation, hvorefter det anfægtede varemærke er sammensat,
særligt og originalt, ikke kan tiltrædes (jf. i denne retning dom
Ternet motiv i mørkegrå, lysegrå, sort, beige, mørkerød og lyserød,
nævnt i præmis 20 ovenfor, EU:T:2012:442, præmis 70)«.
Endvidere har mærket (ternene) ingen særlige elementer ud over
det specifikke mønster (som er et sædvanligt, historisk mønster, jf.
ovenfor). Farverne blå og hvid - selv i den foreliggende kombination
- er heller ikke tilstrækkelig til at differentiere mellem varer indenfor
samme kategori. Mønstre i lighed med Hästens' anvendes som
anført ovenfor ofte i forskellige farver indenfor den relevante
produktgruppe, jf. hertil bilagene B, D og 95k [E 1525-1536, 1583-
1596 og 1573-1582].
De Sagsøgtes synspunkt om, at Hästens' blå/hvide tern er helt
uden (oprindeligt) særpræg støttes endvidere af mængden af
internationale varemærkeansøgninger, ansøgninger om registrering
i andre lande (Benelux, Sverige) samt EU-varemærkeansøgninger,
som til dato er blevet afvist af de respektive myndigheder på grund
af manglende særpræg, jf. nedenfor afsnit 3.2.
Det gøres derfor gældende, at de af Hästens anvendte tern ikke i
sig selv er beskyttet som et varemærke, da de udgør et banalt og
almindeligt figurmønster helt uden
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særpræg, og af forbrugeren blot opfattes som et attraktivt, dekorativt
mønster på varen.
2. Ingen indarbejdelse / ikke velkendt (slet ikke på et for sagen
relevant tidspunkt)
For mærker uden oprindeligt særpræg kan særpræg opnås ved
indarbejdelse, men varemærkeretten opnås da først på det tidspunkt,
hvor indarbejdelse rent faktisk er sket. I modsat fald ville man opnå
en varemærkeret med »tilbagevirkende kraft«. Varemærkeretten
stiftes således først, når der ved mærkets anvendelse er skabt
særpræg. Dette fremgår af varemærkelovens §§ 3, stk. 3 og 13, stk.
3.
Det afgørende for, om der overhovedet er erhvervet særpræg
gennem indarbejdelse, er, om mærket gennem den pågældende
brug af den relevante omsætningskreds eller i det mindste af en
væsentlig del af den relevante omsætningskreds opfattes som et
kendetegn for mærkeindehaverens virksomhed. Beviset herfor
påhviler Hästens.
Meget enkle figurer eller generiske betegnelser er vanskeligere
(måske umulige) at indarbejde som varemærke, end (mere)

særprægede ord og figurer. Det samme gælder for mærket (ternene)
i nærværende sag, som er særdeles gængse indenfor de relevante
produktkategorier samt baseret på et historisk mønster, jf. ovenfor.
Et mønster som det nærværende sag skal således for at kunne
beskyttes som varemærke - hvis overhovedet muligt - være et
særdeles velindarbejdet varemærke, og det må formodes, at »der
skal meget til«.
Det gælder for mange af de af Hästens fremlagte bilag, at disse
ikke viser, hvilke produkter, herunder hvilket 'mærke', der er tale
om. Derudover vedrører flere af bilagene til lejligheden internt
udarbejdede oversigter over omsætning og forhandlere, men disse
er hverken certificeret eller dokumenteret yderligere, ligesom disse
(heller) ikke viser, hvilke produkter, herunder hvilket 'mærke', der
er tale om.
Der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt der er erhvervet
særpræg via indarbejdelse for de af Hästens anvendte tern, samt i
givet fald fra hvornår. Dette vil være genstand for bevisførelse. Det
gøres gældende, at Hästens hverken har dokumenteret særpræg via
indarbejdelse eller velkendthed på et for denne sag relevant
tidspunkt. I det følgende imødegås den af Hästens fremlagte
dokumentation for indarbejdelse.
Hästens' omsætning
Hästens har oplyst sin omsætning i Danmark i perioden fra 1995
til 2015 (i DKK i perioden 1995 til 2007 og i SEK fra 2008). Af
de fremlagte oversigter (bilag 59a-59b [E 1453-1454]) fremgår
dog ikke, hvad denne omsætning nærmere vedrører, men det må
formodes, at tallene er Hästens' samlede omsætning i Danmark,
herunder omsætningen af Hästens' relativt dyre senge (der må
formodes at være Hästens' primære produkt, som omsætningen i
det væsentlige dækker). Hästens har alene oplyst salg af sengetøj
til Danmark i perioden 2000-2015 (i SEK). Det fremgår imidlertid
ikke, hvilke varianter af deres sengetøj tallene vedrører, herunder
hvilke farver.
De Sagsøgte bestrider, at de af Hästens fremlagte tal for omsætning
og markedsføringsomkostninger (bilag 104 og bilag 105)
dokumenterer, at der er oparbejdet særpræg via indarbejdelse,
endsige fra hvornår et sådant særpræg i givet fald skulle være
opnået. Særligt skal fremhæves, at tallene (heller) ikke viser noget
om, hvilke af Hästens' produkter og/eller designs, de vedrører.
Hästens sælger som bekendt flere forskellige produkter i forskellige
designs/farver, jf. hertil de i bilag T [E 1935-1942] viste eksempler
på Hästens' forskellige designs og farver af senge og sengetøj.
Hästens' studier og markedsundersøgelser
Hästens har endvidere fremlagt dokumentation vedrørende nogle
markedsundersøgelser, hvori respondenterne har besvaret en række
spørgsmål på baggrund af et billede af en Hästens seng. De sagsøgte
gør gældende, at disse markedsundersøgelser er irrelevante, blandt
andet fordi nærværende sag omhandler sengetøj - ikke senge.
Dertil kommer, at eksempelvis undersøgelserne i bilag 64a-64e
[E 1271-1332] er fra 2014 og 2015, ligesom Hästens som bilag
103 [E 1373-1384] har fremlagt en rapport fra januar 2017
vedrørende et dansk studie udført i 2016. Det fremgår af rapporten
blandt andet, at man med studiet ønskede at måle »the succes of
Hästens 2016 campaign and also to know the target group better«,
og at den kampagne, der var genstand for studiet, foregik i uge 23-
52 i 2016.
Derudover bemærkes, at studierne/undersøgelserne i bilag 65 [E
1333-1342], 69a-69c [E 1343-1372] samt 70a-70c [E 1537-1550]
ikke vedrører Danmark, men derimod Sverige (Hästens'
hjemmemarked), hvorfor disse er irrelevante i en vurdering af,
hvorvidt mærket er indarbejdet på det danske marked, endsige
velkendt i Danmark. Det samme gør sig gældende for den svenske
markedsundersøgelse fra 2017 i bilag 107 [E 1385-1388]. Det
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fremgår heraf blandt andet også, at undersøgelsen er udført i uge
2-6 2017. Endelig har Hästens som bilag 113 [E 1389-1396]
fremlagt en hollandsk markedsundersøgelse fra 2014 vedrørende
kendskab til Hästens' seng (og ikke sengetøj) på det hollandske
marked. Det fremgår af side 10 i undersøgelsen, at denne er
foretaget i perioden 16.-29. juni 2014.
Det bestrides, at de af Hästens fremlagte studier og
markedsundersøgelser dokumenterer, at der er tale ommærker, der
er indarbejdet/velkendte i Danmark. Resultater af
spørgeundersøgelser fra 2014, 2015, 2016 og 2017 er ikke relevante
for sagen, idet sådanne under alle omstændigheder alene vil kunne
have betydning
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for, om der foreligger indarbejdelse eller velkendthed af Hästens
blå/hvide tern på tidspunktet for undersøgelsernes gennemførelse.
Dette tidspunkt er helt uden relevans for spørgsmålet om, hvorvidt
en af de Sagsøgte langt tidligere påbegyndt brug af New Check og
Hofsnäs er retmæssig.
Hästens anfører på side 3 i Processkrift 1, at det følger af »teori
og praksis«, at spørgeskemaundersøgelser kan tillægges betydning
retroaktivt for vurderingen af, om et mærke er indarbejdet og/eller
velkendt.
De Sagsøgte bestrider ikke, at spørgeskemaundersøgelser i et
begrænset omfang kan tillægges retroaktiv betydning. De Sagsøgte
er imidlertid ikke enig med Hästens i, at spørgeskemaundersøgelser
fra henholdsvis 2014 og 2015 samt studier fra 2016 og 2017 kan
dokumentere et mærkes indarbejdelse og/eller velkendthed i
hverken 1980'erne eller 1990'erne, som er de relevante tidspunkter
i denne sag.
De Sagsøgte er da heller ikke bekendt med hverken teori eller
praksis, som tillægger spørgeskemaundersøgelser en sådan
(særdeles langstrakt) retroaktiv betydning.
Hverken det danske studie, den svenske markedsundersøgelse
eller den hollandske undersøgelse har således nogen relevans for
spørgsmålet om indarbejdelse og/eller velkendthed i
1980'erne/1990'erne, som er det relevante tidsrum i denne sag i
forhold til Hofsnäs, og i øvrigt ej heller for 2000'erne/ 2010'erne.
Det gøres således gældende, at hverken dette materiale eller det af
Hästens i øvrigt fremlagte materiale dokumenterer indarbejdelse
og/eller velkendthed af Hästens' blå/hvide tern i Danmark - hverken
for senge eller sengetøj - og dette da slet ikke på et tidspunkt forud
for, at salget og markedsføringen i Danmark af Hofsnäs og New
Check i blå/hvide tern blev påbegyndt.
Om meget af det af Hästens fremlagte materiale kan det generelt
siges, at det ligeledes ikke giver nogen indikationer med hensyn
til den relevante kundekreds opfattelse af mærket i Danmark, og
endvidere at det fremlagte materiale ikke påviser, at en væsentlig
del af den relevante kundekreds grundet det påberåbte mærke
identificerer de relevante varer som hidrørende fra Hästens - og da
slet ikke på et for sagen relevant tidspunkt, det vil sige før
markedsføringen og salget af de omstridte produkter på det danske
marked.
3. Prioritetsforhold
Hästens skriver i sit afsluttende processkrift (side 6), at »Hästens
er først i tid og bedst i ret, idet Hästens erhvervede sin ret til
Varemærket forud for Nordicform, som i øvrigt ikke har
dokumenteret at have erhvervet en varemærkeret til de af selskabet
anvendte tegn, jf. varemærkelovens § 7.«
Nordicform anvender slet ikke de blå/hvide tern som varemærke
eller anden form for kendetegn. Ternene er alene en udsmykning
anvendt på varer, der sælges af Nordicform, og Nordicform hævder
ikke at have opnået en kendetegnsretlig beskyttelse til den anvendte
udsmykning. Dette er da heller ikke gjort gældende fra Nordicforms

side. Nordicforms ret til at producere og sælge sengetøj med
anvendelse af blå/hvide tern (herunder Hofsnäs og New Check) er
således ikke baseret på, at Nordicform har en varemærkeret eller
anden eneret til at benytte blå/hvide tern, og Hästens' synspunkt i
ovenstående citat, og herunder henvisningen til varemærkelovens
§ 7, er et forsøg på at indfortolke et indhold i denne bestemmelse,
som der ikke er belæg for.
Det bestrides i det hele taget, at Nordicform skal dokumentere
»… at have erhvervet en varemærkeret til de … anvendte tegn«
som en betingelse for lovligt at kunne benytte ternene som hidtil
sket. De Sagsøgte gør gældende, at de omstridte produkter blev
påbegyndt solgt og markedsført i Danmark forud for, at Hästens
påbegyndte sit salg af senge/sengetøj med blå/hvide tern, og dette
på et tidspunkt, hvor de blå/hvide tern var et ubeskyttet motiv,
tilhørende det åndelige fælleseje ('public domain') og dermed var
til fri afbenyttelse. Uanset om retten måtte lægge til grund, at
Hästens' tern i dag er indarbejdet, og særpræg derved nu er
tilvejebragt, hvilket bestrides at være tilfældet, forelå sådant
særpræg ikke på det tidspunkt, hvor Hästens påbegyndte sin brug
i Danmark, en brug, der endvidere ligger senere i tid end den første
brug af Hofsnäs i Danmark.
4. Hästens' (delvist fejlslagne) forsøg på at registrere sine tern
som varemærke
Hästens har som bilag 106a-106b [E 259-262] fremlagt breve af
17. januar 2017 fra Benelux Office for Intellectual Property,
hvorefter Hästens' blå tern på baggrund af indarbejdelse øjensynligt
er blevet registreret i Benelux for blandt andet senge og sengetøj.
Dette bestrides for så vidt ikke, men registreringen er ligesom de
fremlagte studier og markedsundersøgelser uden relevans på grund
af det ovenfor nævnte tidsmæssige aspekt. Dertil kommer, at
registreringen ikke siger noget om en eventuel indarbejdelse i
Danmark - ligesom den naturligvis ikke etablerer nogen rettighed
i Danmark.
Hästens har som bilag 67 [237-238] samt bilag 68a-68j [E 239-
258] fremlagt en række svenske registreringer. Disse er ikke
relevante for denne sag. Sverige er Hästens' hjemmemarked, hvorfor
forholdene her ikke kan overføres til andre markeder. De
udenlandske registreringer nævnt i bilag 71 [E 263-266] er ligeledes
ikke relevante. De Sagsøgte kan konstatere, at der fortsat ikke findes
registreringer af Hästens' blå/hvide tern i Danmark, men alene en
registreringsansøgning, som Nordicform har protesteret imod.
Hästens henviser endvidere til en række varemærkeregistreringer,
herunder blandt andet EUTM nr. 008626574 (bilag 66a-66b) [E
229-236], EUTM
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001923663 (bilag 66c-66d) [E 229-236] og EUTM nr. 005207774
(bilag 67 [E 237-238]). Nordicform har begæret alle tre
registreringer ophævet, begrundet blandt andet i manglende
særpræg. Hästens har på den baggrund opgivet EUTM 001923663,
jf. bilag F [E 267-270], ligesom EUTM 008626574 er blevet
ophævet (som følge af manglende dokumentation for reel brug),
jf. bilag G [E 271-274]. Vedrørende Hästens' EUTM
varemærkeregistrering 005207774 skal det bemærkes, at Hästens
den 18. april 2017 har indsendt en anmodning om »Total surrender«
til EUIPO og dermed tillige opgivet denne registrering.
Det bemærkes endvidere, at Hästens via Madrid Protokollen
ligeledes har ansøgt om registrering af netop det mærke (mønster),
som Hästens baserer nærværende sag på, jf. nedenstående, i Nice-
klasserne 20, 24, 25 og 35, herunder blandt andet for møbler, senge,
madrasser, tekstiler og sengetøj.
Det drejer sig om International Registrering nr. 1239336.
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I langt størstedelen af de designerede lande har myndigheder på
nuværende tidspunkt afvist registrering af ovenstående mærke
grundet manglende særpræg. Mærket er blandt andet afvist af
myndighederne i Norge, Tyskland, Island, Benelux, Tjekkiet,
Rusland, Korea, Japan og Storbritannien. Eksempelvis har
myndighederne i Storbritannien blandt andet anført i deres
afslagsbrev, at »the mark is devoid of any disctinctive character.
This is because it is considered that the mark merely serves a
decorative function e.g. the average consumer would perceive the
sign as nothing more than a repeating pattern adorning goods such
as furniture or textile products with the result that they would not
attribute any trademarks significance to the mark.Because the sign
fulfils a mere decorative function it is felt that it cannot serve as a
batch that guarantees the commercial origin of the goods and
services for which protection is sought« (min fremhævelse).
Ternenes manglende særpræg understøttes i det hele taget af, at
adskillige nationale varemærkemyndigheder har afvist registrering
af Hästens' tern (både i blå/hvid og sort/hvid) som varemærke
grundet manglende særpræg. Der henvises i den forbindelse til
udskrifterne vedrørende Hästens' internationale
varemærkeansøgninger IR 744631, IR 820409 og IR 1239336, jf.
bilag R [E 275-284].
Sammenfattende har den af Hästens fremlagte dokumentation for
diverse forskellige forsøg på at få registreret rettigheder ingen
relevans som dokumentation for, at der er etableret
varemærkerettigheder i Danmark gennem brug, endsige at sådanne
rettigheder er etableret på et for sagen relevant tidspunkt. Hästens
har ikke fremlagt afgørelser, der viser, at en dansk myndighed eller
domstol på noget tidspunkt har fundet, at Hästens' tern har det til
registrering fornødne særpræg.
Krænkelsesspørgsmålet
5. Overordnet om krænkelsesspørgsmålet i forhold til
varemærkeloven og markedsføringsloven
Der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt de Sagsøgte
krænker Hästens' påståede rettigheder i henhold til varemærkeloven
og/eller markedsføringsloven. Det gøres gældende, at Hästens
hverken har sandsynliggjort eller godtgjort, at dette er tilfældet.
Til støtte herfor gøres det overordnet gældende:
1. at de brugsbaserede rettigheder, som Hästens påberåber sig i
denne sag, ikke opfylder kravene til gyldighed, og at der derfor
ikke eksisterer en ret, der kan krænkes,
2. at de Sagsøgte ikke anvender de blå/hvide tern som kendetegn,
og at der dermed ikke er sket et indgreb i varemærkets funktioner,
således som disse er fastsat af EU-Domstolen, hvilket er en
forudsætning for, at der overhovedet er sket en
varemærkekrænkelse, og
3. at Hästens eventuelle rettigheder til brug af blå/hvide tern på
senge/sengetøj - hvis sådanne overhovedet måtte eksistere - i alle
tilfælde er etableret, efter at de af de Sagsøgte solgte produkter er
påbegyndt solgt/markedsført i Danmark, og at sådanne rettigheder
vil have en meget begrænset beskyttelsessfære, som ikke omfatter
de omtvistede produkter (Hofsnäs og New Check i blå/hvid).
Der redegøres yderligere for de Sagsøgtes anbringender i forhold
til krænkelsesspørgsmålet i afsnit 4.2 (varemærkeloven) og afsnit
0 (markedsføringsloven) nedenfor.
6. Ad varemærkeloven

1. De blå/hvide tern anvendes ikke som kendetegn
(prioritetsforhold)
Som anført ovenfor under afsnit 3.1.3 skriver Hästens i sit
afsluttende processkrift (side 6), at »Hästens er først i tid og bedst
i ret, idet Hästens erhvervede sin ret til Varemærket forud for
Nordicform, som i øvrigt ikke har dokumenteret at have erhvervet
en varemærkeret til de af selskabet anvendte tegn, jf.
varemærkelovens § 7.«
De blå/hvide tern anvendes alene som udsmykning på sengetøjet
og ikke som kendetegn. Nordicform hævder ikke at have opnået
en kendetegnsretlig beskyttelse til den anvendte udsmykning. Dette
er da heller ikke gjort gældende fra Nordicforms side. Dette
udsmykningssynspunkt fremføres til støtte for, at der ikke er sket
et indgreb i varemærkets funktioner, således som disse er fastlagt
af EU-Domstolen. De blå/hvide tern er
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udelukkende anvendt som et mønster eller en udsmykning på
sengetøjet (solgt under varemærkerne Borås Cotton, Hofsnäs,
Turiform og NewCheck), og den berørte kundekreds opfatter alene
ternene som en sådan udsmykning. Dette kan under de foreliggende
omstændigheder ikke udgøre en krænkende brug. Til støtte herfor
kan anføres afgørelsen fra EU-Domstolen i sag C-408/01
(Adidas/Fitnessworld) [MS 405-422], særligt præmis 40-41 [MS
419]. Selvom man måtte nå frem til, at der er en vis lighed mellem
det ternede mønster på Hofsnäs/New Check og Hästens' ternede
mønster, er brugen af tern ganske almindeligt for denne type varer
(sengetøj) samt tekstiler i almindelighed, og der er derfor et
friholdelsesbehov, der skal tilgodeses ved fastlæggelsen af
beskyttelsen, således at andre virksomheders muligheder for at
anvende tern ikke begrænses i videre omfang end nødvendigt. Dette
er tillige baggrunden for, at Hästens' - såvel som de Sagsøgtes -
udsmykning ikke har iboende særpræg, jf. ovenfor afsnit 3.1.1.
2. Snæver beskyttelsessfære
I det omfang Hästens måtte have gyldige varemærkerettigheder
til blå/hvide tern opnået ved brug/indarbejdelse, jf. afsnit 3 ovenfor,
gør de Sagsøgte gældende, at denne varemærkeret er etableret, efter
at de af sagen omhandlede produkter er påbegyndt solgt i Danmark,
og at en opnået varemærkeret har en yderst begrænset
beskyttelsessfære, som ikke omfatter de omtvistede produkter. I
den sammenhæng erindres om, at den blotte brug af blå/hvide tern
ikke i sig selv er en retsstiftende kendsgerning, hvis tegnet ikke har
iboende særpræg. Dertil kommer, at Hästens må have opnået en
(relevant) enerettighed forud for, at salget af de omhandlede
produkter er påbegyndt. De Sagsøgte bestrider, at dette er tilfældet.
Til støtte for at en eventuel opnået varemærkeret er meget
begrænset, bemærkes, at vurderingen af mærkelighed er en
helhedsvurdering, der tager udgangspunkt i det særprægede ved
rettighedshaverens mærke(r) - og da Hästens' simple tern ikke i sig
selv har særpræg, jf. afsnit 3 ovenfor, skal vurderingen af lighed i
denne sag tage udgangspunkt i andre mere specifikke aspekter af
Hästens' mærker end simple (almindeligt anvendte) tern i blå og
hvid.
Et (så) almindeligt og udbredt ternet mønster har alene et meget
snævert beskyttelsesomfang (hvis noget overhovedet), jf. nærmere
herom ovenfor, hvorfor der kun skal små ændringer til i
ornamentering og motiv, før der ikke foreligger nogen krænkelse,
jf. eksempelvis UfR2011.3433H [MS 455-460].
I forhold til beskyttelsessfæren skal det nærmere fremhæves, at
ternene, somHästens' produkter indeholder, notorisk er forskellige
fra de tern, der anvendes af de Sagsøgte (Hofsnäs og New Check)
- både hvad angår dimensioner, syninger og farver. Der er således
ikke identitet, hvorfor der allerede af denne grund ikke kan foreligge
krænkelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1.

Copyright © 2021 Karnov Group Denmark A/S side 27

UfR ONLINE U.2017.3607S
Side 397



Derudover gøres det gældende, at ternene på Hästens' produkter
heller ikke ligner ternene, der anvendes i Hofsnäs-serien og i New
Check-serien, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og stk. 2.
Ved en varemærkeretlig vurdering af forvekslelighed skal der
foretages en helhedsvurdering af samtlige relevante omstændigheder
i den konkrete sag. Også ternenes størrelse skal derfor tillægges
betydning, når mærkeligheden skal vurderes.
Hertil kommer, at almindelige geometriske mønstre, herunder
tern, kun nyder en yderst snæver beskyttelse. Sø- og Handelsretten
har i sag A-29-16 af 2. december 2016 [MS 501-523] udtalt
følgende: »beskyttelsen er yderst snæver, da designet er baseret
på velkendte geometriske elementer, som genfindes i mange
eksisterende mønstre« [MS 522].
Hästens anfører endvidere på side 3 i Processkrift 1, at størrelsen
på Hästens' tern ikke afviger væsentlig fra størrelsen på ternene
anvendt på New Check-serien og Hofsnäs-serien.
Dette bestrides af de Sagsøgte, som fastholder, at produkterne
New Check og Hofsnäs adskiller sig væsentligt fra Hästens' tern,
herunder for så vidt angår størrelsen.
De små tern på den ene side af Hofsnäs-dynebetrækket samt begge
sider af pudebetrækket måler 1 cm x 1 cm, mens de store tern på
den modsatte side af dynebetrækket måler 8 cm x 8 cm. Ternene
på New Check-serien måler 6,5 cm x 6,5 cm.
Sammenholdt med Hästens' sengetøj, hvor ternene måler 5 cm x
5 cm, er siderne på Hofsnäs' store tern (8 cm x 8 cm) således 1,6
gange større, imens siderne på Hofsnäs' små tern (1 cm x 1 cm) er
hele 5 gange mindre. For så vidt angår New Check-betrækket (6,5
cm x 6,5 cm) er siderne på ternene 1,3 gange større.
Der er således en ikke ubetydelig størrelsesmæssig forskel på de
anvendte tern. Når dertil kommer en vis farve- og strukturmæssig
afvigelse, opnås et andet, ikke-identisk helhedsindtryk, som ikke
er omfattet af den snævre beskyttelse, der gælder for Hästens' tern
(om overhovedet nogen).
En fysisk besigtigelse af produkterne, der vil finde sted under
hovedforhandlingen, vil bekræfte forskellene.
Derudover skal det anføres, at i det omfang, Hästens (overhovedet)
måtte have gyldige varemærkerettigheder til de blå/hvide tern
opnået ved brug/indarbejdelse, omfatter en sådan indarbejdet ret
alene senge. Der er således heller ikke vareidentitet. Sammenholdt
med denmanglendemærkelighed og den snævre beskyttelsessfære,
er der således ikke risiko for forveksling i offentlighedens
bevidsthed.
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Hvad angår varemærkelovens § 4, stk. 2, finder bestemmelsen
alene anvendelse, hvis alle betingelserne heri er opfyldt, det vil
sige, at det påberåbteældremærke skal være velkendt (i Danmark),
og at brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse
af det ældre mærkes særpræg eller renomme, eller en sådan brug
vil skade dette særpræg eller renomme.
Sagsøgte gør gældende, at Hästens ikke har løftet bevisbyrden
for, at den påståede varemærkeret, etableret ved brug/indarbejdelse,
kvalificerer til, at Hästens' tern udgør et velkendt varemærke i
Danmark. De Sagsøgtes markedsføring og salg af Hofsnäs og New
Check vil således allerede af denne grund ikke kunne medføre en
sådan udnyttelse af eller skade på Hästens' varemærke, som der
kræves for at der er tale om en krænkelse efter varemærkelovens
§ 4, stk. 2.
Derudover skal Hästens (såfremt Hästens' tern mod forventning
anses som velkendt i Danmark, og vel at mærke kun såfremt de
anses som velkendte tidsmæssigt forud for brugen af henholdsvis
Hofsnäs og New Check i Danmark) føre bevis for, at brugen af
Hofsnäs og New Check ville medføre en utilbørlig udnyttelse af
det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville

skade dette særpræg eller renommé, og dermed godtgøre, at der
enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af det pågældende
varemærke eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig
risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden, jf. blandt
andet C-252/07, Intel Corporation [MS 439-454] og C-125/14,
Iron & Smith [MS 461-469].
EU-Domstolen har fastslået, at skade på et ældre varemærkes
særpræg sker, når dette varemærkes evne til at identificere de varer
eller tjenesteydelser, som det er registreret for, som stammende fra
indehaveren af dette varemærke, svækkes, idet brugen af det yngre
varemærkemedfører en opløsning af det ældre varemærkes identitet
og dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed, jf. C-252/07, Intel
Corporation, præmis 76 [MS 451]. Endvidere er det fastslået, at
beviset for at brugen af det yngre varemærke skader eller vil skade
det ældre varemærkes særpræg, forudsætter, at det godtgøres, at
der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos
gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det
ældre varemærke er registreret (/påberåbt) for, der er forårsaget af
brugen af det yngre varemærke, eller at der er en alvorlig risiko
for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden, jf. C-252/07,
Intel Corporation, præmis 77 [MS 451]. Hästens har således (heller)
ikke ved det fremlagte løftet bevisbyrden for, at denne del af
bestemmelsen i varemærkelovens § 4, stk. 2 kan finde anvendelse.
Hästens har endvidere ikke løftet bevisbyrden for, at brugen af
Hofsnäs og New Check ville medføre en utilbørlig udnyttelse af
Hästens' mærkes særpræg eller renommé. Hästens har således
(heller) ikke ved det fremlagte løftet bevisbyrden for, at denne
anden del af bestemmelsen i varemærkelovens § 4, stk. 2 kan finde
anvendelse.
Sammenfattende gøres det gældende:
1. at Hästens ikke har en enerettighed til blå/hvide tern i Danmark;
2. at Hästens under alle omstændigheder ikke har en prioritetsældre
rettighed hertil, idet en eventuel ret stiftet af Hästens via brug er
etableret tidsmæssigt efter, at salg og markedsføring af de
omtvistede produkter er påbegyndt;
3. at Hästens ikke har løftet bevisbyrden for, at der foreligger
krænkelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1;
4. at Hästens ikke har løftet bevisbyrden for, at der er risiko for
forveksling i offentlighedens bevidsthed, hvorfor der heller ikke
af denne grund kan statueres krænkelse efter varemærkelovens §
4, stk. 1, nr. 2;
5. at Hästens ikke har løftet bevisbyrden for, at den påståede
varemærkeret etableret ved brug kvalificerer til velkendthed, hvorfor
der heller ikke af denne grund kan statueres krænkelse efter
varemærkelovens § 4, stk. 2; og
6. at Hästens (såfremt retten måtte finde, at den påståede
varemærkeret etableret ved brug/indarbejdelse kvalificerer til
velkendthed) ikke har løftet bevisbyrden for, at de øvrige betingelser
i varemærkelovens § 4, stk. 2 vedrørende utilbørlig udnyttelse eller
skade af varemærkets særpræg eller renomme er opfyldt.
7. Ad markedsføringsloven
Det bestrides, at Hästens nyder (produkt)efterligningsbeskyttelse
i henhold til markedsføringslovens § 1 af sit simple og almindeligt
anvendte mønster.
Den markedsføringsretlige produktefterligningsbeskyttelse er
generelt snæver, og den gives ikke til produkter uden særpræg.
Dette gælder så meget desto mere for simple tekstilvarer, jf.
eksempelvis Højesterets præmis i UfR2012.129H (Nørgaard på
Strøget T-shirt) [MS 475-500], hvorefter »… en frembringelse af
betydelig enkelthed… [bestående] udelukkende af velkendte design-
og formelementer… kun [er] beskyttet mod slaviske efterligninger,
og hvad der må sidestilles hermed.« [MS 500]
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Det er således alene slaviske efterligninger, der falder indenfor
beskyttelsessfæren (og ikke som normalt også »blot« nærgående
eller meget nærgående efterligninger). Dette gælder, selv, hvis
Hästens' produkter måtte være velkendte, jf. præmisserne i samme
dom:
»… en sådan vare [er] - selv om den er velkendt -
efter markedsføringslovens § 1 kun beskyttet mod slaviske
efterligninger, og hvad der må sidestilles hermed.« [MS 500]
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Allerede fordi der er forskellige dimensioner på ternene på Hästens
og de Sagsøgtes sengetøj, er de Sagsøgtes sengetøj ikke slaviske
efterligninger af Hästens' mønster. Derudover er der nuanceforskelle
i farver, struktur og syninger. Den overordnede lighed, der er
mellem parternes mønstre, skyldes alene, at begge benytter et
ubeskyttet mønster bestående af tern, der henhører til 'public
domain' og således frit kan benyttes. De Sagsøgtes salg af de
omtvistede produkter er derfor hverken en ulovlig
produktefterligning eller i øvrigt en anvendelse, der er i strid med
markedsføringslovens regler, jf. markedsføringslovens §§ 1 og 18.
Det bestrides endvidere, at de Sagsøgte skulle have tilstræbt at
efterligne Hästens' sengetøj ved anvendelsen af tern i de respektive
farver.
Endelig bestrides det, at det skulle være vildledende, jf.
markedsføringslovens § 3, at der anvendes tern i de respektive
farver på det af de Sagsøgte solgte sengetøj, og at de Sagsøgtes
markedsføring skulle være utilbørlig, jf. markedsføringslovens §
1. De Sagsøgte har på intet tidspunkt anvendt Hästens' logo, navn
eller varemærke til at markedsføre sine egne produkter, ligesom
de Sagsøgtes markedsføringsmateriale heller ikke på anden vis
giver indtryk af at hidrøre fra Hästens.
Passivitet / forældelse
De sagsøgte gør gældende, at Hästens har fortabt sine rettigheder
på grund af passivitet og/eller forældelse. Hofsnäs-serien og New
Check-serien har været markedsført og solgt i Danmark (og i andre
lande) i mange år, og hvad angår Hofsnäs-serien blev dette salg
mv. påbegyndt forud for, at Hästens påbegyndte brugen af blå/hvide
tern for sengetøj i Danmark. Det bestrides, at Hästens først i januar
2015 blev bekendt medmarkedsføringen af de omstridte produkter.
Hästens har ifølge de sagsøgte haft et indgående kendskab til
Hofsnäs blå i mange år forud for henvendelsen i 2015.
Der er uenighedmellem parterne om, hvorvidt Hästens i 1990'erne
henvendte sig til Borås Wäfveri med krav om at man ophørte med
at bruge sit rudemønster (tern). Der er endvidere uenighed mellem
parterne om arten og omfanget af det parallelsalg, der har fundet
sted af Hofsnäs blå/hvid hos en af Hästens' største danske
forhandlere Søvn & Comfort samt hos en række andre danske
Hästens-forhandlere. Begge dele har betydning for, om og hvornår
Hästens blev bekendt med de omstridte produkter og
markedsføringen og salget heraf i Danmark, og dette vil være
genstand for bevisførelse.
8. Hästens' henvendelse til Borås Wäfveri i 1990'erne
Ifølge de Sagsøgte rettede Hästens henvendelse til BoråsWäfveri
i 1990'erne og påtalte markedsføringen af netop Hofsnäs, dog uden
at følge op med retlige skridt, trods det faktum at den tidligere
producent og dennes salgsselskaber fortsatte salget heraf i en lang
række lande, herunder Danmark.
Som dokumentation herfor henvises til
1. bilag J [E 1923-1924], hvor Michael Petersen bekræfter, at
denne henvendelse fra Hästens - som følge af at BoråsWäfveri (og
ikke Hästens) var »først i tid« med det blå/hvide tern - førte til et
kompromis mellem parterne, hvor ingen af parterne krævede
erstatning af hinanden

2. e-mail af 7. juli 2015, jf. bilag K [E 1905-1906], og erklæring
af 5. marts 2017, jf. bilag U [E 1931-1932], begge fra Erik Wulf,
der beskriver, hvorledes Hästens i 1990'erne rettede henvendelse
til Borås Wäfveri med påstand om, at Borås Wafveri krænkede
Hästens' ophavsrettigheder. Erik Wulf bekræfter, at Borås Wäfveri
også dengang bestred at krænke Hästens påståede rettigheder, og
at Borås Wäfveri herefter ikke hørte mere fra Hästens
Hästens bestrider som udokumenteret, at der har været en sådan
henvendelse, og spørgsmålet er genstand for bevisførelse.
Den omstændighed, at Hästens er vokset mere end Nordicform,
og muligvis kendes af flere i den relevante kundekreds, berettiger
ikke Hästens til at forhindre Nordicforms og dennes kunders brug
i Danmark (som for sengetøj er først i tid). De Sagsøgte bestrider
i den forbindelse endvidere, at indarbejdelse af Nordicforms ternede
sengetøj som et mærke er en forudsætning for, at der overhovedet
kan indtræde passivitet fra Hästens side.
De Sagsøgte er endvidere ikke enige i, som anført af Hästens, at
passivitetsperioden tidligst kan begynde at løbe fra det tidspunkt,
hvor de Sagsøgte påbegyndte markedsføring og salg af sengetøj
under brug af blå/hvide tern, og at det er uden betydning, om andre
end de Sagsøgte tidligere har solgt det identiske sengetøj under
brug af blå/hvide tern (Hofsnäs-serien). Begyndelsestidspunktet
løber fra det tidspunkt, hvor Hästens opnår faktisk viden eller burde-
viden om markedsføring og salg af Hofsnäs-serien - uanset om
BoråsWäfveri eller de Sagsøgte står bag denne markedsføring. De
Sagsøgte gør gældende, at Hästens var i besiddelse af en sådan
viden/burde-viden allerede på tidspunktet for Hästens' henvendelse
til den forrige ejer af Hofsnäs-serien, Borås Wäfveri, i 1990'erne.
Hästens har følgelig efter de Sagsøgtes opfattelse haft kendskab
til Hofsnäs-serien i hvert fald i 20 år, og salg af produkterne har,
jf. prislisten fra 1992, der er fremlagt som bilag 95b [E 1641-1644]
stået på i endnu længere tid, uden at Hästens har forfulgt sin
påståede ret yderligere. Således har salg af Hofsnäs i Skandinavien
og herunder i Danmark upåtalt fundet sted helt frem til modtagelsen
af påkravsbreve primo 2015. Selvom der ikke gælder nogen eksakt
frist for passivitet, har ovennævnte (meget lange) periode notorisk
givet Nordicform en berettiget forventning om, at Hästens ikke
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(igen) ville gøre sin påståede ret gældende overfor Hofsnäs-serien,
og Nordicform har med føje indrettet sig i tillid hertil.
9. Parallelsalg af Nordicforms produkter hos Søvn & Comfort
I tillæg til ovenstående om Hästens' viden eller burde-viden om
markedsføringen af Hofsnäs i over 20 år, kan det anføres, at Hästens
derudover (som det mindste) burde have været bekendt med
Hofsnäs, hvor disse produkter har været solgt af de selvsamme
kunder som Hästens' egne produkter. I den forbindelse kan som
eksempel nævnes den danske butik (herunder webshop) Søvn &
Comfort, som efter det oplyste i hvert fald i løbet af 2012
forhandlede både Hofsnäs sengetøj samt en lang række Hästens
produkter, jf. bilag E [E 295-298]. Efter det oplyste er Søvn &
Comfort en af Hästens' største danske forhandlere, og Hästens må
derfor formodes at have et betydeligt kendskab til denne og
herunder til dennes sortiment fra andre konkurrerende producenter.
I øvrigt må det antages, at Hästens som en stor og markant aktør
inden for senge og sengetilbehør generelt holder øje med og besøger
forhandlere af deres eksklusive produkter, og at det for Hästens er
vigtigt, hvordan deres produkter udstilles og tager sig ud hos
forhandlerne, herunder også ved de større forhandlere med
indbygget shop-in-shop.
Som dokumentation for, at salg af Nordicforms produkter har
fundet sted parallelt med salg af Hästens' produkter, har Nordicform
fundet eksempler på fakturaer udstedt til Søvn & Comfort for
henholdsvis køb af Hofsnäs i 2012 og køb af New Check i 2013,
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jf. bilag I [E 1753-1760]. Heraf ses, at Søvn & Comfort i løbet af
2012 købte 830 sæt Hofsnäs-sengetøj, herunder 328 sæt i
farvekombinationen blå/hvid. Søvn & Comfort købte så sent som
den 12. december 2012 169 sæt Hofsnäs (59 i blå/hvid), hvorfor
det må formodes, at Hofsnäs-serien ikke alene blev forhandlet af
Søvn & Comfort i 2012, men også i 2013.
Søvn&Comfort solgte ikke alene Hofsnäs-serien i 2013; de solgte
også New Check-serien. Af de fremlagte fakturaer fremgår det
således, at Søvn & Comfort i 2013 købte 926 sæt New Check-
sengetøj, heraf 625 i farvekombinationen blå/hvid (»marine«). Et
yderligere betydeligt køb (svarende til 608 sæt) fandt sted den 3.
december 2013, hvorfor det må antages, at Søvn & Comfort ikke
alene forhandlede New Check-serien i 2013, men også i 2014.
I forhold til det af Hästens anførte om, at kunden Søvn&Comfort
(som ligesom i 2012 forsat er en stor forhandler af Hästens'
produkter) har bekræftet overfor Hästens at have solgt Hofsnäs »i
en kort periode« samtidig med Hästens' produkter, gør de Sagsøgte
således gældende, at også dette støtter, at Hästens ikke kan hævde
ukendskab til salget af Hofsnäs til Søvn & Comfort (eller helt
generelt til salg i Danmark).
Som følge af det ovenfor dokumenterede salg af Nordicforms
produkter hos Hästens' storkunde Søvn & Comfort i henholdsvis
2012 og 2013, forekommer det helt usandsynligt, at Hästens i denne
periode ikke skulle være blevet opmærksom på de omtalte
produkter. Det fastholdes uafhængigt heraf, at Hästens også længe
inden 2012 har været bekendt med de produkter, der er omfattet af
denne sag.
10. Parallelsalg af Nordicforms produkter hos andre af Hästens'
forhandlere samt Nordicforms produkters øvrige tilstedeværelse
på det danske marked
Ud over kunden Søvn & Comfort, jf. ovenfor punkt 5.2, har også
Sengeeksperten (eller »Sengeexperten«), som en anden af Hästens'
store danske kunder og forhandlere, markedsført både Hofsnäs og
New Check (blå/hvid) samtidig med Hästens' produkter.
Som dokumentation for Nordicforms salg til Sengeeksperten er
fremlagt eksempler på fakturaer, jf. bilag V [E 1681-1686]. Heraf
ses, at Sengeeksperten fra Nordicform indkøbte Hofsnäs og New
Check i blå/hvid gennem flere år, henholdsvis i årene 2009 og 2013,
og 2011 og 2014. Som yderligere dokumentation for
Sengeekspertens mangeårige salg af Hofsnäs i blå/hvid er fremlagt
en udskrift fra Sengeekspertens hjemmeside dateret 31. august
2007, jf. bilag X [E 1667-1668], samt udskrift fra Sengeekspertens
hjemmeside dateret 20. maj 2004, jf. bilag N [E 1655-1656], som
viser Sengeekspertens markedsføring af Hofsnäs i blå/hvid så langt
tilbage som 2004.
Som dokumentation for Hästens' parallelle salg til samme kunde
henvises til Sengeekspertens Hästens-annonce fra Vejleø Delight
fra april 2013, jf. bilag Y [E 735-736], og udskrifter fra
Sengeekspertens hjemmeside fra 2013 og 2014, jf. bilag Z [E 1763-
1770]. Som det fremgår af udskriften, der er fremlagt som bilag Æ
[E 1955-1956], er Sengeeksperten en stor Hästens' forhandler med
en såkaldt shop-in-shop.
Som også tidligere anført har Nordicforms produkter tillige været
markedsført hos en lang række øvrige forhandlere, herunder online,
landet over samt været annonceret via en lang række forskellige
medier. I tillæg til det allerede fremlagte materiale henvises til
følgende udvalgte eksempler på produkternes markedsføring og
tilstedeværelse på det danske marked:
- Drømmelands annoncering af New Check (Turiform) i
markedsføringskampagner ført i en lang række aviser og på
landsdækkende tv, bilag Ø [E 1771-1776].
- Dokumentation for at Magasin også har solgt NewCheck online
tilbage i 2013, bilag Å [E 1761-1762].

- Forside på brochure vedrørende Borås Cotton kollektionen,
herunder Hofsnäs blå/hvid, fra perioden

3646
1994-2001, hvor Henrik Odgaard var ansat hos Borås Cotton ApS,
bilag AA [E 1957-1958].
- Kundeliste, som Nordicform fik udleveret fra Borås Wäfveri
AB i forbindelse med overdragelsen af aktiviteterne inden for »bed
and bath« i 2008, bilag AB [E 1959-1966].
Henset til produkternes mangeårige tilstedeværelse på markedet,
markedsføringen heraf i butikker og varehuse landet over,
markedsføringen online samt annonceringen i lokale og
landsdækkende medier, gøres det gældende, at Hästens ikke
berettiget kan hævde at have været uvidende om salget af de
omstridte produkter i Danmark forud for 2015.
11. Hästens håndhævelse af sine rettigheder i Danmark overfor
andre end de Sagsøgte
Hästens har notorisk undladt at håndhæve sine påståede rettigheder
overfor de Sagsøgte forud for denne sag. De som bilag 98-101
fremlagte påkravsbreve af henholdsvis den 1. september 2016 og
den 26. august 2016, jf. bilag 108-110 [E 1605-1610] og de
fremlagte e-mails fra andre virksomheder eller disses advokater,
hvori det på forskellig vis tilkendegives, at man forligsmæssigt
indvilliger i at ophøre med at sælge ternet sengetøj, jf. bilag 112a-
112d [E 1627-1640], er ikke udtryk for nogen form for anerkendelse
af, at der er sket en krænkelse, endsige en anerkendelse af, at
Hästens overhovedet har en eneret som hævdet. Faktisk har en af
virksomhederne eksplicit anført at »Jeg kan på ingen måde
vedkende at jeg har krænket Hästens' varemærke, samt overtrådt
markedsføringsloven«. Årsagen til disse virksomheders ophør med
at sælge ternet sengetøj er for flere af sagerne ukendt og skyldes
muligvis, at produkterne alene har været solgt i mindre omfang og
at virksomhederne ikke umiddelbart selv er producenter af de
omtvistede produkter og derfor har en begrænset interesse i at
»kæmpe« for sin ret. Eksempelvis fremgår det af bilag 112c, at den
pågældende (lille) virksomhed alene har indkøbt 4 stk. dynebetræk
og 4 stk. hovedpuder, alle i et småternet mønster uden nogen former
for lighed med Hästens' mønster. Der er i de fremlagte e-mails
således intet anført om, at man har anerkendt krænkelse eller
overtrædelse af markedsføringsloven. Ophøret med at sælge ternet
sengetøj er i øvrigt uden relevans for denne sag, også henset til at
der i denne sag er tale om produkter, der har været solgt i mange
år forud for Hästens' henvendelse til de Sagsøgte i 2015.
12. De Sagsøgtes gode/onde tro
De Sagsøgte bestrider endvidere at have været i ond tro, endsige
i »en betydelig grad af ond tro«, som anført af Hästens.
For det første erhvervede Nordicform (det koncernforbundne
selskab) rettighederne til at markedsføre og sælge Hofsnäs-serien
fra Borås Wäfveri, som i en lang årrække havde solgt og
markedsført Hofsnäs-serien sideløbende med Hästens' salg og
markedsføring af produkter med blå/hvide tern, herunder også i
Danmark.
For det andet havde Hästens allerede én gang tidligere forsøgt at
gøre sin (påståede) ret gældende over for Hofsnäs-serien - dog uden
at dette førte til retlige skridt.
Hästens kan ikke (pludselig) efter 20 år (eller mere) påstå på ny,
at Hofsnäs-serien skulle krænke Hästens' (påståede) varemærkeret
- blot fordi rettighederne til Hofsnäs-serien i mellemtiden er blevet
overdraget fra Borås Wäfveri til Nordicform.
De Sagsøgte gør således gældende, at de Sagsøgte har været i god
tro om Hästens' påståede ret.
Sammenfattende gøres det gældende, at
1) Hästens har haft kendskab til Hofsnäs-serien siden 1990'erne;
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2) Hästens har undladt at forfølge sin påståede ret i mere end 20
år;
3) de Sagsøgte har været i god tro om Hästens' påståede ret; og
4) uanset om der kunne statueres forvekslelighed mellemHofsnäs
og Hästens' tern, og uanset om Hofsnäs oprindeligt udgjorde en
krænkelse af Hästens' rettigheder, hvilket bestrides at være tilfældet,
har Hästens forholdt sig passiv over for markedsføring og salg af
Hofsnäs og New Check i så lang en periode, at man i dag notorisk
er afskåret fra at påberåbe sig sine rettigheder i forhold til salget
og markedsføringen af de omstridte produkter.
I den forbindelse henvises i øvrigt til U2011.3201SH [MS 559-
561] og princippet i varemærkelovens § 9 og/eller dennes analogi.
13. Forældelse
Det gøres gældende, at Hästens har fortabt sin mulighed for at
indtale et økonomisk krav som følge af den påståede krænkelse for
handlinger foretaget før 2012 på grund af reglerne om forældelse,
jf. forældelseslovens § 3, stk. 1 og 2, idet Hästens i hvert fald senest
i løbet af 2012 burde have haft kendskab til salg af Hofsnäs sengetøj
i Danmark via Hästens' egen storkunde, Søvn & Comfort, og idet
Hästens ikke ved først at indgive stævning den 22. december 2015
rettidigt har foretaget de fornødne retslige skridt for at forfølge sin
(påståede) ret.
Beslaglæggelse, destruktion mv.
De Sagsøgte bestrider, at der kan ske beslaglæggelse, destruktion
og lignende som påstået af Hästens. Det gøres gældende, at det
ikke i nærværende sag er fornødent at træffe sådanne
foranstaltninger, når henses til omstændighederne, herunder at de
Sagsøgte har handlet i god tro, og det nærmere omfang af
krænkelsen.
Vederlag og erstatning
Uanset om Retten måtte finde, at der er tale om en krænkelse af
Hästens rettigheder efter varemærkeloven og/eller
markedsføringsloven, og/eller at der ikke er
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indtrådt passivitet/forældelse, påstår de Sagsøgte, at der skal ske
frifindelse for ethvert krav om vederlag og erstatning.
Det bestrides, at betingelserne for at ifalde et erstatningsansvar
er til stede. Hästens har ikke godtgjort, at der er et ansvarsgrundlag
og ej heller, at der er lidt et tab. Markedsføringen og salget af de
af sagen omstridte produkter er sket over en anseelig årrække, med
Hästens vidende og uden at Hästens har reageret rettidigt og
adækvat herpå. Der skal derfor ikke tilkendes erstatning, således
som påstået af Hästens.
Det gøres gældende, at et eventuelt erstatningsbeløb
størrelsesmæssig andrager et langt mindre beløb, end af Hästens
påstået, jf. den fremlagte revisorattesterede oversigt over omsætning
og styksalg på det danske marked for henholdsvis New Check og
Hofsnäs i blå/hvid for årene 2010-2016 (Bilag AC [E 1967-1968]).
I relation til Hästens erstatningskrav bemærkes det, at Hästens
(naturligvis) ikke kan kræve erstatning for salg af det samme
produkt mere end én gang. Med andre ord kan Hästens ikke både
kræve erstatning fra Nordicform (som følge af Nordicforms salg
af Hofsnäs- og New Check-produkter til sine kunder, herunder de
øvrige sagsøgte), og kræve erstatning fra de øvrige sagsøgte, når
disse (videre)sælger det samme produkt til en forbruger.
Det gøres endvidere gældende, at der ikke skal tilkendes Hästens
et vederlag, idet der ikke i sagen er fremlagt nogen form for
dokumentation for omfanget og størrelsen på et sådant vederlag,
herunder om der gælder en normallicens på området eller lignende,
der kan støtte eksistensen og omfanget af et sådant vederlagskrav.
Offentliggørelse
Uanset om retten måtte finde, at der er tale om en krænkelse af
Hästens' rettigheder efter varemærkeloven eller

markedsføringsloven, og/eller at der ikke er indtrådt
passivitet/forældelse, finder de Sagsøgte ikke, at der er grundlag
for offentliggørelse af en eventuel fældende dom som påstået af
Hästens. De Sagsøgte gør gældende, at retten på baggrund af den
dokumentation, der foreligger, og bevisførelsen i øvrigt kan lægge
til grund, at de omstridte produkter med Hästens' vidende har været
solgt i en længere årrække, uden at Hästens har reageret adækvat
herpå før 2015. Den brug, der har fundet sted i denne sag, er således
sket under omstændigheder, hvor de Sagsøgte grundet Hästens'
adfærd med føje har anset sig berettiget hertil, og de Sagsøgte har
i det hele taget handlet i god tro. En offentliggørelse af en
(fældende) dom savner proportionalitet og vil desuden være
uforholdsmæssig bekostelig. I den sammenhæng bemærkes, at det
i UfR2014.2876H, hvortil Hästens henviser, forholdt sig helt
anderledes end i nærværende sag, idet Montana indledningsvist
havde været i dialog med Tivoli omkring retten til at bruge
betegnelsen »tivoli-stolen« og helt bevidst havde fortsat brugen
heraf, uanset at der ikke blev indgået en aftale med Tivoli herom
(idet Montana - fejlagtigt - mente sig berettiget til denne brug).
Anbringender
1.1 De Sagsøgtes anbringender i relation til påstandene om
afvisning
1. Nordicform AB's, Drømmelands, Bolig Forms, Magasins og
Sejs Dyners påstand om afvisning
Til støtte for påstanden om afvisning i relation til Hästens'
påstande 1-2 gøres det gældende, at påstandene er uklare med
hensyn til forbuddets rækkevidde, idet der henvises til noget, der
skal fremvises fysisk i retten under hovedforhandlingen, således
som det er tilfældet for eksempelvis bilag 78 (i sagen V-112-15)
og bilag 81-82 (i sagen V-115-15), idet der i påstandene er henvist
til bilag, der ikke findes i ekstrakten for de konkrete sager/sagsøgte,
idet der henvises til bilag, der ikke bare nogenlunde præcist viser,
hvilke produkter, et eventuelt forbud skal omfatte, og idet det i det
hele taget er uklart, hvilke bilag, der henvises til. Ovennævnte er
uklart i varierende omfang i de forskellige sager.
I relation til påstand 3 gøres det gældende, at det er uklart, hvad
Hästensmener med »udstyr« og »andet materiale«. Hästens' (blotte)
henvisning til en definition fra Den Danske Ordbog af udtrykket
»udstyr« (side 3 i replikken) er ikke tilstrækkeligt til, at påstanden
(isoleret set) fremstår tilstrækkelig klar og præcis.
Hästens' påstande 1-3 er derfor uklare og ikke egnede til at danne
grundlag for en dom, og sagerne bør derfor afvises.
2. Nordicform AS' påstand om afvisning
Til støtte for påstanden om afvisning i relation til Hästens'
påstande 1-7 gøres det primært gældende, at det norske selskab
Nordicform AS hverken har eller har haft aktiviteter i Danmark,
hvorfor der ikke er værneting for nærværende sagmod dette selskab
i Danmark. Nordicforms forretningsmæssige aktiviteter i Danmark
foregår alene i regi af det svenske selskab Nordicform AB - og
altså ikke det norske Nordicform AS. Hverken retsplejelovens §
247, EF-Domskonventionens art. 7 (2) eller EU-domstolens praksis
hjemler derfor værneting i Danmark for Nordicform AS.
Der er ikke værneting for nærværende sag mod Nordicform AS,
og sagen bør derfor afvises.
Til støtte for påstanden om afvisning i relation til Hästens'
påstande 1-2 gøres det sekundært gældende, at påstandene er uklare
med hensyn til forbuddets rækkevidde, idet der i påstandene er
henvist til bilag, der ikke findes i ekstrakten for denne sag/sagsøgte.
I relation til påstand 3 gøres det sekundært gældende, at det er
uklart, hvad Hästens mener med »udstyr« og »andet materiale«.
Hästens' (blotte) henvisning til en definition fra DenDanske Ordbog
af udtrykket »udstyr«
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(side 3 i replikken) er ikke tilstrækkeligt til, at påstanden (isoleret
set) fremstår tilstrækkelig klar og præcis.
Hästens' påstande 1-3 er derfor uklare og ikke egnede til at danne
grundlag for en dom, og sagen bør derfor afvises.
1.2 De Sagsøgtes anbringender i relation til påstanden om
frifindelse
3. De Sagsøgtes subsidiære påstand om frifindelse for påstandene
1-2
Varemærkeretlige anbringender
Til støtte for at der skal ske frifindelse, gøres det gældende, at de
af Hästens benyttede blå/hvide tern ikke er varemærkeretligt
beskyttede, idet ternene er uden iboende særpræg, og idet der ikke
er sket indarbejdelse, herunder indarbejdelse på det for Hästens'
krav og nærværende sag relevante tidspunkt.
Hvis retten når frem til, at de af Hästens benyttede tern er et
varemærke, gøres det gældende, at Hästens ikke har en
prioritetsældre rettighed, idet en eventuel stiftet ret under alle
omstændigheder tidligst er etableret tidsmæssigt efter, at de
omtvistede produkter allerede var markedsført og blev solgt på det
danske marked.
Hvis retten når frem til, at Hästens har en prioritetsældre
varemærkerettighed til de benyttede blå/hvide tern, således at disse
udgør et varemærke, gøres det gældende, at de Sagsøgtes salg og
markedsføring af de omtvistede produkter (Hofsnäs og NewCheck
i blå/hvid) ikke udgør en krænkelse heraf, idet de Sagsøgte ikke
benytter de blå/hvide tern som et varemærke, men som udsmykning
af de omtvistede produkter, og der således ikke er sket et indgreb
i varemærkets funktioner, og idet der endvidere hverken er identitet
eller lighed mellem Hästens' varemærke og de Sagsøgtes tern, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1) og 2).
Hvis retten når frem til, at de af Hästens benyttede blå/hvide tern
er et velkendt varemærke, gøres det gældende at der ikke ved de
Sagsøgtes anvendelse af blå/hvide tern sker en utilbørlig udnyttelse
af Hästens' varemærke eller skade på særpræget eller renomméet,
jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.
Markedsføringsretlige anbringender
Det gøres gældende, at de af Hästens benyttede tern er uden
særpræg og derfor ikke nyder (produkt)efterligningsbeskyttelse i
henhold til markedsføringslovens § 1.
Hvis retten når frem til, at de af Hästens benyttede tern har
særpræg og dermed nyder en produktefterligningsbeskyttelse i
henhold til markedsføringsloven, gøres det gældende, at dette
særpræg er etableret tidsmæssigt efter, at de omtvistede produkter
allerede var markedsført og blev solgt på det danske marked, og at
særpræget derfor ikke var til stede på det for denne sag relevante
tidspunkt.
Hvis retten når frem til, at de af Hästens benyttede tern har det
fornødne særpræg, og at dette særpræg var til stede forud for, at
de omtvistede produkter blev markedsført og solgt på det danske
marked, gøres det gældende, at de omtvistede produkter ligger
udenfor den beskyttelsessfære, der i givet fald kan tildeles Hästens'
tern i henhold til markedsføringsloven, idet der særligt henvises til
tydelige forskelle blandt andet med hensyn til ternenes dimensioner
og farver og stoffets struktur og syninger.
Det gøres derfor gældende, at de Sagsøgtes salg af de omtvistede
produkter hverken udgør en ulovlig produktefterligning eller i
øvrigt en anvendelse, der er i strid med markedsføringslovens §§
1 og 18.
Det gøres endeligt vedrørende markedsføringsloven gældende, at
der hverken er sket vildledning i henhold til markedsføringslovens
§ 3 eller i øvrigt er sket en utilbørlig markedsføring, jf.
markedsføringslovens § 1.
Anbringender vedrørende passivitet og forældelse

Indledningsvist gøres det gældende, at Nordicform og de øvrige
sagsøgte kan støtte sig på den retsposition, som Nordicform er
indtrådt i i forbindelse med erhvervelsen af rettighederne til Hofsnäs
mv.
Det gøres endvidere gældende, at Hästens har haft kendskab til
Hofsnäs-serien siden 1990'erne og at Hästens således har undladt
at forfølge sin påståede ret i mere end 20 år. Det gøres endvidere
gældende, at de Sagsøgte har været i god tro om Hästens' påståede
ret. Hästens har således forholdt sig passiv over for markedsføring
og salg af Hofsnäs og New Check i så lang en periode, at man i
dag notorisk er afskåret fra at påberåbe sig sine eventuelle
rettigheder i forhold til salget og markedsføringen af de omstridte
produkter, jf. dansk rets almindelige regler om passivitet og
herunder princippet i varemærkelovens § 9/dennes analogi.
Det gøres gældende, at Hästens har fortabt sin mulighed for at
indtale et økonomisk krav som følge af den påståede krænkelse for
handlinger foretaget før 2012 på grund af reglerne om forældelse,
jf. forældelseslovens § 3, stk. 1 og 2, idet Hästens i hvert fald senest
i løbet af 2012 burde have haft kendskab til salg af Hofsnäs sengetøj
i Danmark via Hästens' egen kunde, Søvn & Comfort, og idet
Hästens ikke ved først at indgive stævning den 22. december 2015
rettidigt har foretaget de fornødne retslige skridt for at forfølge sin
(påståede) ret.
4. De Sagsøgtes subsidiære påstand om frifindelse for påstand 3
Til støtte for at der skal ske frifindelse, gøres det gældende, at det
i nærværende sag ikke er fornødent at træffe foranstaltninger om
beslaglæggelse, destruktion mv., når henses til omstændighederne,
herunder særligt at Hästens med sin passivitet over for
markedsføringen og salget af de omstridte produkter har givet de
Sagsøgte føje til at gå ud fra, at man var berettiget hertil, og de
Sagsøgte således har handlet i god tro.
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5. De Sagsøgtes påstand om frifindelse for påstand 4
Til støtte for at der skal ske frifindelse, gøres det gældende, at
udsagnet, der er fremsat af Nordicform tilbage i 2015, på daværende
tidspunkt var sandt og i øvrigt loyalt, og at Nordicform også
fremover, under forudsætning af, at de Sagsøgte får medhold i
nærværende sag, vil kunne fremkomme med udsagnet (i tilpasset
form hvad angår første del om »præjudiciel påbud«) uden derved
at handle illoyalt eller retsstridigt.
6. De Sagsøgtes påstand om frifindelse for påstand 5
Til støtte for at der skal ske frifindelse, gøres det gældende, at de
Sagsøgte har handlet i god tro og at markedsføringen og salget af
de omstridte produkter i det hele taget er sket med Hästens' vidende
over en længere periode og uden at Hästens har reageret adækvat
herpå. En offentliggørelse af en (fældende) dom savner
proportionalitet og vil desuden være uforholdsmæssig bekostelig.
Betingelserne for at pålægge de Sagsøgte en pligt til at offentliggøre
en fældende dom, er ikke til stede.
7. De Sagsøgtes påstand om frifindelse, (mere) subsidiært betaling
af et af retten fastsat mindre beløb (påstand 6.a - 6.e)
Til støtte for at der skal frifindelse, (mere) subsidiært betaling af
et af retten fastsat mindre beløb, gøres det gældende, at Hästens
ikke har dokumenteret, at dansk rets almindelige betingelser for at
ifalde et erstatningsansvar er til stede, herunder at der er lidt et tab.
Hvis retten når frem til, at betingelserne for at pålægge de Sagsøgte
en erstatningspligt, gøres det gældende, at erstatningen bør
nedsættes under hensyntagen til, at Hästens, med sin passivitet over
en længere årrække overfor markedsføringen og salget af Hofsnäs
og New Check, selv har været medvirkende til et eventuelt tab.
Det gøres endvidere gældende, at et eventuelt erstatningsbeløb
størrelsesmæssigt andrager et langt mindre beløb, end af Hästens
påstået, jf. den fremlagte revisorattesterede oversigt over omsætning
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og styksalg på det danske marked for henholdsvis New Check og
Hofsnäs i blå/hvid for årene 2010-2016 (sagens bilag AC [E 1967-
1968]).
Det gøres endelig gældende, at Hästens ikke kan kræve erstatning
for salg af det samme produkt mere end én gang, idet der derved
sker en uberettiget berigelse på de Sagsøgtes bekostning.
Vedrørende vederlag gøres det gældende, at der ikke skal tilkendes
Hästens et vederlag, idet hverken eksistensen af et sådant krav eller
omfanget heraf er dokumenteret.
8. De Sagsøgtes påstand om frifindelse for påstand 7
Til støtte for at der skal ske frifindelse, således at en eventuel anke
skal tillægges opsættende virkning helt i overensstemmelse med
udgangspunktet i henhold til retsplejeloven, gøres det gældende,
at de Sagsøgte har handlet i god tro, at salget og markedsføringen
af de omstridte produkter, der har strakt sig over en betydelig
periode, har fundet sted uden at Hästens på trods af sin viden herom
har reageret herpå, og at omstændighederne omkring krænkelsen
i det hele taget tilsiger dette. Betingelserne - og behovet - for at
gøre en dom fuldbyrdelig i henhold til retsplejelovens § 480, stk.
2, er således ikke til stede i denne sag. …«

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat
Indledningsvis bemærkes, at det norske selskab Nordicform AS
på sin hjemmeside har markedsført bl.a. en særlig dansk kollektion,
som det må lægges til grund har omfattet de påstået krænkende
produkter, ligesom der på hjemmesiden er anført
kontaktinformationer for disse kollektioner i Danmark. På denne
baggrund findes Nordicform AS at have rettet sine
markedsføringsaktiviteter mod Danmark på en sådan måde, at der
også for dette selskabs vedkommende er værneting for sagen i
Danmark, jf. domsforordningens artikel 7, nr. 2.
Afvisningspåstanden for NordicformAS tages derfor ikke til følge.
Hästens har ikke en registreret varemærkeret til de blå tern i
Danmark, og det første spørgsmål er derfor, om mønsteret ved
ibrugtagning i Danmark på senge og sengetøj i 1993/1994 opfyldte
kravene om oprindeligt særpræg og derfor kunne beskyttes som
varemærke fra ibrugtagningstidspunktet, jf. varemærkelovens § 3,
stk. 1, nr. 2. Retten finder ikke, at dette er tilfældet. Der er tale om
et simpelt ternet mønster i blå og hvide farver, der som
udgangspunkt fremstår som en udsmykning af varen, og som efter
sin karakter og anvendelse ikke ved ibrugtagning opfyldte kravene
til særpræg og evne til at fungere som oprindelsesangivelse for
varerne, uanset at det for sengenes vedkommende må lægges til
grund, at mønsteret skilte sig ud fra den vanlige udsmykning på
markedet i den produktkategori.
Hästens har under sagen gennem en omfattende bevisførelse som
gengivet ovenfor, herunder understøttet af vidneforklaringer,
dokumenteret anvendelsen af og kendskabet til det blå mønster for
navnlig Hästens senge i Danmark for årene 1993/1994 og frem til
i dag, herunder i form af oplysninger om omsætning og om
markedsføring, herunder hos forhandlere, i lokale og landsdækkende
trykte medier, i lokal- og landsdækkende tv og i form af redaktionel
omtale. Der er således dokumenteret en omfattende
markedsføringsindsats, herunder tillige ved revisorerklæringer og
øvrig bevisførelse for markedsføringsomkostninger. Endvidere er
der fremlagt flere markedsundersøgelser vedrørende mønsteret
omfattende (men dog i flere tilfælde ikke alene omfattende)
Danmark. Retten finder det efter en samlet vurdering godtgjort, at
Hästens blå og hvide tern i dag for en væsentlig del af den relevante
omsætningskreds
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opfattes som et kendetegn for Hästens senge, således at mærket
har opnået særpræg gennem anvendelse, jf. varemærkelovens § 3,

stk. 3. Retten har ved denne vurdering lagt til grund, at den relevante
omsætningskreds udgøres af den meget brede, voksne
befolkningsgruppe, som efter nogen overvejelse om navnlig kvalitet,
pris og udseende træffer beslutninger om sengekøb. Det skal i den
forbindelse bemærkes, at købsbeslutningen på grund af varens
karakter og pris er forbundet med en høj grad af opmærksomhed.
Retten finder det på samme baggrund godtgjort, at
bekendtskabsgraden og -kvaliteten er af en sådan karakter, at
Hästens blå og hvide tern er et velkendt varemærke i Danmark,
herunder således at mærket er kendt af en betydelig del af den
relevante offentlighed, som i denne sag er lig med den brede,
relevante omsætningskreds. Hästens indarbejdede varemærkeret
til de blå og hvide tern for senge nyder således i dag beskyttelse
som et velkendt varemærke i Danmark.
Retten finder imidlertid, at de sagsøgte gennem bevisførelsen,
herunder navnlig forklaringerne fraMichael Petersen, Inger Ekelin,
Henning Pryts, Michael Petersen og Bosse Palmås, har godtgjort,
at mønsteret Hofnäs blå har været anvendt på sengetøj og solgt på
det danske marked kontinuerlig siden midten af 1990'erne,
oprindeligt af Borås Wäfveri og senere af Nordicform-koncernen.
Og Hästens har ikke godtgjort, at Hästens blå og hvide tern var
indarbejdet som varemærke her i landet i midten af 1990'erne. På
den baggrund findes Hästens ikke med sin senere erhvervede ret
at kunne forbyde de sagsøgtes tidligere iværksatte og kontinuerlige
brug af det i øvrigt forvekslelige mønster Hofnäs Blå på sengetøj.
Det gør ikke nogen forskel herfor, at Hofnäs Blå er forblevet en
udsmykning på de sagsøgtes sengetøj, mens det senere er overgået
til at være et varemærke, og ikke bare en udsmykning, for Hästens.
For så vidt angår Nordicforms mønster New Check blå lægger
retten efter bevisførelsen til grund, at dette mønster blevmarkedsført
på det danske marked af Nordicform fra omkring 2005/2006, og
retten finder det godtgjort, at Hästens allerede på det tidspunkt
havde indarbejdet de blå og hvide tern som et varemærke for sine
senge på det danskemarked. Retten finder endvidere, at NewCheck
blå mønsteret uanset størrelsesforskellene på ternene (Hästens er
5,2 x 5,2 centimeter og New Check er 6,4 X 6,4 centimeter) men
med den fuldstændig samme blå-hvide farveholdning fremstår
nærmest identisk med Hästens varemærke. Dertil kommer, at
sengetøj er et komplementært produkt til senge af en sådan karakter,
at der er tale om varer af lignende art, jf. varemærkelovens § 4, stk.
1, nr. 2. Efter en helhedsbedømmelse finder retten på denne
baggrund, at der foreligger en forvekslingsrisiko mellem New
Check blå og Hästens beskyttede mærke, og at anvendelsen af New
Check blå kan forbydes i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1,
nr. 2, og markedsføringslovens § 1 og § 18 (nu § 3, stk. 1, og § 22).
Dette gælder uanset Hästens relativt simple mærke og uanset, at
det ikke er godtgjort, at Hästens mærke - ud over at være indarbejdet
- tillige var velkendt, da Nordicform lancerede New Check blå.
Der er ikke grundlag for tillige at dømme for overtrædelse af
markedsføringslovens § 3, fordi den vildledning, der er er sket, er
kvalificeret og pådømt allerede ved de nævnte bestemmelser. Der
er endvidere ikke grundlag for at statuere, at Hästens fik kendskab
til krænkelsen før end 2014, og når endvidere henses til, at
Nordicforms mere omfattende salg af New Check blå ikke kan
anses for at være sket tidligere end 2010, findes Hästens efter en
samlet bedømmelse af sagen i øvrigt ikke at have fortabt sin ret til
at gøre indsigelse eller kræve vederlag og erstatning ved passivitet
eller forældelse.
Retten tager herefter Hästens forbudspåstande til følge for så vidt
angår New Check blå (også kaldet New Check Marine), mens der
sker frifindelse for så vidt angår mønsteret Hofnäs Blå. Da
påstandene ikke er egnede til at danne grundlag for en sådan
sondring, er domskonklusionen herom inden for de nedlagte
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påstande, anbringenderne og præmisserne udformet som sket
nedenfor.
Retten tager som følge af ovenstående tillige påstand 3 om
destruktion mv. til følge for så vidt angår New Check blå, herunder
idet denne påstand findes at være tilstrækkelig klar til at danne
grundlag for en domskonklusion.
For så vidt angår det udsagn, som Nordicform AS og Nordicform
AB fremkom med, efter at Hästens havde hævet sagen om
midlertidigt forbud, skal det for det første bemærkes, at udsagnet,
som er rettet mod Nordicforms forhandlere, ikke indeholder urigtig
information. Når hertil kommer, at Nordicform ikke i en sådan
meddelelse tillige har pligt til at informere om, hvordan Hästens i
øvrigt opfattede retsstillingen efter at have hævet den sag, som
Hästens havde anlagt, bliver resultatet her, at Nordicform
selskaberne frifindes for overtrædelse af markedsføringslovens §
3, stk. 1 og 2, under påstand 4.
Der er efter krænkelsens karakter og omfang ikke grundlag for at
tage påstand 5 om offentliggørelse af domskonklusionen til følge.
For så vidt angår påstand 6 a til 6 e finder retten efter en samlet
vurdering af de foreliggende oplysninger om krænkelsens karakter
og udstrækning, herunder om omsætningen af New Check Blå i
Danmark, at Hästens har krav på et rimeligt vederlag for den skete
krænkelse, som findes at være sket uagtsomt, på i alt 300.000 kr.,
jf. varemærkelovens § 43, stk. 1. Beløbet fordeles
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mellem de sagsøgte i henhold til den i øvrigt uimodsagte
fordelingsnøgle som anvendt i de nedlagte påstande. Det bemærkes
herved, at retten skønsmæssigt har tilsigtet et vederlag på omkring
10% af den samlede omsætning på de krænkende produkter
eksklusive moms, og at der ikke sker nogen overkompensation af
Hästens ved at inddrage forskellige led i salgskæden på de sagsøgtes
side. Retten finder det ikke godtgjort, at Hästens herudover har lidt
noget tab, eller at der er sket nogen markedsforstyrrelse.
For så vidt angår påstand 7 finder retten ikke grundlag for
undtagelsesvis at bestemme, at dommen kan fuldbyrdes, selvom
den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb. Der er herved henset
til krænkelsens karakter og omfang samt til den tidsmæssige
udstrækning, som tillige må være indgået i Hästens beslutning om
at hæve den tidligere sag om midlertidigt forbud.
- - -
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U.2019.1294
U.2019.1294

Vederlag og erstatning til tegner for uberettiget brug af
tegning.
Immaterialret 1.2 og 1.4.

A, der var fast tegner for flere medier, fremstillede en tegning af
B for internetmagasinet SPOT offentliggjort i juni 2015. B var
da formand for Trykkefrihedsselskabet, T. Den 14. august 2015
skrev B en klumme på T’s hjemmeside med overskriften »SPOT
– til skade eller gavn?«. Tegningen af B blev gengivet i klummen.
A anlagde sag mod B for krænkelse af sine rettigheder i henhold
til ophavsretsloven. Byretten frifandt B. Landsretten udtalte, at
A’s tegning måtte, uanset at den var en karikaturtegning af B, og
uanset at den var fremkommet som et led i den offentlige debat,
anses for et værk, der ophavsretligt var beskyttet i medfør af
ophavsretslovens § 1 og § 2. T havde i sin helhed brugt tegningen
som illustration til B’s indlæg af 14. august 2015 på T’s
hjemmeside uden tilladelse fra A. Dette indlæg indeholdt ingen
henvisninger eller kommentarer til tegningen, men kommentarer
mv. til nogle citerede bemærkninger fra bl.a. A. Tegningen var
således ikke gengivet i tilslutning til teksten, ligesom gengivelsen
heraf ikke havde været nødvendig. Gengivelsen var derfor ikke
omfattet af ophavsretslovens § 23, stk. 1. Gengivelsen af
tegningen kunne heller ikke anses for omfattet af lovens § 23,
stk. 2 eller 3, allerede fordi tegningen var frembragt med henblik
på gengivelse i et tidsskrift, og fordi gengivelsen ikke kunne anses
for at være af underordnet betydning. Kravet om vederlag og
erstatning efter ophavsretslovens § 83, stk. 1, for den uberettigede
brug af tegningen kunne i hvert fald under de anførte
omstændigheder ikke anses for et indgreb i ytringsfriheden.
Landsretten tog derfor A’s krav til følge med et beløb, der samlet
passende kunne fastsættes til 5.000 kr. med nærmere angivne
renter.
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Ø.L.D. 22. juni 2018 i anke 15. afd. B-791-17
(Joachim Kromann, Ole Græsbøll Olesen og Hanne Sofie Christensen
(kst.)).

Dansk Journalistforbund som mandatar for A (adv. Liselotte
Lindberg Olsen, Kbh.)
mod
Trykkefrihedsselskabet af 2004 v/tidl. formand Katrine Winkel
Holm (adv. Karoly Laszlo Németh, Kbh.)

Retten i Lyngbys dom 29. november 2016, BS 114-
367/2016
Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen handler om, hvorvidt sagsøgte ved at gengive sagsøgers
tegning har krænket sagsøgers rettigheder i henhold til
ophavsretsloven.
Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger
i alt 5.328 kr. eller et mindre beløb efter rettens skøn med tillæg af
procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.
Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen
Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder
ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Parternes synspunkter
Sagsøgeren har gjort gældende,
at sagsøger har ophavsrettighederne til den omhandlede tegning,
jf. ophavsretslovens § 1,
at sagsøgte ikke har opnået tilladelse fra sagsøger til at gengive
tegningen, at sagsøgte derfor har krænket sagsøgerens rettigheder,
jf. ophavsretslovens § 2,
at sagsøger, iht. ophavsretslovens § 83, stk. 1, jf. § 76, derfor har
krav på rimeligt vederlag for den uberettigede benyttelse, jf.
ophavsretslovens § 2, at det rimelige vederlag på kr. 2.664,00 er
fastsat i overensstemmelse med Dansk Journalistforbunds
vejledende vilkår og i overensstemmelse med praksis på området,
at sagsøger tillige er berettiget til en godtgørelse, jf.
ophavsretslovens § 83, stk. 3, som i overensstemmelse med
sædvanlig praksis er fastsat til et beløb svarende til vederlaget,
at sagsøgte har gengivet sagsøgerens tegning uden at have
indhentet sagsøgers tilladelse dertil og derfor udgør gengivelsen
en krænkelse af sagsøgerens rettigheder i henhold til
ophavsretslovens § 2,
at gengivelsen ikke falder ind under nogen af ophavsretslovens
undtagelsesbestemmelser og har ej heller støtte i retspraksis,
at sagsøgte derfor har krænket sagsøgerens rettigheder, og
at sagsøger på denne baggrund har krav på rimeligt vederlag samt
godtgørelse i henhold til ophavsretslovens § 83.
Sagsøgte har til støtte for sin påstand anført følgende supplerende
sagsfremstilling og anbringender:
Det bestrides, at sagsøgte har overtrådt ophavsretslovens § 2.
Sagsøgte har ikke gjort uberettiget brug af en tegning udarbejdet
af sagsøger, men derimod reageret over for en karikaturtegning,
hvor sagsøgte/sagsøgtes formand er udstillet af sagsøger.
Der er således ikke gjort brug af sagsøgers ophavsretsbeskyttede
tegning, men derimod reageret over for sagsøgers karikatur af
sagsøgtes bestyrelsesformand. Der henvises til bilag 2, hvor
tegningen er gengivet. Tegningen forsøger - på en temmelig
ubehjælpsom måde - at latterliggøre Trykkefrihedsselskabets
formand, dels ved tegningen, dels ved de tekster, der er tilføjet
tegningen.
Den som bilag 1 fremlagte gengivelse af den forhånende tegning
er en rimelig, saglig og relevant reaktion over for tegningen. For
at reaktionen skal kunne forstås, er det naturligvis nødvendigt at
gengive tegningen. Tegningen af Trykkefrihedsselskabets formand,
KatrineWinkel Holm, er gengivet uden forvanskning, således som
det fremgår af bilag 1 (side 2), først på Facebook og derefter i
Trykkefrihedsselskabets blad. Tegningen er gengivet i forbindelse
med klumme af Katrine Winkel Holm.
Gengivelse af sagsøgers tegning er sket i en collage med henblik
på at svare på det angreb, der var indeholdt i tegningen. Det
understreges i den forbindelse, at sagsøger på intet tidspunkt har
spurgt KatrineWinkel Holm, om hanmåtte tegne hende eller bringe
billede af hende i karikaturform.
Collagen er professionelt udarbejdet af Asger Bonnevie. Der er
således ikke tale om »brug af sagsøgers tegning«, og slet ikke
uberettiget brug, men en reaktion over for en satiretegning, hvor
sagsøgtes bestyrelsesformand latterliggøres.
Det må ved sagens afgørelse lægges til grund, at tegningen er
offentliggjort og det, der efterfølgende sker, er, at sagsøgte i
reaktion anvender tegningen i en collage, der på ingen måde
krænker sagsøgers værk. Det gøres gældende, at gengivelse er sket
i overensstemmelse med god skik og ikke i omfang er gået videre
end betinget af formålet. Gengivelsen er ikke sket i erhvervsøjemed.
Sagsøgers opgørelse af kravet bestrides. Det påberåbte bilag 8
giver ikke hjemmel til en betaling som anført.
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Det gøres gældende, at sagsøger hverken har krav på rimeligt
vederlag eller godtgørelse.
Sagen må - meget mildt betegnet - betragtes som en kværulantsag.
Sagsøger er åbenbart af den opfattelse, at sagsøger kan karikere og
gøre grin med sagsøgtes formand og derigennem også sagsøgte,
uden at sagsøgte har lov til at reagere.
Naturligvis skal sagsøgte, når sagsøgtes bestyrelsesformand
udstilles som en »hysterisk kælling«, have lov til at kommentere
sagsøgers karikaturtegning.
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Kommentarerne ville have været meningsløse, uden at tegningen
var gengivet.
Det fastholdes derfor, at der er tale om en fuldt ud berettiget
reaktion fra sagsøgtes side på vegne sagsøgtes bestyrelsesformand,
at tegningen ikke på nogen måde er forvansket, og gengivelsen
ikke er sket som led i erhvervsmæssigt øjemed.
Der er tale om en politisk debat med modsatstående synspunkter.
Det er påfaldende, at sagsøger, der som udgangspunkt må formodes
at være tilhænger afytringsfriheden (i hvert fald sagsøgers
mandatars), forsøger at lægge bånd på sagsøgte og på den måde
tilegne sig et vederlag samtidigmed begrænsning af ytringsfriheden.
Det fastholdes, at sagsøger ikke kan fremsætte det vederlagskrav,
sagsøger har fremsat. Sagsøgte har noteret sig, at sagsøger udførte
tegningen vederlagsfrit, hvilket nok har den naturlige begrundelse,
at tegningen er udført i et politisk øjemed af sagsøger for at
promovere sig. Det er mislykkedes.
Sagsøger kan ikke forvente, at kunne tillade sig, at gøre grin med
omverdenen, uden selv at blive udstillet på en saglig og fornuftig
måde som reaktion.

Rettens begrundelse og afgørelse
Det kan lægges til grund, at den omhandlede tegning er en karrikatur
af sagsøgtes formand samt sagsøgte. Sagsøger har selv forklaret,
at han lavede tegningen, foranlediget af at sagsøgtes formand på
Facebook har ytret sig negativt overfor, at SPOT ikke ville gengive
Muhammadtegningerne.
Retten finder, at sagsøgtes gengivelse af sagsøgers tegning er sket
som et svar/reaktion på tegningen i en politisk debat, hvorfor det
må tillades, at der sker en gengivelse af tegningen på samme måde
som et almindeligt skriftligt citat. Henset til karakteren af tegningen
og teksten i tegningen har det været tilladeligt at gengive tegningen
i sin helhed. På denne baggrund findes sagsøgte ikke at have
overskredet grænserne for »citat«-retten, jf. ophavsretslovens § 23.
Herefter vil sagsøgte være at frifinde.
Sagsomkostningerne er fastsat således, at 2.500 kr. dækker
udgiften til advokatbistand.

Thi kendes for ret
Sagsøgte, Trykkefrihedsselskabet af 2004 v/formand Katrine
Winkel Holm, frifindes.
Sagsøger betaler inden 14 dage sagens omkostninger til sagsøgte
med 2.500 kr.
Østre Landsrets dom
Retten i Lyngbys dom af 29. november 2016 (…) er med
Procesbevillingsnævnets tilladelse af 10. marts 2017 anket af Dansk
Journalistforbund som mandatar for A med påstand om, at
indstævnte, Trykkefrihedsselskabet af 2004 ved tidligere formand
Katrine Winkel Holm (herefter Trykkefrihedsselskabet), tilpligtes
til A at betale 5.328 kr. eller et mindre beløb efter rettens skøn med
tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 11. marts
2016.
Trykkefrihedsselskabet har påstået stadfæstelse.

Sagen er behandlet efter retsplejelovens kapitel 39 om behandling
af sager om mindre krav (småsager).
Sagen har været mundtligt forhandlet.

Supplerende sagsfremstilling
A's tegning som offentliggjort i magasinet SPOT i juni 2015:

Den 14. august 2015 blev på hjemmesiden trykkefrihed.dk
offentliggjort følgende klumme af Katrine Winkel Holm:
»SPOT - til skade eller gavn?
14. august 2015 - Klumme af Katrine Winkel Holm

TFS’formanden i SPOT-tegneren A's streg.
Det ny[e] satiremagasin SPOT vil lave satire i Charlie Hebdos
ånd, men har samtidig markeret, at det ikke bringer
Muhammedtegninger. Oven i købet lægger en medarbejder afstand
til den »latterlige« konflikt om Muhammedtegningerne. Så hvad
er det egentligt SPOT vil, spørger Katrine Winkel Holm.
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Den 4. juni kunne Dagbladet Information afsløre at et nyt
satiremagasin var på vej. Det var avisens journalist Niels Larsen,
der tog det friske initiativ. Larsen er især kendt som medlem af
Lars Vilks-komitéen og deltager i det terrorramte møde den 14.
februar.
»Den latterlige konflikt om Muhammedtegningerne«
Nu ville han i kølvandet på terrorangrebet, og helt i Charlie
Hebdos ånd, skrue op for satiren og den kunstneriske, flabede frihed
- og ned for frygten og selvcensuren. Som Larsen formulerede det
i velvalgt ærbødighed over for de myrdede franske tegnere:
»De har haft nogle vidunderlige satiretegnere gennem tiden. Og
så skyder de på alle - intet er helligt for dem.«
For SPOT, som magasinet med drabelig swung kaldte sig, var
intet helligt. I hvert fald ikke de første 24 timer. For allerede dagen
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efter forlød det fra bladets medarbejder, A, at én ting kunne man
være sikker på: Der ville ikke komme nogenMuhammed-tegninger.
Det svarer til, at en nyuddannet mejerivirksomhed erklærer, at én
ting kan kunderne være sikre på:
Creme fraiche vil man aldrig producere. Eller at en
chokoladeforretning pludselig forsikrer, at man i hvert fald aldrig
vil se mælkechokolade på hylderne. Den forbløffede kunde må
umiddelbart stille det indlysende spørgsmål: Hvorfor dog ikke?
Ifølge A fordi, »man sagtens kan lave et seriøst satiremagasin
uden at behøve at hoppe med på den latterlige konflikt om
Muhammed-tegninger. Det er oplagt at lave satire ommange andre
emner.«
Et frihedsforsvarende satiremagasin, der erklærer konflikten om
Muhammedtegningerne for latterlig, er selv en vits. Eller bare en
gammel blind tante, der ikke har holdt øjne og ører åbne de seneste
ti år.
I hvert fald er man milevidt fra Charb og de andre modige tegnere
på Charlie Hebdo. De, der blev myrdet fordi de »hoppede med på
den latterlige konflikt omMuhammedtegninger,« - for nu at bruge
A's smagfulde formulering.
Magasinets erklæring om at være Muhammedfrit område
resulterede da også i en del munterhed på de sociale medier, bl.a.
fra min side - og en mistanke om, at det var god gammeldags frygt,
der lå bag.

Skån os for flere Muhammedtegninger
Siden har en af satirebladets medarbejdere, den garvede
ytringsfrihedsforkæmper Jens-Martin Eriksen (forfatter og
medstifter af Fri Debat), yderligere begrundet magasinets
Muhammedfri linje: Han indrømmer ærligt, at linjen skyldes frygt
for vold. Når den danske stat ikke længere er i stand til at garantere
Grundlovens § 77, må satiremagasinet tage bestik af det.
Sandt nok - og dog. For det er faktisk sådan, at trykkefrihed.dk det
seneste halve år har bragt adskillige Muhammedtegninger, nye
såvel som gamle, uden at det har ført til vold eller trusler.
I stedet for at liste frygtsomt bagerst, kan man altså også vælge
af gå frygtløst forrest. Det er muligt - og det plejer at klæde et
satiremagasin.
Men Eriksen fortjener ros for ærligt at indrømme sin frygt, og for
at efterlyse konkrete initiativer til genetablering af den fulde
ytringsfrihed. Til gengæld er der én passage i hans tekst, der ikke
klæder ham ogmagasinet. Pludselig dukker der nemlig en ny variant
af det gamle ytringsfriheds-»men« op i teksten:
»Islamisk religionssatire bør stå direkte til diskussion, men lad os
for Guds skyld blive skånet for endnu een i rækken af bevidstløse
replika med en muhammedtegning, som ikke engang er morsom,
og som kun tjener til at udløse endnu et forudsigeligt voldsangreb.«
Eriksen vil skånes for, at andre er modige nok til at gøre det, SPOT
ikke tør gøre. Muhammedtegninger skal nemlig helst være sjove,
hvis de skal bringes. Ellers er de ikke det værd, for »de tjener til at
udløse endnu et forudsigeligt voldsangreb.«
Tænk, at man skal læse den slags fra Jens-Martin Eriksen! Det er
jo bare den gamle fortærskede variant af: »Det er også lidt din egen
skyld, du kunne også bare have ladet være at tegne den tegning.
Eller gå med den korte nederdel.«
Og Eriksen fortsætter:
»Som om dette grusomhedens teater på pædagogisk vis skal få
os til at forstå, at grundloven og konstitutioner alle steder er
kidnappet af islamiske blasfemilove. Men det behøver vi ikke flere
døde tegnere for at forstå. Det har vi lært fra Paris og København.«
Hvad er det SPOT har lært af Paris og København? At man med
god grund kan hakke på dem, der i modsætning til SPOT, IKKE
bøjer sig for voldsmandens veto?

I så fald er det en meget trist form for lærenemhed, Eriksen her
opviser.
Jeg gætter på, at dette besynderlige udfald er en engangsforestilling
fra Eriksens side og skyldes misforstået loyalitet med SPOT’s
frygtbaserede linje - og irritation over os, der har revet deres
frygtsomhed i næsen.
Jeg håber det.
For er der én ting, der ikke er brug for i fremtiden, er det
ytringsfrihedsforkæmpere, der falder dem i ryggen, der vover pelsen
og forsvarer det frie ord - ikke bare teoretisk og ordrigt, men
konkret, praktisk og helt uabstrakt.
Hvis det bliver det, satiremagasinet har på programmet i fremtiden,
bliver det SPOT til skade - ikke til gavn for det frie ord.«
Det er for landsretten oplyst, at »Når hån og latterliggørelse ikke
er nok«, der sammen med »SPOT« fremgår af baggrunden for
gengivelsen af tegningen på trykkefrihed.dk, er SPOT’s
underoverskrift.
Det fremgår af Dansk Journalistforbunds publikation »En streg i
sandet …« med vejledende vilkår for
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freelance grafisk design, tegninger m.m., at en tegning i et tidsskrift
som freelanceopgave som minimum bør honoreres med 2.664 kr.

Forklaringer
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A og Katrine
Winkel Holm.
A har forklaret blandt andet, at han er medlem af Danske
Bladtegnere og fast tegner for flere medier. SPOT er et
internetmagasin, og i forbindelsemed introduktionen af dette udtalte
Katrine Winkel Holm blandt andet i Information, at der ikke var
tale om et rigtigt satiremagasin, når man ikke ville trykke
Muhammed-tegningerne. Han tegnede herefter tegningen af Katrine
Winkel Holm, der blev offentliggjort i SPOTmidt i juni 2015. Han
har ikke før udarbejdelsen af tegningenmødt KatrineWinkel Holm.
Ved udarbejdelsen af tegningen anvendte han almindelige
virkemidler til at få hende til at se latterlig ud. »Radioaktive lyttere
og seere« er en henvisning til den gamle forening »Aktive Lyttere
og Seere«. Han blev af en bekendt gjort opmærksom på gengivelsen
af tegningen på trykkefrihed.dk. Han fandt gengivelsen ret
ubehjælpsom. Han vil i givet fald have vederlag for sit arbejde, når
det bruges, men vil ikke begrænse Trykkefrihedsselskabets
ytringsfrihed. Han fører også sagen af principielle grunde. Han får
normalt vederlag for tegninger i overensstemmelse med taksterne.
Han har nok i byretten på sin advokats spørgsmål svaret, at han
politisk står til venstre for Trykkefrihedsselskabet.
KatrineWinkel Holm har forklaret blandt andet, at hun siden marts
2018 ikke har været formand for Trykkefrihedsselskabet. Hun
havde da været formand i 4 år. Hun blev ikke af SPOT spurgt, om
de måtte tegne hende. Hun gjorde på sin Facebookprofil grin med,
at SPOT ikke ville bringe Muhammedtegninger. Hun fandt det
hyklerisk. Hun er på tegningen fremstillet som småborgerlig, hvilket
hun reagerede på den 14. august 2015 på Trykkefrihedsselskabets
hjemmeside. Når hun først reagerede på dette tidspunkt, hang det
sammen med sommerferien. Det første, hun gjorde efter sin
sommerferie, var at kommentere, hvad der var sket på
ytringsfrihedsområdet i løbet af sommeren. Collagen er lavet af
selskabets medarbejder Asger Bonnevie. Indlægget var en
anmeldelse af SPOT og en gentagelse af dets hykleriske holdning.
Hun har krediteret tegneren ved at nævne hans navn og brugte
SPOT's navn og underoverskriften »Når hån og latterliggørelse
ikke er nok«. Tegningen blev også brugt for at vise overskud. Da
Trykkefrihedsselskabet modtog tegnerens reaktion på brugen af
tegningen, fjernede selskabet hurtigt tegningen. Der var ikke en
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overvejelse om selv at få lavet en tegning. Selskabets hjemmeside
er et åbent forum, som der er gratis adgang til.
Trykkefrihedsselskabet er i det væsentlige baseret på frivillige
kræfter og medlemsbidrag, men sælger blandt andet krus med
Muhammedtegninger. Indtægterne fra salget af krusene deles med
Kurt Westergaard. Medarbejderne i Trykkefrihedsselskabet får et
mindre honorar, men ikke en fast løn.

Procedure
Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten
og har procederet i overensstemmelse hermed.
Dansk Journalistforbund sommandatar for A har yderligere gjort
gældende, at ophavsretslovens § 23 ikke finder anvendelse. Lovens
§ 23, stk. 1, finder ikke anvendelse, da gengivelsen ikke er sket i
kritiske eller videnskabelige fremstillinger i tilslutning til teksten
eller i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som
betinges af formålet. Endvidere er gengivelsen sket i
erhvervsøjemed.
Ophavsretslovens § 23, stk. 2, finder ikke anvendelse, da
karikaturtegningen er udarbejdet til brug for et magasin, jf.
bestemmelsens 2. pkt. Dertil kommer, at bestemmelsen alene finder
anvendelse på gengivelse i aviser og tidsskrifter, men ikke i et
indlæg på en blog på Trykkefrihedsselskabets egen hjemmeside,
ligesom der ikke er tale om omtale af dagsbegivenheder.
Gengivelsen er videre ikke sket i overensstemmelse med god skik
og i et omfang, der er betinget af formålet. Endvidere er
ophavsretslovens § 23, stk. 3, ikke anvendelig, da
Trykkefrihedsselskabets gengivelse af tegningen i sammenhængen
ikke er af underordnet betydning.
Endelig er ophavsretsloven et resultat af en afbalanceret afvejning,
hvori hensynet til ytringsfriheden også er taget i betragtning,
ligesom blogindlægget på Trykkefrihedsselskabets hjemmeside
fortsat findes, men nu uden tegningen, og kan læses og forstås uden
denne. Der er således ikke tale om, at kravet i nærværende sag
begrænser Trykkefrihedsselskabets ytringsfrihed.
Trykkefrihedsselskabet har yderligere gjort gældende, at
benyttelsen af tegningen ligger inden for ophavsretslovens § 23’s
område. Der er tale om en fuld ud berettiget reaktion fra
Trykkefrihedsselskabets side i en politisk debat startet af A, som
med sin forhånende tegning af KatrineWinkel Holmmåtte forvente
en reaktion.

Landsrettens begrundelse og resultat
A's tegning må, uanset at den er en karikaturtegning af Katrine
Winkel Holm, og uanset at den er fremkommet som et led i den
offentlige debat, anses for et værk, der er ophavsretligt beskyttet i
medfør af ophavsretslovens §§ 1 og 2.
Tegningen er i sin helhed af Trykkefrihedsselskabet brugt som
illustration til Katrine Winkel Holms indlæg af 14. august 2015 på
Trykkefrihedsselskabets hjemmeside uden tilladelse fra A. Dette
indlæg indeholder ingen henvisninger til eller kommentarer til
tegningen, men kommentarer mv. til nogle citerede bemærkninger
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fra blandt andre A. Tegningen er således ikke gengivet i tilslutning
til teksten, ligesom gengivelsen heraf ikke har været nødvendig.
Gengivelsen er derfor ikke omfattet af ophavsretslovens § 23, stk.
1. Gengivelsen af tegningen kan heller ikke anses for omfattet af
lovens § 23, stk. 2 eller 3, allerede fordi tegningen er frembragt
med henblik på gengivelse i et tidsskrift, og fordi gengivelsen ikke
kan anses for at være af underordnet betydning.
Kravet om vederlag og erstatning efter ophavsretslovens § 83,
stk. 1, for den uberettigede brug af tegningen kan i hvert fald under
de anførte omstændigheder ikke anses for et indgreb i

ytringsfriheden, og landsretten tager derfor A's krav til følge med
et beløb, der samlet passende kan fastsættes til 5.000 kr. med renter
som påstået.
Trykkefrihedsselskabet skal betale sagsomkostninger for begge
retter til Dansk Journalistforbund som mandatar for A med i alt
6.250 kr. Beløbet omfatter 1.250 kr. til retsafgift og 5.000 kr. til
udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet
til dækning af udgifterne til advokatbistand er der særligt taget
hensyn til, at sagen er omfattet af retsplejelovens kapitel 39.

Thi kendes for ret
Trykkefrihedsselskabet af 2004 ved tidligere formand Katrine
Winkel Holm skal til A betale 5.000 kr. med procesrente fra den
11. marts 2016.
I sagsomkostninger for begge retter skal Trykkefrihedsselskabet
af 2004 ved tidligere formand Katrine Winkel Holm betale 6.250
kr. til Dansk Journalistforbund som mandatar for A.
Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.
Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.
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U.2019.489
TfK2019.89

Lægeattest dokumenterede lovligt forfald ved
hovedforhandling, og sagen blev hjemvist til fortsat
behandling ved landsretten. Domsmænd skulle have
medvirket ved landsrettens afgørelse om afvisning.
Retspleje 11.3 og 381.9.

T var i byretten dømt for flere tilfælde af mandatsvig og idømt 4
måneders betinget fængsel. T ankede dommen med påstand om
frifindelse, men udeblev fra den berammede hovedforhandling i
landsretten, fordi han led af en uhelbredelig kræftsygdom og som
følge heraf havde smerter og var alment påvirket af sygdommen
og behandlingen. T havde fremlagt lægeattest herom. Sagen blev
berammet til ny hovedforhandling, og forud for denne sendte T
en lægeattest, hvoraf fremgik, at han pga. sin kræftsygdom var
forhindret i at møde i retten, herunder et kortvarigt fremmøde af
op til en times varighed. Landsretten afviste at udsætte sagen. T
indsendte herefter en ny lægeattest, som dels gentog, at T ikke
kunne møde i retten, dels uddybede beskrivelsen af lidelsen med
oplysning om, at forhindringens varighed ikke kunne bedømmes,
og at der ikke var udsigt til helbredelse. Landsretten fandt, at
lægeattesten ikke godtgjorde lovligt forfald ved den berammede
hovedforhandling. T udeblev fra hovedforhandlingen, hvor
landsretten var sat med domsmænd. Landsretten fastsatte frist til
samme dag kl. 15.00 til fremlæggelse af dokumentation for lovligt
forfald. T indsendte herefter samme dag en ny lægeattest
udarbejdet på baggrund af konsultation samme dag, som gentog
de tidligere oplysninger om bl.a., at T var ude af stand til at give
møde. Ved kendelse dagen efter afviste landsretten anken i medfør
af retsplejelovens § 920, stk. 2. Afgørelsen blev truffet uden
medvirken af domsmænd. Højesteret fandt, at den fremlagte
lægeerklæring var tilstrækkelig dokumentation for, at T havde
lovligt forfald som følge af sygdom. Landsrettens kendelse om
afvisning af anken blev derfor ophævet og sagen hjemvist til
fortsat behandling ved landsretten.1 Højesteret bemærkede, at
landsrettens afgørelse om at udsætte sagen og
490
fastsætte en frist for fremlæggelse af lægeerklæring var truffet
under medvirken af domsmænd, hvorfor hovedforhandlingen
måtte anses for påbegyndt. Domsmænd skulle derfor også have
medvirket dagen efter ved landsrettens afgørelse om afvisning,
jf. retsplejelovens § 91, stk. 2.2

H.K. 23. oktober 2018 i sag 133/2018
(Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben, Michael Rekling, Jens Kruse
Mikkelsen og Anne Louise Bormann).

Anklagemyndigheden
mod
T (adv. Ole Bjørn Christensen, Kolding, besk.)

I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 6. afdeling
den 19. april 2018 [S-0229-17].

I påkendelsen har deltaget fem dommere: Poul Dahl Jensen,
Henrik Waaben, Michael Rekling, Jens Kruse Mikkelsen og Anne
Louise Bormann.

Påstande
T har nedlagt påstand om, at Vestre Landsrets kendelse af 19. april
2018 ophæves, og at sagen hjemvises til fortsat behandling,
subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling af spørgsmålet
om afvisning.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse,
subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling af spørgsmålet
om afvisning.

Sagsfremstilling
T blev den 23. januar 2017 ved Retten i Kolding fundet skyldig i
flere tilfælde af mandatsvig efter straffelovens § 280, stk. 1, og
blev idømt 4 måneders betinget fængsel. Ved domsafsigelsen
ankede T med påstand om frifindelse.
Ved ankemeddelelse af 6. februar 2017 ankede
anklagemyndigheden dommen med påstand om domfældelse i
overensstemmelse med tiltalen for byretten samt skærpelse.
Den 3. april 2017 berammede landsretten hovedforhandling til
den 12. og 14. juni 2017.
Den 1. juni 2017 sendte Ts forsvarer en lægeattest til landsretten.
Lægeattesten var udarbejdet af overlæge Bettina Nørby,
Urinvejskirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus, og af attesten fremgår
bl.a., at T var diagnosticeret med prostatakræft, og at han blev
vurderet til at være ude af stand til at møde i retten, herunder et
kortvarigt fremmøde af op til en times varighed. Varigheden af
forhindringen blev skønnet til 6-12 måneder. Af beskrivelsen af
sygdommen fremgår:
»Patienten har spredning af sygdommen til knoglerne i det centrale
skelet. Har modtaget kemoterapi og behandles aktuelt med
kastrationsmedicin. Er trods dette ikke ordentligt smertedækket og
er alment påvirket af både sygdom og behandling aktuelt.«
Den 7. juni 2017 udsatte landsretten sagen, idet T havde lovligt
forfald. Sagen blev senere berammet til den 18. og 19. april 2018.
Den 22. marts 2018 sendte Ts forsvarer en lægeattest af 19. marts
2018 til landsretten. Lægeattesten var udarbejdet af overlæge
Bettina Nørby på baggrund af en konsultation samme dag. Af
attesten fremgår bl.a., at T var forhindret i at møde i retten, herunder
et kortvarigt fremmøde af op til en times varighed. Varigheden af
forhindringen blev skønnet til 12 måneder. Af beskrivelsen af
sygdommen fremgår »Smerter og træthed«.
Den 5. april 2018 afviste landsretten at udsætte sagen med
bemærkning om, at de nu foreliggende oplysninger ikke godtgjorde,
at T havde lovligt forfald til hovedforhandlingen den 18. og 19.
april 2018.
Den 16. april 2018 sendte forsvareren en lægeattest af samme
dato udarbejdet af overlæge Bettina Nørby. Af lægeattesten fremgår,
at den var lavet på baggrund af undersøgelsen den 19. marts 2018
og patientens beskrivelse af sin status ved konsultationen. Det
fremgår af lægeattesten, at sygdommen måtte forventes at være til
hinder for fremmøde i retten, herunder et kortvarigt fremmøde af
op til en times varighed. Af beskrivelsen fremgår:
»Patienten har spredning af prostatakræft til multible steder i
knoglerne, der mange dage trods smertebeh. forhindrer aktivitet.
Pt. har bivirkning til behandling i form af træthed og ledsmerter.
Pt. har depression som følge af behandling og sygdom. Pt. oplyser
at hans hverdag er stærkt begrænset af ovenstående.«

1 U 2018.3200 H og Michael Kistrup m.fl.: Straffeprocessen, 3. udg. (2018), s. 875 f.
2 U 2017.3419 H og Jørgen Jochimsen: Hovedforhandling i straffesager, 3. udg. (2014), s. 466 f.
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Om forhindringens varighed blev det oplyst, at den ikke kunne
bedømmes, og at der ikke var udsigt til helbredelse.
Ved retsbog af 17. april 2018 udtalte landsretten bl.a.:
»Det fremgår af den fremlagte lægeattest, at tiltalte lider af en
alvorlig kræftsygdom uden udsigt til helbredelse, og at han den 19.
marts 2018 over for overlæge Bettina Nørby bl.a. har oplyst, at han
nogle dage trods smertebehandling er forhindret i aktivitet.
Landsretten finder ikke, at lægeattesten godtgør, at tiltalte har
lovligt forfald ved hovedforhandlingen 18. og 19. april 2018.
Anken er iværksat af tiltalte, der har påstået frifindelse, og
landsretten finder ikke grundlag for at tillade, at tiltalte ikke er til
stede ved ankesagens begyndelse. En anmodning om tilladelse til
at forlade retten, før sagen optages til dom, kan fremsættes på
ethvert tidspunkt under hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens §
853, jf. § 917, stk. 2.

491
Sagen udsat til hovedforhandling den 18. og 19. april 2018.«
T udeblev fra hovedforhandlingen den 18. april 2018. Forsvareren
oplyste i retsmødet, hvor landsretten var sat med domsmænd, at T
havde forsøgt at kontakte sin egen læge den 17. april 2018, men at
det ikke var lykkedes. Forsvareren oplyste videre, at T havde tid
hos sin hospitalslæge senere samme dag. Forsvareren begærede
sagen udsat med henblik på fremsendelse af dokumentation for
lovligt forfald. Anklagemyndigheden påstod sagen afvist i medfør
af retsplejelovens § 920, stk. 2, idet anklagemyndigheden i så fald
ville frafalde kontraanken. Landsretten fastsatte frist til samme dag
kl. 15 til fremlæggelse af dokumentation for lovligt forfald.
Senere den 18. april 2018 fremsendte forsvareren en lægeattest
udarbejdet af overlæge Bettina Nørby på baggrund af en
konsultation samme dag. Det fremgår af attesten, at patientens
sygdom »i forhold til behandling for prostatakræft« var til hinder
for fremmøde i retten, herunder et kortvarigt fremmøde af op til en
times varighed. Af beskrivelsen af sygdommen fremgår:
»Patienten har spredning af prostatakræft til knogler, der trods
smertebehandling forhindrer aktivitet. Pt. har bivirkninger til
behandlingen i form af ledsmerter og træthed. Er i beh for
depression. Det vurderes at pt. ikke er i stand til at møde i retten i
dag (180418).«
For så vidt angår varigheden fremgår det, at denne ikke kunne
bedømmes, samt at der ikke var udsigt til helbredelse.
Ved kendelse af 19. april 2018 afviste landsretten anken i medfør
af retsplejelovens § 920, stk. 2. Afgørelsen blev truffet uden
medvirken af domsmænd. Af retsbogen fremgår bl.a.:
»Overlæge Bettina Nørbys lægeerklæringer indeholder ikke nogen
nærmere beskrivelse af tiltaltes funktionsniveau. Det er alene anført,
at tiltaltes sygdom hindrer aktivitet, uden at det er nærmere uddybet,
hvad der forstås herved, og tiltalte har heller ikke selv over for
landsretten beskrevet sit funktionsniveau.
Under disse omstændigheder, og herunder også forløbet, finder
landsretten, at lægeerklæringen af 18. april 2018 ikke godtgør, at
tiltalte havde lovligt forfald ved hovedforhandlingens påbegyndelse
den 18. april 2018 kl. 9.00.
Tiltalte er lovligt indkaldt til hovedforhandlingen, men er således
udeblevet uden at have oplyst en gyldig grund. Tiltaltes anke
omfatter bevisbedømmelsen. Da sagen ikke med nytte kan
behandles uden tiltaltes tilstedeværelse, afviser landsretten tiltaltes
anke, jf. retsplejelovens § 920, stk. 2.«

Anbringender
T har anført navnlig, at han på grund af sygdom havde lovligt
forfald til hovedforhandlingen den 18. april 2018, hvilket var
tilstrækkeligt dokumenteret ved lægeattesterne forud for
hovedforhandlingen og ved overlægens undersøgelse af ham på

dagen for hovedforhandlingen. Overlægen har anvendt den blanket
til lægeattest, som er udarbejdet til brug for sygemelding ved retten,
og har besvaret alle attestens spørgsmål. Det beskrives i
lægeattesten, at prostatakræften har spredt sig til knoglerne, hvilket
- trods smertebehandling - forhindrer aktivitet. Hertil er beskrevet
bivirkninger i form af ledsmerter, træthed og depression.
Blanketten lægger op til, at lægen om funktionsniveauet kan svare
»ja« eller »nej« til, om også et kortvarigt møde af op til en times
varighed er forhindret, hvilket lægen har svaret »ja« til. Det er
således blankettens udformning, som begrænser beskrivelsen af
funktionsniveauet.
D e t v i l s t r i d e mo d D e n E u r o pæ i s k e
Menneskerettighedskonventions artikel 6, såfremt en kræftsyg
udelukkes fra en bevisanke, blot fordi det offentlige sundhedssystem
ikke formår at beskrive sygdommen på en måde, som er
tilfredsstillende for domstolene.
T har til støtte for den subsidiære påstand anført navnlig, at
landsretten har lagt vægt på, at lægeattesten ikke indeholder en
beskrivelse af hans funktionsniveau. Det bør ikke komme ham til
skade, at en overlæge ikke specifikt ved, hvad landsretten
efterspørger ud over det, der spørges til i blanketten. Når overlægen
har svaret, at også fremmøde af en times varighed ikke er muligt,
må det være op til landsretten at efterspørge en beskrivelse fra
overlægen eller ham selv af funktionsniveauet, såfremt dette er
væsentligt for landsrettens vurdering.
Anklagemyndigheden har anført navnlig, at lægeattesten af 18.
april 2018 ikke udgør tilstrækkelig dokumentation for lovligt
forfald. Følgerne af sygdommen er beskrevet stort set identisk med
beskrivelsen i attesten af 16. april 2018, hvoraf fremgår, at den var
udfærdiget på baggrund af en undersøgelse foretaget den 19. marts
2018 og Ts beskrivelse af sin status ved konsultationen. Det må
lægges til grund, at oplysningerne om ledsmerter og træthed i det
væsentlige hidrører fra T selv. Det er ikke nærmere uddybet, hvad
der forstås ved, at kræftsygdommen forhindrer aktivitet. Attesten
indeholder heller ikke en beskrivelse af Ts funktionsniveau.
Forpligtelsen til at sikre, at lægeattesten er udfyldt korrekt, kan
ikke overgå fra lægen til retten. Efter sagens forløb kunne T ikke
have en berettiget forventning om, at han kunne udeblive fra
hovedforhandlingen og indsende en næsten identisk lægeattest uden
at give flere oplysninger om, hvorfor han ikke var i stand til at
møde. Det var derfor korrekt, at landsretten afviste Ts ankesag i
sin helhed i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 2.
Til støtte for den subsidiære påstand har anklagemyndigheden
anført, at landsretten den 19. april 2018 blev sat uden domsmænd.
I medfør af retsplejelovens

492
§ 91, stk. 2, og bemærkningerne i Højesterets kendelse af 23. august
2017 (UfR 2017.3419) burde afgørelsen være truffet under
medvirken af domsmænd. Der er på denne baggrund grundlag for
at ophæve landsrettens kendelse og hjemvise sagen til fornyet
behandling af spørgsmålet om afvisning ved landsretten.

Højesterets begrundelse og resultat
Sagen angår i første række, om T må anses for at have haft lovligt
forfald ved hovedforhandlingen den 18. april 2018.
Det fremgår af lægeerklæringerne i sagen, at T lider af en
uhelbredelig kræftsygdom, og at han som følge heraf lider af bl.a.
træthed og smerter. Overlæge Bettina Nørby har på grundlag af en
undersøgelse af T den 18. april 2018 vurderet, at han ikke var i
stand til at møde i retten, og at han også var forhindret i et kortvarigt
fremmøde af op til en times varighed. Lægen er ikke blevet anmodet
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om uddybende oplysninger omTs funktionsniveau, herunder hvilke
aktiviteter han var forhindret i som følge af sin sygdom.
Højesteret finder på denne baggrund, at den fremlagte
lægeerklæring er tilstrækkelig dokumentation for, at T den 18. april
2018 havde lovligt forfald som følge af sygdom. Landsrettens
kendelse om afvisning af anken ophæves derfor, og sagen hjemvises
til fortsat behandling ved landsretten.
Højesteret bemærker, at landsrettens afgørelse den 18. april 2018
om at udsætte sagen og fastsætte en frist for fremlæggelse af
lægeerklæring er truffet under medvirken af domsmænd. Højesteret
finder derfor, at hovedforhandlingen den 18. april 2018 må anses
for påbegyndt, og at domsmændene derfor også skulle have
medvirket ved den afgørelse om afvisning, som landsretten traf
den 19. april 2018, jf. retsplejelovens § 91, stk. 2.

Thi bestemmes
Landsrettens kendelse af 19. april 2018 ophæves, og sagen
hjemvises til fortsat behandling ved landsretten.
Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.
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U.2020.925/2
U.2020.925/2
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Anvisninger på en hjemmeside vedrørende en ulovlig
streamingtjeneste udgjorde strafbar medvirken til
ophavsretskrænkelser. EMRK artikel 10 ikke krænket. Ikke
mangler ved anklageskriftet. Konfiskation af fortjeneste.
Immaterialret 1.4 - Menneskerettigheder 1.5 - Retspleje 37.1 -
Strafferet 1.5 og 24.9.

T var i landsretten fundet skyldig i medvirken til
ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter efter straffelovens
§ 299 b ved på sin hjemmeside at have opfordret til brugen af et
program, som anvendes til ulovlig streaming af film mv., at have
vejledt om brugen heraf og at have indsat links til hjemmesider,
hvorfra
926
programmet kunne downloades. For Højesteret angik sagen bl.a.,
om Ts anvisninger på hjemmesiden var strafbar medvirken efter
straffelovens § 23 til andres ophavsretskrænkelser. Højesteret
bemærkede, at det i overensstemmelse med den almindelige
forståelse af § 23 er en betingelse for, at der kan straffes for
medvirken, at den lovovertrædelse, der medvirkes til, er
konkretiseret. Højesteret fandt, at de lovovertrædelser, som T var
dømt for medvirken til, var tilstrækkeligt konkretiseret, idet
Højesteret herved lagde vægt på, at hans anvisninger på
hjemmesiden var specifikt rettet mod brug af det pågældende
program og dermed de film og tv-serier mv., som var tilgængelige
ved hjælp af dette program. Det var herefter ikke afgørende, at
der ikke forelå oplysninger om de enkelte brugere og udbydere
af programmet og de enkelte ophavsretskrænkelser. Højesteret
tiltrådte, at T ved sine anvisninger på hjemmesiden forsætligt
havde medvirket til ophavsretskrænkelserne ved tilskyndelse, råd
eller dåd, jf. § 23. Indgrebet i Ts ytringsfrihed var tilstrækkeligt
begrundet i hensynet til at beskytte andres rettigheder, jf. EMRK
artikel 10.1Der var ikke grundlag for at ophæve landsrettens dom
som følge af mangler ved anklageskriftet, jf. retsplejelovens §
834, stk. 2, nr. 4. Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at
straffen skulle fastsættes til fængsel i 6 måneder betinget med
vilkår om samfundstjeneste.2 T fik konfiskeret domænenavnet
og sine indtægter fra reklamer på hjemmesiden.3

H.D. 14. januar 2020 i sag 135/2019 (1. afd.)
(Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Oliver Talevski og
Anne Louise Bormann).

Anklagemyndigheden
mod
T (adv. Lars Henriksen, Aarhus, besk.)

Odense Rets dom 7. februar 2018, 7-11362/2016
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 22. december 2016.

T er tiltalt for
1.

medvirken til ophavretskrænkelse af særlig grov karakter efter
straffelovens § 299b, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, jf. stk. 1, nr.
1 og 2, jf. § 2, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3, jf. stk. 4, nr. 1, og § 67, jf.
straffelovens § 23, ved i perioden fra den 17. juni 2014 til den 18.
august 2015 som boende på adressen …, at have medvirket til, at
udbydere af Popcorn Timetjenesten via Peer-to-Peer (P2P) og
Bittorrent teknologi gav alemenheden - som brugere af tjenesten -
adgang til via downloadede applikationer og på individuelt valgt
sted og tidspunkt at streame og derved samtidig downloade
filmværker, tv-serier og billedoptagelser, eller dele heraf, uden
samtykke hertil fra rettighedshaverne, herunder producenter og
instruktører af filmværker og fremstillere af billedoptagelser, idet
tiltaltes medvirken foregik således, at
- Tiltalte på www.popcorntime.dk, som han var registrant af

og opfordrede til brugen af Popcorn Time og gav følgende
anvisninger:
»Download Popcorn Time gratis og vælg mellem tusindvis
af film og TV-serier i HD«,
at Popcorn Time »er pakket ind i et fantastisk simplet og
brugervenligt menusystem, der gør anvendelse af progammet
simpel og gnidningsløs for selv den værste IT-analfabet«.

- Tiltalte vejledte om download af Popcorn Time og indsatte
links til bl.a. www.flixtor.me, MoviePanda,
w w w . p o p c o r n t i m e . i o o g
www.Time4popcorn/popcorntime.se, hvor applikation til
tjenesten Popcorn Time kunne downloades

- Tiltalte guidede til installation af Popcorn Time og indsatte
link til »Sådan installerer, downloader og bruger du Popcorn
Time«

- Tiltalte beskrev, at uden en VPN-forbindelse, er det »meget
nemt at følge din færden på nettet; herunder hvad du
downloader, ser med Popcorn Time og lignende«

- Tiltalte linkede til en artikel, hvor man kunne »læse om
hvordan et privat firma har afsløret private i at have
downloadet en film og på det grundlag har sendt bødeforlæg
til de skyldige« og skrev at »For P2P brugere, herunder
brugere af Popcorn Time, MoviePanda, Flixtor mv. er der
én alt-overskyggende grund til at bruge en VPN forbindelse:
For at skjule, hvad man downloader«

- Tiltalte angav med link, at »En anden gratis mulighed er
Hola, der tilbyder en slags VPN, der fungerer via P2P«

- Tiltalte vejledte om »Ting du skal se efter, når du vælger
VPN«, herunder at »De skal tillade P2-protokoller, ellers
kan du ikke bruge Popcorn Time, Flistor, MoviePanda osv.«
927

alt hvorved tiltalte oppebar en indtjening på Google-reklamer på
www.popcorntime.dk på 506.002,92 kr.

2.
medvirken til ophavretskrænkelse af særlig grov karakter efter

straffelovens § 299b, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, jf. stk. 1, nr.
1 og 2, jf. § 2, stk. 1, jf. stk. 2, og § 67, jf. straffelovens § 23, ved
under de i forhold 1 beskrevne omstændigheder at have medvirket

1 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse af 19. februar 2013 i sag 40397/12, Norges Højesterets dom af 17. september 2019 i HR-
2019-1743 -A (sag nr. 19-057105STR-HRET), U 2019.4267 H, Stephan Hurwitz: Den Danske Kriminalret, alm. Del (1952), s. 505, Vagn Greve:
Det strafferetlige ansvar, 2. udg. (2004), s. 165, Lasse Lund Madsen: Strafbar medvirken i erhvervsforhold (2009), s. 97 f., Gorm Toftegaard Nielsen
m.fl.: Kommenteret Straffelov, Speciel del, 11. udg. (2017), s. 149, Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for
praktikere, 4. udg. (2017), s. 1066, og Gorm Toftegaard Nielsen: Strafferet I, Ansvaret, 5. udg. ved Lasse Lund Madsen (2019), s. 208.

2 Lovforslag nr. L 55 af 5. november 2003, bem. til § 1, nr. 14 (§ 299 b).
3 Bet. nr. 355/1964, s. 25.
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til, at brugere af Popcorn Time-tjenesten fremstillede digitalt lagrede
eksemplarer af filmværker, tv-serier og billedoptagelser, eller dele
heraf, på de af brugerne anvendt computere, smartphones eller
andet indformationsteknologisk udstyr.

3.
medvirken til ophavretskrænkelse af særlig grov karakter efter

straffelovens § 299b, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, jf. stk. 1, nr.
1 og 2, jf. § 2, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3, jf. stk. 4, nr. 1, og § 67, jf.
straffelovens § 23, ved under de i forhold 1 og forhold 2 beskrevne
omstændigheder at have medvirket til, at brugere af Popcorn Time-
tjenesten, gav almenheden i form af de andre brugere af tjenesten
adgang til på individuelt valgt sted og tidspunkt at streame og
derved samtidig downloade filmværker, tv-serier og
billedoptagelser, eller dele heraf, idet de af brugere anvendt
applikationer samtidig med download også uploadede værkerne til
andre brugere.

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.
Anklagemyndigheden har endvidere påstået konfiskation af
skønnet udbytte hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 1, og af
domænet www.popcorntime.dk, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr.
1.
Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer
af politiassistent V1, V4, V5, V2, og V3.
Tiltalte, T, har forklaret, at han er uddannet civilingeniør i
konstruktionsteknik. Siden 12-års alderen har han benyttet sig
meget af IT, og han er autodidakt inden for området, idet han ikke
har nogen professionel IT-uddannelse. Han kan sagtens opbygge
en hjemmeside, men ikke serverdelen.
En god bekendt vidste, at tiltalte havde flere nicheprægede
hjemmesider, og de snakkede om, hvordan tiltalte kunne få flere
besøgende på sine hjemmesider fra f.eks. Google. De snakkede
blandt andet om hans hjemmeside gratischat.dk. Tiltalte kender
ikke Googles algoritmer, men han ved, at det for at blive rangeret
højt i Googles søgeresultater og dermed opnå mange besøgende
primært handler om at skrive gode tekster og lave en overskuelig
og brugervenlig hjemmeside. Han benyttede sig af Google AdSense,
således at Google fik adgang til at udfylde reklameblokken på hans
hjemmesider. Han fik typisk omkring 2 kr. pr. klik på
reklameblokken. Muligvis fik han også et minimalt beløb for
visninger uden klik, men han har ikke modtaget specifikationer fra
Google. Han er enig i, at det i anklageskriftet anførte beløb på godt
500.000 kr. er blevet udbetalt til ham fra Google, men beløbet udgør
de samlede reklameindtægter fra alle hans hjemmesider, ikke kun
popcorntime.dk.
Det er rigtigt, at han registrerede domænet popcorntime.dk den
17. juni 2014. En uges tid forud for registreringen havde en bekendt
fortalt ham om Popcorn Time-programmet, der blev frigivet som
open source i marts 2014. Tiltalte kan ikke selv programmere, men
han kender de tekniske udtryk. Der var mange, som kopierede
kildekoden til programmet Popcorn Time. Han fandt ud af, at
Popcorn Time-programmet var programmeret således, at det
automatisk scannede oversigter over torrent filer og på baggrund
heraf opstillede et katalog over tilgængelige torrent filer. Popcorn
Time-programmet indeholder også en BitTorrent downloader, der
kan downloade og samtidig afspille f.eks. en film. Sådanne film er
tilgængelige, fordi en bruger på et tidspunkt har gjort den originale
film tilgængelig på et torrent netværk. Han har aldrig selv været
medlem af fora, hvor man drøfter piratkopiering eller lignende.

Det er ham selv, der har skrevet teksterne på hjemmesiden
popcorntime.dk. Han erhvervede sig den nødvendige viden ved at
google på internettet. Desuden downloadede og åbnede han Popcorn
Time-programmet for at finde ud af, hvordan det fungerede. Han
konstaterede, at programmet præsenterer brugerne for et katalog
af især nye film. Udbuddet af film var meget blandet, men han
mener ikke, at det omfattede biografaktuelle film, men alene film
der var udgivet på DVD eller Blu-ray. I enkelte tilfælde kunne man
vist finde film, der var optaget med kamera i biografen, men
kvaliteten af en sådan optagelse er dårlig. Han mener heller ikke,
at udbuddet på Popcorn Time omfattede såkaldte screenere.
Han vidste godt, at man som udgangspunkt ikke må lave en kopi
af en film uden rettighedshavernes samtykke. Han overvejede
derfor, om det, han gjorde, var lovligt. Efter at have researchet
emnet konkluderede han, at det måtte være lovligt, idet han
konstaterede, at blandt andre Danmarks Radio, TechStart, Finans,
Tweak og TV 2 havde mange artikler om Popcorn Time-
programmet, herunder artikler med links til programmet. Han har
højst sandsynligt læst artiklen af 13. marts 2014. Han skrev
udtrykkeligt på popcorntime.dk, at han ikke opfordrede til
ulovligheder. Han tilstræbte at skrive om faktuelle forhold på
popcorntime.dk, idet han samtidig søgte at formulere sig på en
måde, så teksten fremstod fængende, jf. bilag 38-07-001-042. Han
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overvejede også, hvordan han skulle linke teksten på sin
hjemmeside til Popcorn Time-programmet, og det var helt bevidst,
at han undlod at lægge programmet på sin egen hjemmeside, idet
han nøjedes med at lægge links til fremmede hjemmesider, hvorfra
programmet kunne downloades. Teksterne på popcorntime.dk var
i realiteten blot nogle meget enkle guides, som ret beset ikke var
nødvendige. På popcorntime.dk kan man ikke se
oversigtskatalogerne fra Popcorn Time-programmet. Han har ikke
haft med hjemmesider at gøre, hvor der ligger programmer eller
programdele til Popcorn Time, og han har heller ikke talt med nogle
af de personer, som har haft med sådant materiale at gøre.
En anden af hans bekendte gjorde ham opmærksom på, at det
kunne være relevant for brugerne at kende til VPN, der er en
forkortelse for Virtual Private Network. En VPN forbindelse
benyttes ofte til at logge på en arbejdsPC, når dette skal foregå via
en sikker forbindelse. VPN anonymiserer brugerens IP-adresse.
En bruger, der benytter Popcorn Timeprogrammet via en VPN
forbindelse, vil være meget svær at spore. En bruger kan af
forskellige årsager være interesseret heri, blandt andet hvis brugeren
benytter Popcorn Timeprogrammet til at begå ulovligheder.
På popcorntime.dk er der til højre i skærmbilledet links til artikler,
han selv har skrevet. Han skrev nok ca. én artikel om måneden.
Han holdt ikke øje med antallet af besøgende, og han havde mange
andre hjemmesider, han også vedligeholdt. Han opbyggede og
vedligeholdt hjemmesiderne sideløbendemed en fuldtidsansættelse
på…, hvor han underviser. Den beskrivelse af VPN, som han lagde
ud på popcorntime.dk, mindede meget om andre beskrivelser af
VPN, som man kunne finde på nettet. Han betragtede ikke sin
beskrivelse af VPN som en egentlig VPN guide. Han synes helt
generelt, at folk burde benytte VPN for at færdes anonymt på nettet,
uanset om man har ulovligheder i tankerne eller ej.
Man kan afspille såkaldte »Indie« film via Popcorn Time og
BitTorrent teknologien, og han har undersøgt og fået bekræftet, at
dette er fuldt lovligt. Han tror, der findes nogle tusinde Indie film.
Han ved ikke, hvor mange film, der kan findes på Popcorn Time.
Desuden kan Popcorn Time lovligt benyttes til at se f.eks.
filmtrailers. Popcorn Time programmet kan også manuelt streame
videofiler, f.eks. fra norsk tv eller fra et katalog over lovligt og frit
tilgængeligt film- og videomateriale. Han er ikke klar over i hvilket
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omfang, folk benytter Popcorn Time-programmet til henholdsvis
lovlige og ulovlige formål.
Da han opbyggede popcorntime.dk, spurgte han en jurastuderende,
han kender, til råds. Den jurastuderende var i tvivl om lovligheden,
idet der eventuelt kunne være tale ommedvirken til strafbart forhold
efter straffelovens § 23, men den jurastuderende henviste på den
anden side til ytringsfriheden. Den jurastuderende kunne ikke afvise,
at der ville kunne blive en sag ud af det. Tiltalte overvejede på den
baggrund at rette henvendelse til en rigtig advokat, men droppede
det, da han konkluderede, at det måtte være lovligt at informere
om faktiske forhold.
V1 har som vidne forklaret, at han oprindelig er politiuddannet.
Gennem de seneste ca. 7 år har han arbejdet i NC3, der bistår
politikredsene i tekniske sager om blandt andet netbanksvindel.
Han er uddannet på blandt andet interne kurser og kurser i udlandet.
Netflix, HBO og YouTube er store, kendte streamingtjenester, og
han vil også karakterisere Popcorn Time som en streamingtjeneste.
VPN benyttes ofte til arbejdspladsopkoblinger for at kunne arbejde
på en sikker forbindelse. En bruger af Popcorn Time vil typisk
benytte VPN for at sløre sin identitet.
Popcorn Time programmet har et galleri med aktuelle film. Han
ved ikke, hvordan de enkelte film bliver lagt op. Man kan også
afspille eksterne film m.v. via Popcorn Time. Popcorn Time
gemmer data på brugerens PC, mens brugeren ser f.eks. en film.
Standardindstillingen i Popcorn Time er, at dataene slettes
automatisk, når programmet lukkes. Popcorn Time har en fane
kaldet »Indie«, hvorunder han på et tidspunkt konstaterede, at der
lå 14-16 film. Under de andre faner i Popcorn Time kunne man
finde flere hundrede film og serier. Standardindstillingen i Popcorn
Time er, at data oploades til andre brugere samtidig med, at
brugeren downloader og foretager afspilning.
Popcorn Time-programmet kan hentes på flere forskellige
hjemmesider. Der er ikke store servere bag Popcorn Time
programmet. Serverne bag BitTorrent teknologien kan være en lille
privat computer, og det er således ikke et firma, der står bag.
V4 har som vidne forklaret, at han er uddannet datamatiker og har
arbejdet med IT-support og salg af IT. Han arbejder i dag som IT-
efterforsker. Webarchives er et historisk opslagsværk over indhold
på internettet. Webarchives har indsamlet data fra internettet
gennem 20 år som et non profit projekt. Webarchives gemmer især
de sider, hvorpå der er mest trafik. Webarchives benytter ikke
samme motor som Google, men teknikken ligner. På Webarchives
kan man bl.a. se, hvordan hjemmesiden popcorntime.dk har set ud
på forskellige tidspunkter. Webarchives har kopieret hjemmesidens
indhold.
V4 har som vidne forklaret, at… er en interesseorganisation. Hun
er advokat og direktør i organisationen. Organisationen håndhæver
medlemmernes rettigheder på blandt andet internettet og repræsenter
mere end 100.000 rettighedshavere inden for flere brancher, blandt
andet skuespillere. Det er svært at håndhæve ophavsretten på
internettet. … blev opmærksom på
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Popcorn Time ca. et års tid forud for, at man den 31. marts 2015
indgav politianmeldelse.
Man kan analysere, hvor mange danske IP-adresser, der besøger
bestemte hjemmesider. Popcorn Time er helt utrolig populær.
Popcorn Time er ikke en egentlig tjeneste, men snarere en
organisme. Danmark rangerer som nr. 3 på listen over lande, hvor
der er flest internetsøgninger på Popcorn Time i forhold til
befolkningens størrelse. … ved dog ikke, hvor mange personer der
rent faktisk downloader og benytter Popcorn Time. Den seneste
statistik viser 212 millioner besøg fra danske IP-adresser til de
3.000 mest populære hjemmesider med ulovligt indhold. Når folk

først kender Popcorn Time, søger folk ikke længere Popcorn Time
gennem f.eks. Google, men går direkte til hjemmesiden. Popcorn
Time er noget andet end f.eks. Pirate Bay. Netflix er en tjeneste,
der er styret af en virksomhed.
Popcorn Time er meget decentral og er sat sammen af mange
forskellige elementer, der er afhængige af hinanden, herunder
grafik, film, metadata og brugerdelen. Elementerne er sat sammen
på en måde, så brugeroplevelsen på Popcorn Time kan
sammenlignes med f.eks. Netflix. Der findes forskellige udviklinger
af Popcorn Time, der har hver sine brugere. På Popcorn Time kan
man finde flere danske film, f.eks. Jagten, Broen og Nymphomania.
Man kan også finde biografaktuelle film på Popcorn Time, især
Hollywood film. Popcorn Time henter indhold fra alle de store
hjemmesider med ulovligt indhold. Popcorn Time giver også
mulighed for at sætte danske undertekster på film, og Popcorn Time
har også en dansk brugergrænseflademed danskemenuer og tekster.
De populære film på Popcorn Time svarer til dem, der er populære
på det almindelige, lovlige marked.
Det er særdeles vanskeligt at opgøre rettighedshavernes tab, men
branchen har mistet 1 milliard kr. på salg af DVD’er og lignende
i forhold til for 10 år siden. Tabet kan skyldes flere faktorer, og der
findes ikke egentlige opgørelser over, hvor stor en del af tabet der
skyldes ulovlig fildeling. I relation til Popcorn Time er billedet i
dag nogenlunde det samme som beskrevet i mailen af 14. oktober
2016, jf. bilag 38-10-01-1. Det er konstateret, at de 100 mest
populære film og serier er at finde på Popcorn Time. Det er hendes
erfaring, at brugere af Popcorn Time har en tendens til at vælge at
tro, at tjenesten er lovlig. Hun ved ikke, hvor de ulovlige film
lægges på nettet, men det kan være i Danmark eller udlandet. Der
ligger givetvis også lovligt materiale på Popcorn Time.
V2 har som vidne forklaret, at han er uddannet cand.jur. og ansat
i…Nogle softwareudviklere i Argentina udviklede i 2014 Popcorn
Time ud fra et politisk motiv, idet de ikke var tilfredse med det
indhold, som tjenester i Argentina bød på. Udviklerne stoppede
herefter med at udvikle Popcorn Time, men koden var open source
og dermed gratis og tilgængelig for alle. Forskellige
udviklingsgrupper udviklede derpå deres egne varianter af Popcorn
Time. I dag kan man finde forskellige varianter på hjemmesiderne
popcorntime.to, popcorntime.is og popcorntime.sh. Den oprindelige
hjemmeside popcorntime.io eksisterer ikke længere.
Indholdet på Popcorn Time opdateres hele tiden, blandt andet med
de nyeste biograffilm. Et sted mellem 95 og 100% af de 100 mest
populære film og serier er ulovligt gjort tilgængelige på Popcorn
Time. Han har i Popcorn Time undersøgt kategorien »Indie«, jf.
bilag 36-01-01-10. Da han for en uge siden foretog sine
undersøgelser, konstaterede han, at der aktuelt lå 8-10 Indie titler,
og at ingen af disse aktuelt blev seedet, dvs. aktivt delt med andre
brugere. I forskellige kategorier kan man også finde f.eks. gamle
sort/hvid film, der ikke længere er ophavsretligt beskyttet. En bruger
kan ikke fravælge at dele data i Popcorn Time, og programmet
uploader således automatisk til andre brugere, når man selv
downloader. Hans erfaring er, at alle udenlandske biografaktuelle
film også kan ses på Popcorn Time, hvorimod man normalt ikke
kan se biografaktuelle danske film på Popcorn Time.
V3 har som vidne forklaret, at han er IT- og
informationssikkerhedsleder hos … advokat. Han er uddannet
datamatiker og har arbejdet med IT, siden han var 11 år gammel.
I denne sag har han haft til opgave at vurdere den indbyrdes
popularitet og potentielle reklameindtægter i relation til 8 domæner
ejet af tiltalte. Han har i den forbindelse udarbejdet en rapport af
4. august 2017, jf. sagens bilag 38-16-01-1. Undersøgelsen viser
ikke det faktiske antal besøg på de enkelte domæner. Ved
undersøgelsen har han taget udgangspunkt i de data, som
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virksomheden Alexa løbende har indsamlet i den oplyste
gerningsperiode 17. juni 2014 - 18. august 2015. Alexa indsamler
informationer om trafikken på alle domæner og opstiller på den
baggrund en ranking over den indbyrdes popularitet. Datagrundlaget
stammer fra de enkelte domæner selv, og der er for så vidt tale om
frit tilgængelig information. Alexas ranking baserer sig på flere
faktorer, hvori også indgår estimater. Domænet www.google.com
er ranket nr. 1. Ved værdier over 1.000.000 mister datagrundlaget
pålidelighed. Jo lavere værdien for et domæne er, jo højere er
domænets popularitet. Af hans analyse fremgår det, at
www.popcorntime.dk er det klart mest populære af tiltaltes 8
domæner. 4 af de 8 domæner har så lav popularitet, at de slet ikke
kan ses på det lagkagediagram, han har udarbejdet. På baggrund
af analysen kan det konkluderes, at www.popcorntime.dk i den
undersøgte periode var et meget populært domæne, også globalt
set. Reklameindtægterne fra de 8 undersøgte domæner må derfor
i det væsentlige antages at stamme fra www.popcorntime.dk.
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Sagens øvrige oplysninger
Der har været fremlagt bl.a. udskrift fra DK Hostmaster A/S
vedrørende registrering af domænet www.popcorntime.dk,
skærmdumps fra hjemmesiden på domænet www.popcorntime.dk,
udskrifter fra Webarchives vedrørende www.popcorntime.dk,
kontoudskrifter fra Nordea Bank Danmark A/S, kontooplysninger
fra Lægernes Pensionsbank A/S samt udbetalingsoplysninger fra
Google Ireland Ltd.
Der har været foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige
forhold, og Kriminalforsorgen har konkluderet, at tiltalte skønnes
egnet til at modtage en eventuel betinget dom med vilkår om
samfundstjeneste.

Rettens begrundelse og afgørelse
Retten lægger til grund, at Popcorn Time-programmet i hovedsagen
fungerer således, at programmet henter og katalogiserer
informationer om film og serier, som via det decentrale BitTorrent-
netværk kan downloades fra en eller flere brugere af programmet.
Popcorn Timeprogrammet indeholder foruden katalog- og
downloadfunktionen en medieafspiller, som gør det muligt for
brugeren på et individuelt valgt sted og tidspunkt at afspille f.eks.
en film, mens den downloades. Samtidig uploader brugeren
automatisk det downloadede materiale til andre brugere af
programmet. De enkelte bestanddele af programmet er integreret
og automatiseret på en måde, som gør programmet umiddelbart
anvendeligt også for brugere uden tekniske forudsætninger.
Ved åbning af Popcorn Time-programmet præsenteres brugeren
for et billedgalleri med et bredt udvalg af de globalt set mest
populære film og serier. Brugeren kan herefter klikke på den film
eller serie, som brugeren ønsker at se, hvorefter programmet
automatisk downloader og afspiller det valgte, evt. med
undertekster. Denne brugergrænseflade er overskuelig og let
anvendelig og for så vidt sammenlignelig med professionelle
streamingtjenester som f.eks. Netflix, HBO og YouBio. Brugen af
Popcorn Time-programmet er imidlertid ikke forbundet med nogen
form for betaling.
Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at de film og serier,
som Popcorn Timeprogrammet henter via BitTorrent-netværket,
som altovervejende hovedregel er ophavsretligt beskyttet materiale,
som deles uden rettighedshavernes samtykke og uden betaling til
disse. Efter ophavsretslovens § 1 har den, som frembringer et
litterært eller kunstnerisk værk, ophavsret til værket, og efter § 2
medfører ophavsretten en eneret til at råde over værket ved at
fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for

almenheden, herunder ved offentlig fremførelse. Det er på den
baggrund rettens opfattelse, at brug af Popcorn Timeprogrammet
som altovervejende hovedregel indebærer en krænkelse af
ophavsretten.
Tiltalte har forklaret bl.a., at Popcorn Time-programmet blev gjort
frit tilgængeligt for offentligheden som open source i marts 2014,
og at han registrerede domænet www.popcorntime.dk den 17. juni
2014. Han har erkendt at have skrevet teksterne på domænets
hjemmeside, hvori han tilstræbte på en fængende og let forståelig
måde at vejlede om, hvordan programmet fungerer, hvordan man
bruger det, og hvordan man ved hjælp af et Virtual Private Network
(VPN) kan sløre sin identitet under brugen. Formuleringerne
gengivet i anklageskriftets forhold 1 er således hans egne, idet han
dog først skrev teksterne efter at have erhvervet sig den nødvendige
viden på internettet. Tiltalte har endvidere erkendt at have lagt links
til Popcorn Time-programmet på hjemmesiden, således at
besøgende ved at klikke på et link kunne downloade programmet
fra en anden hjemmeside. Han skrev løbende artikler på
hjemmesiden, indtil myndighederne lukkede hjemmesiden i august
2015.
På denne baggrund og idet bemærkes, at det efter oplysningerne
om den meget store trafik, der har været på www.popcorntime.dk,
er ubetænkeligt at lægge til grund, at et stort antal brugere har
downloadet og benyttet Popcorn Time-programmet, finder retten,
at tiltalte ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til krænkelse
af ophavsretten. Tiltaltes handlinger er derfor strafbare efter
straffelovens § 23. Retten har herved også lagt vægt på, at tiltalte
ved registreringen af domænet www.popcorntime.dk på tydelig
måde har associeret sig med Popcorn Time-programmet, at tiltaltes
handlinger har været velovervejede og klart har haft til formål at
udbrede kendskabet til og brugen af programmet, og at der med
udgangspunkt i oplysningerne og links på tiltaltes hjemmeside har
været en nem og hurtig vej til brug af programmet.
Det er endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte indså,
at brugernes anvendelse af Popcorn Time-programmet som
altovervejende hovedregel ville indebære krænkelse af ophavsretten.
Dette underbygges af de advarsler og ansvarsfraskrivelser, som
tiltalte indføjede i flere af sine tekster på hjemmesiden. Advarslerne
og ansvarsfraskrivelserne kan imidlertid ikke i sig selv fritage tiltalte
for ansvar, idet de må ses i sammenhæng med tiltaltes øvrige
handlinger. Advarslerne og ansvarsfraskrivelserne udhules således
af tiltaltes fortsatte medvirken til at udbrede kendskabet til og
brugen af programmet, hvortil kommer, at tiltalte i flere tekster på
hjemmesiden tilskyndede brugerne til at sløre deres identitet og
handlinger ved brug af VPN, således at brugerne kunne undgå at
blive stillet til ansvar for krænkelse af ophavsretten. Den
omstændighed, at teksterne enkeltvis ikke adskiller sig væsentligt
fra artikler i de trykte og internetbaserede medier, herunder
Danmarks Radio og TV 2, kan ikke føre til en anden vurdering af
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tiltaltes tilregnelse, da tiltalte måtte indse, at disse - typisk
enkeltstående - artikler alene var led i den almindelige
nyhedsformidling om emner af offentlig interesse. Det kan heller
ikke føre til en anden vurdering, at programmet - i meget begrænset
omfang - også giver adgang til materiale, der ikke er ophavsretligt
beskyttet.
Den ovenfor anførte vurdering af tiltaltes handlinger indebærer
ikke en krænkelse af hans ytringsfrihed, jf. herved grundlovens §
77 og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 10.
Tiltaltes ytringer i teksterne på www.popcorntime.dk er således
undergivet ansvar efter gældende lovgivning, herunder straffeloven
og ophavsretsloven.
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Google Ireland Ltd. har oplyst, at indehaveren af domænet
www.popcorntime.dk i gerningsperioden 17. juni 2014 - 18. august
2015 har haft »estimated earnings« på i alt 645.212,64 kr. Af
udskrifter fra tiltaltes bankkonto fremgår, at han for en del af
gerningsperioden har fået udbetalt 506.002,92 kr. fra Google.
Tiltalte har forklaret, at han er enig i, at han har fået udbetalt
506.002,92 kr. i reklameindtægter fra Google, men at indtægterne
stammede fra alle hans hjemmesider, ikke kun
www.popcorntime.dk. På baggrund af oplysningerne fra Google
Ireland Ltd. sammenholdt med oplysningerne om indbetalingerne
fra Google på tiltaltes bankkonto lægger retten til grund, at tiltalte
har fået udbetalt i hvert fald 506.002,92 kr. i reklameindtægter fra
www.popcorntime.dk.
Herefter og efter det anførte om Popcorn Time-programmets
funktionsmåde findes tiltalte skyldig i forhold 1, 2 og 3.
Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 299
b, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 2, stk.
1, jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 3, jf. stk. 4, nr. 1, og § 67, jf. straffelovens
§ 23,
Ved straffens fastsættelse er der lagt vægt på den forholdsvis lange
gerningsperiode og på det utvivlsomt betydelige antal
ophavsretskrænkelser, som tiltalte har medvirket til, samt på den
betydelige økonomiske vinding, som tiltalte har opnået.
Da tiltaltes er ustraffet og efter det oplyste har særdeles gode
personlige forhold, skal straffen ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte
overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens
§ 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1.
Da reklameindtægterne er indvundet i forbindelse med tiltaltes
strafbare medvirkenshandlinger, konfiskeres beløbet på 506.002,92
kr. som udbytte, jf. straffelovens § 75, stk. 1. Endvidere konfiskeres
domænet www.popcorntime.dk, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr.
1.

Thi kendes for ret
Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 6 måneder.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende
betingelser:
1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra

endelig dom.
2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 8 måneder fra endelig

dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 120 timer.
3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i

længstetiden.
Hos tiltalte konfiskeres 506.002,92 kr. og domænet
www.popcorntime.dk.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.
Østre Landsrets dom 30. april 2019 (12. afd.), S-570-
18 [TfK 2019.898]
(Bloch Andersen, Bo Bundgaard Rasmussen (kst.), Mads
Spanggaard Stokholm (kst.) med domsmænd)
Odense Rets dom af 7. februar 2018 (7-11362/2016) er anket af

tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, herunder således at
der konfiskeres i alt 645.212,64 kr. som udbytte, subsidiært at der
udmåles en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2, svarende til
differencen mellem det beløb, der blev konfiskeret ved byrettens
dom (506.002,92 kr.), og den nuværende konfiskationspåstand.

Forklaringer
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og
vidnerne politiassistent V1, V2 og V3.

De i byretten af vidnerne V4 og V5 afgivne forklaringer er
dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.
Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han oprettede
hjemmesider for at tjene penge. Indtægten fra hjemmesiderne var
et supplement til hans faste løn. Inden oprettelsen af
www.popcorntime.dk havde han uden større succes forsøgt at tjene
penge på andre hjemmesider. Han havde blandt andet oprettet
hjemmesiderne gratischat.dk, supps.dk, diets.dk og slankekure.dk.
Disse hjemmesider havde ikke givet mange penge. De fleste, der
søger på internettet, benytter Google eller andre søgemaskiner.
Google rangerer søgeresultaterne således, at de hjemmesider, der
er mest søgt, vil være øverst. Hvis man med en hjemmeside kan
ramme søgeord, der fører til, at man ligger højt hos Google, vil
man havemulighed for mange besøg. Dermed kanman tjene penge.
Han har tjent penge ved hjælp af programmet Google AdSense.
AdSense fungerer således, at man reserverer en plads til en
reklameblok på hjemmesiden. Google får adgang til denne plads
og bestemmer, hvilke reklamer der skal vises på pladsen. Ejeren
af hjemmesiden har ikke kontrol med, hvilke reklamer brugerne
ser. Google afregner derefter ved bankoverførsler. Han fik ikke
tilsendt en faktura, når der blev afregnet. Han kunne på en
hjemmeside hos AdSense se, hvordan pengene var optjent. Han
husker ikke, om han undersøgte, hvor
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meget han tjente på www.popcorntime.dk. Han kunne konstatere,
at han tjente væsentligt mere efter oprettelsen af
www.popcorntime.dk. Han tjente vist cirka 2.000 kr. pr. måned på
hjemmesiden gratischat.dk. Da han blev opmærksom på Popcorn
Time, og undersøgte søgningen på denne applikation, tænkte han,
at dette ville kunne føre til, at en hjemmeside kunne opnå en god
placering i Googles søgeresultater. Han husker ikke, hvor meget
han tjente på de enkelte hjemmesider. Han kunne se, at han tjente
en del mere efter oprettelsen af www.popcorntime.dk. Inden da var
indtægterne beskedne. Efter oprettelsen af www.popcorntime.dk i
juni 2014 skete der ikke meget med besøgstallet. Siden rangerede
fortsat lavt, og der var ikke megen interesse for Popcorn Time. I
løbet af efteråret 2014 kom der imidlertid mange besøgene på
hjemmesiden. Antallet steg navnlig efter, at Popcorn Time var
blevet nævnt i et program i DR og i TV2s morgenprogram. Han
kunne se, at besøgene derefter steg, men han kan ikke huske de
præcise tal. Han husker ikke fordelingen mellem de forskellige
hjemmesider, men den andel af de samlede indtægter, der stammede
fra www.popcorntime.dk, var nok cirka 80 %. Han anslår, at den
gennemsnitlige indtjening på et klik på en reklame er cirka 2 kr.
Dette forudsætter, at der ikke er tale om et fejlklik. Beløbet kan
dog variere, og han har set afregningspriser på mellem 10 øre og
72 kr. pr. klik. Det kan godt passe, når Google Ireland har estimeret
de samlede overførsler til hans konto til at være cirka 645.000 kr.
Det kan passe, at dette svarer til cirka 300.000 besøg på
hjemmesiden.
Afregningen påvirkes ikke af, hvad brugerne foretager sig efter
at have klikket på reklamen. Han modtog betaling fra Google med
enmåneds forsinkelse. Google skulle forinden gennemgå besøgene
og korrigere for fejlklik. Det fremgik af Googles betingelser, at
Google bestemte, om et klik udløste betaling. Han har siden 2013
eller 2014, hvor han oprettede gratischat.dk, drevet en virksomhed,
der er registreret i CVR. Virksomheden hedder i dag …. Alle
indtægter indgik i virksomheden. Han indberettede alle indtægter
til SKAT og blev assisteret af en revisor.
Alle oplysninger om Popcorn Time fik han ved at søge på Google.
Der var mange kilder om emnet. Der er både lovlige og ulovlige
film på Popcorn Time. Det var nok ikke de lovlige film, der var
mest søgt, men indholdet er blandet således, at der både er materiale,

Copyright © 2020 Karnov Group Denmark A/S side 5

U.2020.925/2H - TFK2020.327H
Side 416

http://www.popcorntime.dk
http://www.popcorntime.dk
http://www.popcorntime.dk
http://www.popcorntime.dk
http://www.popcorntime.dk
http://www.popcorntime.dk
http://gratischat.dk
http://supps.dk
http://diets.dk
http://slankekure.dk
http://www.popcorntime.dk
http://www.popcorntime.dk
http://gratischat.dk
http://www.popcorntime.dk
http://www.popcorntime.dk
http://www.popcorntime.dk
http://gratischat.dk


der er ophavsretligt beskyttet, og materiale der ikke er beskyttet.
Han opfordrede ikke til ulovligheder. Han gav udelukkende
information om Popcorn Time. Han videregav blot faktuelle
oplysninger. Han tænkte, at brugerne måtte træffe deres egne
beslutninger, herunder selv bestemme om de ville se ulovlige film.
Det var ikke nødvendigt for brugerne at gå via hans hjemmeside.
Hans hjemmeside var blot en blandt mange andre. Han havde
skrevet en disclaimer, der var tydeligere end den, der fandtes på
siderne, som han linkede til. Brugerne måtte træffe deres egne
beslutninger. Han kan ikke være ansvarlig for andres handlinger.
Han informerede omVPN-forbindelser, fordi han blev opmærksom
på, at dette var oplagt i denne sammenhæng. Med en VPN-
forbindelse kan man således skjule den IP-adresse, som man
anvender. Han informerede blot om dette. De oplysninger, som
han videregav, var faktuelt korrekte. Der kunne genereres indtægter
til ham, hvis brugerne købte en VPN-forbindelse via et link på
hjemmesiden. På sammemåde som brugerne selv kunne bestemme,
om de ville se ulovlige film, kunne de træffe deres egne beslutninger
om anvendelse af en VPN-forbindelse. Han gjorde sig ikke nogen
tanker om, at informationerne om VPN-forbindelser ville skabe
yderligere grobund for at anvende Popcorn Time ulovligt. Han
mener ikke, at han er ansvarlig for, hvad de brugerne foretog sig.
De pågældende måtte træffe deres egne valg om, hvordan de ville
anvende de tilgængelige faktuelle oplysninger. Det, der blev skrevet
på hjemmesiden, var et destillat af den viden, som han havde
tilegnet sig ved at søge på nettet. Man kan ved enkle søgninger få
resultater, der direkte henviser til sider, hvor man kan downloade
film. Han linkede blot til forsiden af sådanne sider.
Flere af de andre hjemmesider, som han oprettede, var, som
www.popcorntime.dk, en samling af tilgængelige informationer
om et emne.
Tiltaltes mor er advokatsekretær. Da han begyndte at tjene penge
i efteråret 2014, fortalte han dette til hende. Hun blev bekymret og
spurgte, om det var lovligt. Han svarede, at han ikke mente, at det
kunne være ulovligt at beskrive de faktiske forhold. Han havde en
fjern bekendt, der studerede jura. Han spurgte ham til lovligheden.
Den bekendte kunne ikke afvise, at der kunne blive en sag ud af
det. Han var dog enig i, at tiltalte blot videreformidlede oplysninger,
der allerede fremgik af millioner af andre hjemmesider. Tiltalte
ville gerne fortsætte med at tjene penge, men det var ikke dette,
der afholdt ham fra at indhente en vurdering fra en advokat. Han
opfattede det ikke som nødvendigt at kontakte en advokat.
Forholdene står klarere for ham i bagklogskabens lys. På daværende
tidspunkt opfattede han det ikke som nødvendigt at indhente
yderligere rådgivning om lovligheden. I slutningen af 2014 eller
begyndelsen af 2015 talte han desuden med en bekendt til den
jurastuderende. Den pågældende hedder …, og han havde oprettet
en hjemmeside ved navn gratisfilm.dk. … havde blandt andet
beskrevet, hvordan man gratis kunne downloade film.
Beskrivelserne var grovere, end de beskrivelser, der var på tiltaltes
hjemmeside. … blev imidlertid alene tiltalt og dømt for at have
ulovlige film på sin computer.… blev ikke dømt for beskrivelserne
af, hvordan man hentede filmene. Dette bestyrkede tiltalte i, at
www.popcorntime.dk var lovlig.
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Man kan ved en søgning på Google finde links til en TV2
udsendelse med …, der beskriver, hvordan Popcorn Time virker.
Tiltalte husker denne udsendelse, fordi han fik mange besøg efter
udsendelsen. Mange andre journalister har skrevet artikler, der
indeholder links til at downloade programmet til Popcorn Time.
Det var fra sådanne sider, tiltalte fik information. Der findes mange
tusinde af disse sider.

Tiltalte har på intet tidspunkt været i kontakt med udviklere eller
andre med relation til Popcorn Time. Han har ikke korresponderet
med andre med relation til Popcorn Time, og han har ikke selv delt
materiale i netværket.
Vidnet politiassistent V1 har supplerende forklaret blandt andet,
at fildelingstjenester ses i flere typer sager, herunder sager om
børneporno. Popcorn Time er simpelt opbygget. Programmet samler
flere funktioner. Tidligere skulle man bruge et program til at finde
en film, dernæst et andet program til at downloade filmen og et
tredje program til at afspille filmen. Popcorn Time har alle tre
funktioner. Vidnet downloadede Popcorn Time forud for, at han
skulle afgive forklaring i byretten. Popcorn Time er meget
brugervenligt. Man bliver præsenteret for et katalog med billeder
af film og serier, når man åbner programmet. Man kan klikke på
det, man ønsker at se, og derefter vises det ønskede. Vidnet fandt
via søgning på Google den hjemmeside, hvor man kunne hente
programmet. Man skal ikke foretage sig andet end at installere
programmet på computeren. Man skal ikke oprette en brugerprofil
eller på anden måde registrere sig. Han kunne se, at der fandtes
forskellige amerikanske film. Der var et udvalg af film i forskellige
genrer. Han kiggede på programmet på forskellige tidspunkter.
Han kan ikke huske, om udvalget varierede. Der er mulighed for
at søge efter forskellige film og genrer. Man kunne tillige finde
film, der ikke var på forsiden. Der findes ikke en central computer
eller server, hvor filmene ligger. Materialet ligger på brugernes
computere. Der er tale om en åben platform. Popcorn Times
standardindstilling er således, at der kun bliver uploadet og
downloadet, mens man ser filmen. Herefter bliver filen slettet på
den lokale computer. Sådan var indstillingen i den version af
programmet, han hentede og undersøgte. Når computeren henter
de forskellige dele, fremstilles der et eksemplar af de pågældende
dele på brugerens computer. Disse dele anvendes til at fremstille
et eksemplar af de pågældende dele på andre brugeres computere.
I andre BitTorrent-netværk er det velanset, at forholdet, mellem
det man uploader, og det man downloader, er i forholdet 1:1.
Popcorn Time adskiller sig derved fra andre BitTorrent-
programmer. Hvis ikke programmet selv ryddede op i de
downloadede filer ved at slette disse, ville filerne fylde meget på
brugernes computere. Denne funktionalitet gør også, at
opdagelsesrisikoen er mindre end i traditionelle fildelingstjenester.
For nogle år siden var Popcorn Time meget populært. Nu har de
store streamingtjenester overtaget store del af markedet.
Hvis man anvender en VPN-forbindelse, kommunikerer man
krypteret med VPN serveren. Ved at bruge en VPN-forbindelse
kan rettighedshaverne eller myndighederne derfor ikke se, hvem
der henter filer. VPN-forbindelser er almindeligt benyttet til
distancearbejde i ansættelsesforhold. Det er nemt at etablere en
VPN-forbindelse. Det kræver dog, at man opretter et abonnement
og registrerer sig.
Vidnet V2 har supplerende forklaret blandt andet, at udviklerne
af Popcorn Time, der oprindeligt var lokaliseret i …, stoppede,
fordi de blev kraftigt opfordret hertil af … fra USA. Programmet
er »open source«. Programmet benytter et Torrent-netværk.
Netværket består af en stor mængde computere, der er forbundet
via en Torrent-tracker. Trackeren bevirker, at medlemmerne af
netværket kan hente informationer hos hinanden. Enhver kan
videreudvikle programmet og tilføje egne modifikationer. Dette
skete, da de oprindelige udviklere stoppede. Forskellige grupper
videreudviklede forskellige udgaver. De forskellige udgaver kaldes
»Forks«. Programmerne blev på tidspunktet, hvor tiltalte havde
www.popcorntime.dk, løbende udviklet og vedligeholdt.
Brugergrænsefladen blev vedligeholdt, og der blev tilføjet nye
kilder, som programmet hentede information fra. Filmplakater blev

Copyright © 2020 Karnov Group Denmark A/S side 6

U.2020.925/2H - TFK2020.327H
Side 417

http://www.popcorntime.dk
http://gratisfilm.dk
http://www.popcorntime.dk
http://www.popcorntime.dk


løbende hentet fra forskellige websteder, som løbende blev lukket
eller ændret. I alt væsentligt fungerer programmet fortsat sådan.
Der skal derfor hele tiden findes nye websteder med relevant
materiale. Opdateringerne sker ikke automatisk. Det kræver, at der
står fysiske personer bag. Der var fejder mellem de forskellige
grupper af udviklere, der hævdede at stå bag det originale Popcorn
Time. Når programmet er installeret på en computer, er det som at
se Netflix. Der er et stort udvalg af film og serier. Der var nok cirka
20 film på den skærm, som han umiddelbart kom ind på, da han så
programmet. Når man scroller ned, kommer der flere film i udvalg.
Man kan vælge mellem forskellige kategorier og genrer. Udvalget
blev løbende opdateret. Det nyeste eller mest populære indhold lå
øverst. Popcorn Time henter informationer fra en stor mængde
andre sider og servere. Popcorn Time forbinder til en BitTorrent-
tjeneste ogmodtager en kopi af det indhold, som kan ses på Popcorn
Time. Popcorn Time henter de første dele af filmen først. Når en
film bliver lagt i et BitTorrent-miljø, henter Popcorn Time en kopi
heraf. Popcorn Time henter ikke selve filen, men kan benytte et
såkaldt magnet link. Når man åbner Popcorn Time og klikker på
et billede, er der allerede hentet et link. Programmet ved derfor,
hvorfra filen skal hentes. På nuværende tidspunkt findes der stadig
versioner af
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Popcorn Time på nettet. Det er ikke muligt at sige noget om det
præcise omfang på nuværende tidspunkt. I forhold til andre lande
er Popcorn Time meget populært i Danmark. I december 2018 fik
… hos teleudbyderne blokeret tre versioner af Popcorn Time. En
blokering bevirker, hvis man allerede har programmet, at når man
åbner Popcorn Time, så fremkommer der intet materiale. Hvis man
ikke har programmet, kanman slet ikke hente det fra de tilgængelige
hjemmesider. Hvis man benytter en VPN-forbindelse, kan man
omgå teleselskabernes blokering. Der kan registreres et fald på i
aktiviteten på cirka 75 %, når en hjemmeside er blokeret.
Vidnet antager, at der stadig står en gruppe personer bag Popcorn
Time. Det har ikke været muligt at identificere disse personer. De
kataloger, der findes, bliver næppe udarbejdet automatisk, og de
varierer afhængigt af, hvilken version af programmet, man benytter.
I nogle tilfælde er der ikke sammenfald mellem dem, der har
hjemmesiden, og dem, der laver katalogerne. Man har heller ikke
kunnet identificere, hvem der står bag katalogerne. Katalogerne
ligger på servere. I nogle udgaver findes magnet links til
katalogerne. »Pirate Bay«, der er en lignende hjemmeside, har sin
egen torrent-tracker. Indholdet på Pirate Bay er stort, og der ligger
mange film, serier og e-bøger, der krænker ophavsrettigheder. De
personer, der fremstiller et eksemplar, begår kriminelle handlinger.
Et torrent-netværk kan også anvendes til lovlige formål. Dette sker
i computerspilsindustrien. Det kan passe, at Norges Radio ogNASA
tillige anvender teknologien. Der er mange torrent-netværk, og de
bliver styret af forskellige trackere. Der findes protokoller over,
hvem der har hvilke oplysninger i de forskellige netværk. Det
program, der ligger på Popcorn Time, skal bruge en tracker, for at
kunne fungere. Da Popcorn Time indeholder en medieafspiller,
kan den også bruges til at afspille filer på den lokale computer. Det
er muligt, at man kan finde lovligt materiale på Popcorn Time.
Vidnet V3 har supplerende forklaret blandt andet, at Alexa er et
program, der anvendes til rangordne hjemmesider. Programmet
anvendes af erhvervslivet til at sammenligne populariteten af
forskellige hjemmesider og forskellige versioner af samme
hjemmeside. Systemet er baseret på en formel, hvor man, ved at
registrere besøgene, placeres i en ranking. Alexa er ejet af Amazon.
En Alexa ranking, der højere end 1.000.000, er upålidelig og
anvendes ikke. Han har udarbejdet den vurdering af tiltaltes
hjemmesiders indbyrdes popularitet, der findes i ekstrakt 2, s. 136ff.

Vurderingen viser blandt andet, hvilke dage hjemmesiden
www.popcorntime.dk lå med en ranking på 1.000.000 eller
derunder. Det kan ses, at hovedparten af de Alexa ranks for siden,
der er under 1.000.000, lå under 400.000 og knap halvdelen af disse
under 200.000. Dette tal skal sættes i forhold til flere hundrede
millioner domæner. Alexas beregningsformel er ikke kendt. Alexas
data kommer fra browsere. Det er ikke alle browsere, der
kommunikerer med Alexa. Det er muligt at fravælge
kommunikation med Alexa.

Personlige oplysninger
Tiltalte har om sine personlige forklaret, at han og familien er
flyttet, men herudover er hans forhold uændrede siden
Kriminalforsorgens undersøgelse af 17. januar 2017.

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten finder - som byretten - at det kan lægges til grund, at
Popcorn Time i hovedsagen fungerer således, at programmet henter
og tilgængeliggør et katalog over film og tv-serier, som via et
BitTorrent-netværk kan downloades fra en eller flere brugere af
programmet. Programmet indeholder endvidere en medieafspiller,
som gør det muligt på et individuelt valgt sted og tidspunkt at
afspille det ønskede samtidig med, at det downloades. På samme
tid uploades det downloadedemateriale til andre brugere af Popcorn
Time.
Det fremgår af anklageskriftet, at tiltalte i forhold 1 er tiltalt for
medvirken til ophavsretskrænkelse af særlig grov karakter ved i
perioden fra den 17. juni 2014 til den 18. august 2015, fra en angivet
adresse i … at have medvirket til at udbydere af Popcorn
Timetjenesten via Peer-to-Peer og BitTorrent-teknologi gav
almenheden - som brugere af tjenesten - adgang til via downloadede
applikationer og på et individuelt valgt sted og tidspunkt at streame
og derved samtidig downloade filmværker, tv-serier og
billedoptagelser eller dele heraf, uden samtykke hertil fra
rettighedshaverne, herunder producenter og instruktører af
filmværker og fremstillere af billedoptagelser, idet tiltaltes
medvirken foregik således, at tiltalte på www.popcorntime.dk, som
han var registrant af, fremkom med en række i anklageskriftet
gengivne opfordringer og anvisninger, alt hvorved tiltalte oppebar
en indtjening på Google-reklamer på hjemmesiden på 506.002,92
kr. I forhold 2 er han tiltalt for at have medvirket til, at brugerne
af Popcorn Time fremstillede digitalt lagrede eksemplarer af
filmværker, tv-serier og billedoptagelser, eller dele heraf, på de
computere, der blev anvendt af brugerne, og i forhold 3 for
medvirken til, at brugerne af Popcorn Time gav almenheden i form
af de andre brugere af tjenesten adgang til på et individuelt valgt
sted og tidspunkt at streame og derved samtidig downloade
filmværker, tv-serier og billedoptagelser eller dele heraf, idet de af
brugerne anvendte applikationer samtidig med download også
uploadede værkerne til andre brugere.
Landsretten finder, at beskrivelsen i forhold 1 og i de hertil
knyttede forhold 2 og forhold 3 indeholder en kort beskrivelse af
de forhold, der er rejst tiltale for, med sådan angivelse af tid, sted,
genstand, udførelsesmåde

935
og andre nærmere omstændigheder, som er nødvendig for en
tilstrækkelig og tydelig beskrivelse, jf. retsplejelovens § 834, stk.
2, nr. 4.
Landsretten bemærker, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte
tiltaltes forklaring om, at hans formål med etableringen af
hjemmesiden var at tjene penge gennem reklamer. Tiltalte har
imidlertid indset, at hjemmesiden har udbredt kendskabet til og
brugen af Popcorn Timeprogrammet, og at brugernes anvendelse
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af Popcorn Time-programmet som altovervejende hovedregel ville
indebære krænkelse af ophavsretten.
Med disse bemærkninger, og af de grunde der i øvrigt er anført
af byretten, tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i
overensstemmelse med den rejste tiltale. Landsretten stadfæster
derfor byrettens afgørelse vedrørende skyldsspørgsmålet.
Straffen findes passende udmålt. Henset til forholdets karakter og
tiltaltes gode personlige forhold finder landsretten, at vilkåret om
samfundstjeneste bør udgå.
Der er ikke grundlag for at konfiskere et større beløb end det beløb
for hvilket, der er sket domfældelse i forhold 1, ligesom der ikke
er grundlag for at pålægge tiltalte at betale en tillægsbøde i medfør
af straffelovens § 50, stk. 2.
Landsretten stadfæster derfor byrettens dommed den ændring, at
vilkåret om samfundstjeneste udgår.

Thi kendes for ret
Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at
vilkåret om samfundstjeneste udgår.
Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.
Højesterets dom
I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 7. februar
2018 (7-11362/2016) og af Østre Landsrets 12. afdeling den 30.
april 2019 (S-570-18).
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam,
Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Oliver Talevski og Anne Louise
Bormann.

Påstande
Dommen er anket af T med påstand om ophævelse, subsidiært
frifindelse og mere subsidiært formildelse.
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse. For så vidt angår
udbyttekonfiskationen har anklagemyndigheden nedlagt subsidiær
påstand om, at T idømmes en tillægsbøde efter straffelovens § 50,
stk. 2.

Anbringender
T har til støtte for påstanden om ophævelse anført navnlig, at
anklageskriftet ikke opfylder betingelserne i retsplejelovens § 834,
stk. 2, nr. 4, om beskrivelse af hovedgerningen, idet ingen konkrete
ophavsretskrænkelser er beskrevet. Anklageskriftet mangler den
nødvendige konkretisering af, hvem der har begået
hovedforbrydelsen, hvor og hvornår hovedforbrydelsen er begået,
hvori hovedforbrydelsen består, og hvori de særligt skærpende
forhold består, jf. straffelovens § 299 b. En løs teoretisk beskrivelse
heraf er ikke tilstrækkelig i medfør af retsplejelovens § 834, stk.
2, nr. 4, når der er rejst tiltale for medvirken.
Til støtte for frifindelsespåstanden har han anført navnlig, at han
ikke ved erhvervelsen af domænenavnet popcorntime.dk, oprettelse
af en hjemmeside på dette domæne og oplægning på hjemmesiden
af diverse tekststykker med beskrivelse af Popcorn Time-
programmet og af forbindelsestjenesten VPN samt links til andre
uafhængige hjemmesider, hvorfra programmet kunne downloades,
har medvirket til eller haft forsæt til, at konkretiserede forbrydelser
blev begået.
Straffelovens § 23 er stedse blevet fortolket således, at beskrivelser
af, anprisninger af, sågar vejledninger til gennemførelse af
handlinger, der er strafbelagte, ikke udgør strafbar medvirken, hvis
beskrivelsen ikke retter sig mod konkrete personer og forestående
handlinger. De tekststykker, som han har forfattet og lagt op på
hjemmesiden popcorntime.dk, har hverken hver især eller samlet
en sådan karakter, at de kan kvalificeres sommedvirken til konkrete
personers ophavsrettighedsbrud eller deres forberedelse hertil. Han

har således ikke haft nogen form for kontakt, fællesskab eller
forbindelse med nogen, der kan karakteriseres som »udbydere«
eller »brugere« af Popcorn Time-programmet. Han har blot indlagt
de omtvistede tekstafsnit på hjemmesiden til fri læsning. De links,
der var lagt på hjemmesiden, var alene links til andre hjemmesider
og ikke til programmer, der kunne downloades eller anvendes
umiddelbart ved tryk på linket, hvorfor disse links ikke udgør
medvirken til, at ikke nærmere konkretiserede »udbydere« af
Popcorn Time-programmet eventuelt måtte have overtrådt
straffelovens § 299 b, ophavsretslovens § 2 og § 67 og de dertil
knyttede EU-retlige regler.
Det vil være i strid med Den Europæiske
Menneskerettighedskonventions artikel 10 at straffe ham for
ytringerne på hjemmesiden popcorntime.dk. Der var i perioden
talrige beskrivelser af Popcorn Time-programmet i pressen, og der
forekom også rosende omtale samt links til hjemmesider, hvorfra
programmet kunne downloades. Linkene på hans hjemmeside har
ikke anden karakter end en søgemaskine som f.eks. Google, der
ved en almindelig søgning på »Popcorntime« giver 21 mio. hits,
hvoraf rigtig mange er links direkte til hjemmesider, hvorfra
programmet kan downloades.
Han har en lang række steder på sin hjemmeside gjort opmærksom
på, at en bestemt anvendelse af det af ham beskrevne software
kunne indebære, at brugeren overtrådte loven, og at sådan ulovlig
brug skete på brugerens eget ansvar. En sådan sikring af, at læsere
af tekststykkerne er opmærksomme på deres personlige ansvar, er
forsætsudelukkende i den konkrete sag.
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Til støtte for formildelsespåstanden har han anført, at der skal
tages højde for gerningernes ukonkretiserede omfang og art, at han
har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig
misforståelse af de retsregler, der forbyder handlingens foretagelse,
jf. straffelovens § 82, stk. 1, nr. 4, og at der er gået så lang tid, siden
den strafbare handling blev foretaget, at anvendelse af den
sædvanlige straf er unødvendig, jf. § 82, stk. 1, nr. 14.
Til støtte for frifindelsespåstanden vedrørende konfiskation har
han anført, at indtjeningen på hjemmesidens reklamer ikke er
udbytte af nogen forbrydelse, og at beløbet på 506.002,92 kr. derfor
ikke har relation til en overtrædelse af straffelovens § 299 b eller
ophavsretslovens § 2 eller § 67. Beløbet er indtjent ved, at personer
på hjemmesiden har klikket på bannerreklamer, som intet har haft
med film eller rettigheder at gøre. Reklamernes indhold har ligget
uden for hans rådighed, idet Google ensidigt bestemmer disse. Der
har i øvrigt ikke under sagen været nogen bevisførelse om
sammenhængen mellem indtægterne og rettighedsbrud.
Anklagemyndigheden har anført navnlig, at anklageskriftet
opfylder betingelserne i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4.
Beskrivelsen i forhold 1 og i de hertil knyttede forhold 2 og forhold
3 indeholder en kort beskrivelse af de forhold, der er rejst tiltale
for, med sådan angivelse af tid, sted, genstand, udførelsesmåde og
andre nærmere omstændigheder, som er nødvendig for en
tilstrækkelig og tydelig beskrivelse. T har på baggrund heraf haft
reel mulighed for at vide, hvad tiltalen gik ud på, og har kunnet
tilrettelægge sit forsvar.
T er med rette dømt for medvirken til ophavsretskrænkelse af
særlig grov karakter efter straffelovens § 299 b, jf. ophavsretslovens
§ 76, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 2, stk. 1, jf. stk. 2 og stk. 3,
nr. 3, jf. stk. 4, nr. 1, og § 67, jf. straffelovens § 23.
Det må efter landsrettens bevisresultat - sammenholdt med det af
byretten anførte - lægges til grund, at brug af Popcorn Time-
programmet som altovervejende hovedregel indebar en krænkelse
af ophavsretten, at T via sin hjemmeside popcorntime.dk udbredte
kendskabet til og brugen af Popcorn Time-programmet, at der med
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udgangspunkt i oplysningerne og links på hjemmesiden var en nem
og hurtig vej til brug af programmet, at et meget stort antal brugere
via hjemmesiden downloadede og benyttede Popcorn Time-
programmet, og at T handlede med den fornødne tilregnelse.
Landsretten tiltrådte, at T herved ved tilskyndelse, råd eller dåd
havde medvirket til krænkelse af ophavsretten.
Når dette sammenholdes med, at T oprettede hjemmesiden med
henblik på at samle oplysninger om Popcorn Time-programmet
for derigennem at tjene penge på reklameindtægter, at han tilstræbte
på en fængende og let forståelig måde at vejlede om, hvordan
programmet fungerer, hvordan man bruger det, og hvordan man
ved hjælp af en VPN-forbindelse kan sløre sin identitet under
brugen, er der tale om en handlemåde, der samlet set må
karakteriseres som strafbar medvirken. Han gav således råd og
vejledning om fremgangsmåden i forhold til anvendelsen af det
ulovlige program Popcorn Time, ligesom han lagde links til Popcorn
Time-programmet på hjemmesiden, således at besøgende ved at
klikke på et link kunne downloade det ulovlige program fra en
anden hjemmeside. Herved forøgede han muligheden for, at andre
ville anvende programmet og dermed krænke ophavsretten.
Indholdet af hjemmesiden kan samlet set ikke anses for beskyttet
af retten til at ytre sig efter Den Europæiske
Menneskerettighedskonventions artikel 10. Teksterne på
hjemmesiden kan ikke sammenlignes med artikler om Popcorn
Time-programmet i medierne. I teksterne gav T råd og vejledning
om brug af programmet. Han linkede endvidere til eksterne
websites, hvorfra programmet kunne downloades, og vejledte om
brug af VPN-forbindelser, så brugerne kunne skjule deres ulovlige
handlinger. Hans formål var ikke journalistisk nyhedsformidling
og debat, idet han oprettede hjemmesiden for at tjene penge på
reklameindtægter.
For så vidt angår strafudmålingen bør det, henset til grovheden,
den forholdsvis lange gerningsperiode og det utvivlsomt betydelige
antal ophavsretskrænkelser, som T har medvirket til, samt den
betydelige økonomiske vinding, som han har opnået, overvejes at
fastsætte vilkår om samfundstjeneste. Der er på baggrund af sagens
karakter og den forholdsvis lange gerningsperiode ikke grundlag
for at nedsætte straffen efter straffelovens § 82, stk. 1, nr. 14. Der
er endvidere ikke grundlag for at anvende § 82, stk. 1, nr. 4, idet
T ikke har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig
misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder handlingens
foretagelse.
Til støtte for påstanden om konfiskation har anklagemyndigheden
anført navnlig, at Ts erklærede formål med lovovertrædelsen var
at tjene penge på reklameindtægter gennem etablering af en
hjemmeside, som vejledte brugere om anvendelse af det ulovlige
Popcorn Time-program. Der er herefter en sådan forbindelsemellem
lovovertrædelsen og reklameindtægterne, at betingelserne for
udbyttekonfiskation efter straffelovens § 75, stk. 1, er opfyldt.
Såfremt Højesteret finder, at reklameindtægterne ikke kan
konfiskeres som udbytte, bør T i stedet idømmes en tillægsbøde
efter § 50, stk. 2.

Højesterets begrundelse og resultat
Sagens baggrund og problemstilling
T er fundet skyldig i medvirken til ophavsretskrænkelser af særlig
grov karakter efter straffelovens § 299 b ved på sin hjemmeside
www.popcorntime.dk at have opfordret til brugen af programmet
Popcorn Time, som
937

anvendes til ulovlig streaming af film mv., at have vejledt om
brugen heraf og at have indsat links til hjemmesider, hvorfra
programmet kan downloades.
Sagen angår for det første, om dommen skal ophæves som følge
af mangler ved anklageskriftets beskrivelse af de forhold, der er
rejst tiltale for, jf. retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4. Hvis dommen
ikke ophæves, angår sagen, om Ts anvisninger på hjemmesiden er
strafbar medvirken efter straffelovens § 23 til andres
ophavsretskrænkelser. I givet fald angår sagen tillige
strafudmålingen, og om Ts indtægter fra reklamer på hjemmesiden
kan konfiskeres efter straffelovens § 75, stk. 1.

Anklageskriftet og strafbar medvirken
T har anført, at dommen skal ophæves, da anklageskriftet ikke lever
op til kravene i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, navnlig fordi
det ikke i tilstrækkelig grad er konkretiseret, hvilke
ophavsretskrænkelser han har medvirket til.
T har endvidere anført, at han skal frifindes. Han har henvist til
bl.a., at hans anvisninger på hjemmesiden ikke udgør strafbar
medvirken efter straffelovens § 23 til andres ophavsretskrænkelser,
idet anvisningerne ikke var rettet mod konkrete udbyderes eller
brugeres ophavsretskrænkelser.
Som det fremgår, er der sammenhæng mellem Ts anbringender
til støtte for påstanden om ophævelse af dommen og påstanden om
frifindelse. Højesteret behandler derfor spørgsmålet om
anklageskriftets udformning og spørgsmålet om strafbar medvirken
sammen.
I anklageskriftet er det nærmere beskrevet, hvilke anvisninger på
Ts hjemmeside som efter anklagemyndighedens opfattelse udgør
strafbar medvirken til ophavsretskrænkelser. I anklageskriftet er
det endvidere beskrevet, hvilke ophavsretskrænkelser Ts
anvisninger på hjemmesiden vedrører. Forhold 1 angår
ophavsretskrænkelser, som blev begået af udbydere af programmet,
som ved hjælp af programmet gav almenheden adgang til film og
tv-serier mv. Forhold 2 og 3 angår ophavsretskrænkelser, som
brugere af programmet Popcorn Time begik ved at streame og
dermed downloade de film og tv-serier, som var tilgængelige ved
hjælp af dette program, og samtidig uploade dem og gøre dem
tilgængelige for andre brugere.
Anklageskriftet angiver ikke de enkelte brugere og udbydere af
programmet og de enkelte ophavsretskrænkelser.
Efter straffelovens § 23 straffes alle, der ved tilskyndelse, råd eller
dåd har medvirket til en lovovertrædelse. Højesteret finder, at det
i overensstemmelsemed den almindelige forståelse af bestemmelsen
er en betingelse for, at der kan straffes for medvirken efter § 23, at
den lovovertrædelse, der medvirkes til, er konkretiseret.
T er i overensstemmelse med anklageskriftet dømt for ved sine
anvisninger på hjemmesiden www.popcorntime.dk at have
medvirket til udbyderes og brugeres ophavsretskrænkelser. Byretten
og landsretten har i den forbindelse lagt til grund, at et stort antal
brugere af Ts hjemmeside har downloadet og benyttet Popcorn
Time-programmet, og at brugen af programmet som altovervejende
hovedregel indebar ophavsretskrænkelser.
Højesteret finder, at de lovovertrædelser, som T er dømt for
medvirken til, er tilstrækkeligt konkretiseret. Dette indebærer både,
at anklageskriftets beskrivelse af lovovertrædelserne lever op til
kravene i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, og at T kan straffes
for medvirken til lovovertrædelserne, hvis betingelserne herfor i
øvrigt er opfyldt. Højesteret har herved lagt vægt på, at hans
anvisninger på hjemmesiden var specifikt rettet mod brug af
programmet Popcorn Time og dermed de film og tv-serier mv.,
som var tilgængelige ved hjælp af dette program. Det er herefter
ikke afgørende, at der ikke foreligger oplysninger om de enkelte
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brugere og udbydere af programmet og de enkelte
ophavsretskrænkelser.
Spørgsmålet er herefter, om Ts anvisninger på hjemmesiden udgør
strafbar medvirken efter straffelovens § 23 til de nævnte
ophavsretskrænkelser.
Som anført af byretten har T ved at anvende domænenavnet
www.popcorntime.dk på tydelig måde associeret sig med
programmet Popcorn Time. Han har på hjemmesiden opfordret til
brug af programmet og detaljeret beskrevet, hvordan det kan
anvendes til streaming af film og tv-serier mv. Efter sin forklaring
har han tilstræbt at beskrive dette på en let tilgængelig og fængende
måde. Han har endvidere beskrevet, hvordan brugerne ved hjælp
af et Virtual Private Network (VPN) kan skjule, hvad de
downloader, og han har bistået brugerne med at få adgang til
programmet Popcorn Time ved at indsætte links til hjemmesider,
hvorfra det kan downloades. Han har forklaret, at formålet med
hjemmesiden var at tjene penge på reklamer.
Byretten og landsretten har lagt til grund, at Ts handlinger har
været velovervejede og klart har haft til formål at udbrede
kendskabet til og brugen af Popcorn Time-programmet, og at han
indså, at brugernes anvendelse som altovervejende hovedregel ville
indebære krænkelse af ophavsretten.
Højesteret tiltræder, at T under disse omstændigheder forsætligt
har medvirket til ophavsretskrænkelserne ved tilskyndelse, råd eller
dåd, jf. straffelovens § 23. Højesteret er i den forbindelse enig med
byretten og landsretten i, at hans ansvarsfraskrivelser ikke kan
medføre, at denne medvirken er straffri.
Højesteret er endvidere enig i, at det indgreb i Ts ytringsfrihed,
som domfældelsen indebærer, er tilstrækkeligt begrundet i hensynet
til at beskytte andres rettigheder, jf. Den Europæiske
Menneskerettighedskonventions artikel 10.
Ts påstande om ophævelse og frifindelse tages herefter ikke til
følge.

938

Strafudmålingen
Da T er dømt for et stort antal ophavsretskrænkelser, og da han har
opnået betydelige indtægter fra hjemmesiden, tiltræder Højesteret,
at forholdene er henført under straffelovens § 299 b om
ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter.
Sager om overtrædelse af straffelovens § 299 b omfatter forhold
af meget forskellig karakter og grovhed. Nogle sager vil derfor
skulle afgøres med en ubetinget straf, mens straffen i andre sager
kan gøres helt eller delvis betinget med eller uden vilkår om
samfundstjeneste. Ved sanktionsvalget må der tages hensyn til de
konkrete omstændigheder, herunder antallet og grovheden af
ophavsretskrænkelserne, i hvilket omfang tiltalte har opnået eller
tilsigtet at opnå berigelse ved overtrædelserne, og til tiltaltes
personlige forhold.
I den foreliggende sag må det i skærpende retning tillægges
betydning, at T som nævnt medvirkede til et stort antal
ophavsretskrænkelser, at han opretholdt og løbende opdaterede sin
hjemmeside gennem en længere periode, og at han opnåede en
betydelig berigelse. Der må i formildende retning lægges vægt på,
at han ikke tidligere er straffet og har gode personlige forhold.
Under hensyn til, at der er tale om en ikke ukompliceret straffesag,
som er behandlet i tre instanser, finder Højesteret, at den tid, der
er forløbet, siden det strafbare forhold blev bragt til ophør i august
2015, ikke kan begrunde nedsættelse af straffen, jf. straffelovens
§ 82, stk. 1, nr. 13 og 14.
T har forklaret, at han i forbindelse med oprettelsen af
hjemmesiden fik at vide, at der muligt kunne være tale om strafbar
medvirken, og at han valgte ikke at søge yderligere rådgivning. I

hvert fald under disse omstændigheder finder Højesteret ikke
grundlag for strafnedsættelse efter straffelovens § 82, stk. 1, nr. 4,
om undskyldelig retsvildfarelse.
Højesteret finder efter en samlet vurdering, at straffen skal
fastsættes til fængsel i 6 måneder, og at straffen skal gøres betinget
med vilkår om samfundstjeneste som bestemt af byretten.

Konfiskation
T har forklaret, at hans formål med at skrive om Popcorn Time-
programmet på hjemmesiden var at opnå et stort antal besøgende
og dermed reklameindtægter. Højesteret finder, at der er en så nær
sammenhæng mellem hans strafbare handlinger og
reklameindtægterne, at indtægterne skal konfiskeres i medfør af
straffelovens § 75, stk. 1.

Konklusion
Højesteret stadfæster byrettens dom.

Sagsomkostninger
Efter omstændighederne, herunder behovet for en afklaring af
rækkevidden af strafansvar for medvirken, skal statskassen betale
sagens omkostninger for Højesteret.

Thi kendes for ret
Byrettens dom stadfæstes.
T skal betale sagens omkostninger for landsretten. Statskassen
skal betale sagens omkostninger for Højesteret.
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§21
Flere erstatningsansvarlige

I. Ansvaret over for skadelidte

Når flere personer hver for sig i kraft af de almindelige erstatningsregler er er
statningsansvarlige for den samme skadetilføjelse, må de normalt alle hæfte 
over for skadelidte, men spørgsmålet er, hvorledes de skal hæfte. Som almin
delig regel antages det sædvanligvis, at de hæfter solidarisk. 1 dansk ret er 
hovedreglen fast antaget af domspraksis, ligesom den har fundet udtryk i for
skellige lovbestemmelser, se f.eks. stærkstrømslov § 8, luftfartslov § 128, stk. 
3, atomerstatningslov § 22, aktieselskabslov § 143, stk. 2 

Som almindelig regel må det solidariske ansvar også anses for velbegrun
det. Dette gælder også i kontraktsforhold, f.eks. hvor en bygherre engagerer 
to selvstændige entreprenører til at udføre et byggearbejde, og hvor entrepre
nørerne under deres samvirken forårsager en skade.

Allerede Ørsted gik ind for reglen, Haandbog V.28f, jfr. også frd. af 7. november 1809 § 
115. Se endvidere Jul. Lassen 1, § 37 m. henv., Axel Møller, Skibssammenstød, Ussing, Er
statningsret § 24, Gomard, Erstatningsregler 81f, Juristen 1960.559f, Stig Jørgensen, Er
statningsret kap. 18, Betænkningerne nr. 214, 286 og 352.

Om solidarisk ansvar, hvor en arkitekt og en entreprenør begge har udvist culpa ved hen
holdsvis projekteringen og udførelsen se t.eks. U 1950,658 H. og hertil Erik Hørlyck, 
Entreprise- og licitationsbetingelser 166f, Hans Henrik Vagner, Entrepriseret 212ff, Jørgen 
Hansen, Viltoft og Walsøe: Ansvar s. 128-33 har kritiseret den gældende regel, hvorefter 
entreprenører og teknikere pålægges solidarisk ansvar over for bygherren, såfremt de har 
medansvar for en mangel. Se også Jørgen Hansen: Arkitektkontrakten 159-61 og samme: 
Teknikeraftalen 293 med note 1. Theodor Gjerulff har i U 1978 B.92 drøftet spørgsmålet 
nærmere og er mere tilbøjelig til at foretrække en regel om ansvarsnedsættelse (anpartsvis 
ansvar) end den traditionelle regel om solidarisk ansvar, men det fremhæves, at der må 
foretages en nuanceret bedømmelse af de forskellige tilfælde.

Jul. Lassen og Fr. Stang antog, at det ligefrem måtte følge som en konsekvens af erstat
ningsreglerne. Den, der har medvirket til hele skaden, må også være ansvarlig for dens ful
de beløb, og den omstændighed, at også en anden kan gøres ansvarlig for den samme ska
de, kan ikke begrænse den førstes ansvar. Denne betragtningsmåde giver dog ikke nogen re
el begrundelse for reglen, men denne må navnlig søges i, at der sædvanligvis ikke kan gives
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skellige lovbestemmelser, se f.eks. starkstromslov $ 8, luftfartslov $ 128, stk. 
3, atomerstatningslov $ 22, aktieselskabslov $ 143, stk. 2 

Som almindelig regel m~ det solidariske ansvar ogs~ anses for velbegrun- 
det. Dette gelder ogs~ i kontraktsforhold, f.eks. hvor en bygherre engagerer 
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Om solidarisk ansvar, hvor en arkitekt og en entreprenor begge har udvist culpa ved hen- 
holdsvis projekteringen og udforelsen se t.eks. U 1950.658_H, og hertil Erik Horlyck, 
Entreprise- og licitationsbetingelser 166f, Hans Henrik Vagner, Entrepriseret 212ff, Jorgen 
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medansvar for en mangel. Se ogs~ Jorgen Hansen: Arkitektkontrakten 159-61 og samme: 
Teknikeraftalen 293 med note I. Theodor Gjerulff har iU 1978 B.92 droftet sporgsm~let 
naermere og er mere tilbojelig til at foretrakke en regel om ansvarsnedszttelse (anpartsvis 
ansvar) end den traditionelle regel om solidarisk ansvar, men det fremhaves, at der m~ 
foretages en nuanceret bedommelse af de forskellige tilfzlde. 

Jul. Lassen og Fr. Stang antog, at det ligefrem matte folge som en konsekvens af erstat- 
ningsreglerne. Den, der har medvirket til hele skaden, m~ ogs~ vare ansvarlig for dens ful- 
de belob, og den omstandighed, at ogs~ en anden kan gores ansvarlig for den samme ska- 
de, kanikke begrnse den forstes ansvar. Denne betragtningsm~de giver dog ikkenogenre- 
el begrundclse for reglen, men denne ma navnlig soges i, at der sdvanligvis ikke kan gives 

307 

ALI�
Line

ALI�
Line



Flere erstatningsansvarlige §21

nogen overbevisende grund for en for skadevolderne lempeligere ordning som f.eks. en blot 
proratarisk eller subsidiær hæftelse. Skadevolderne må siges at være de nærmeste til at bæ
re risikoen for, at en del af erstatningskravet ikke eller dog kun med besvær kan indtales hos 
den enkelte, f.eks. fordi denne er insolvent, forsvunden eller modvillig. Ussing mente, at et 
pro rata-ansvar med subsidiært solidaransvar var tilstrækkeligt til at sikre skadelidtes krav 
mod den enkelte skadevolders insolvens. Dette er dog ikke sikkert, hvis alle de ansvarlige 
efterhånden bliver insolvente.

Hovedreglen om solidarisk ansvar gælder for det første, hvor de erstatnings
forpligtede er ansvarlige efter ensartede erstatningsregler, f.eks. efter culpa- 
reglen, jfr. U 1965.319, 1946.728, 1937.499 H, eller FL § 101, eller flere ar
bejdsgivere for deres ansatte, jfr. U 1964.374 H, eller efter stærkstrømslov § 
8, eller efter hundeloven, jfr. U 1960.925 H (TfR 1961.296).

Men det solidariske ansvar gælder som regel også i tilfælde, hvor der hæf
tes efter forskelligartede erstatningsregler. Dette var princippet allerede efter 
DL 3-19-2, hvor arbejdsgiveren og den ansatte før EAL hæftede solidarisk 
over for skadelidende, jfr. også sølov § 233, men må også som hovedregel an
tages ved andre kombinationer af ansvarsregler som f.eks. ansvar efter hun
deloven og færdselsloven, sml. U 1963.639. Det samme bør også antages ved 
ikke-integritetskrænkelser, selvsagt forudsat at den enkelte implicerede op
fylder betingelsen for ansvar.

Jfr. Ussing l.c., Carsten Smith l.c., Stig Jørgensen, Juristen 1963.16; tvivlende Gomard l.c. 
Solidaransvaret er også antaget i adskillige domme, set.eks. U 1940.713 H (bestyrelsesmed
lemmernes ansvar), 1958.484 H (blandet i og uden for kontraktsforhold); se om denne og 
lignende domme A. Vinding Kruse, Ejendomskøb 140f, 283f.

Det solidariske ansvar kan også opstå i kraft af selskabsretlige regler, f.eks. 
hvor flere ejer en ting, en fast ejendom eller et dyr i sameje (interessentskab). 
Men det solidariske ansvar bør dog ikke være afhængigt af, om der foreligger 
en organiseret fællesvirksomhed. Det kan være tilstrækkeligt, at to personer 
sammen besidder eller holder et dyr, uden at de begge har ejendomsret.

Som det vil forstås, er det ikke nogen betingelse for det solidariske ansvar, 
at de ansvarlige ved egne handlinger (eller undladelser) selv har medvirket til 
skadens indtræden; men solidaransvaret gælder også, hvor en (eller flere) af 
de ansvarlige hæfter uden en sådan medvirken, som f.eks. ved arbejdsgiver
ansvaret eller ansvar for dyr eller farlig bedrift.

Der kan også blive tale om solidarisk ansvar, selv om skadens forvoldelse 
kun skyldes den enes handling, blot der er tale om en samvirken - psykisk 
medvirken - og begges adfærd er egnet til at pådrage ansvar, se t.eks. U 
1953.742 H, hvor to drenge på uforsvarlig måde havde leget med en luftbøsse, 
hvilket sluttelig resulterede i, at den ene med et skud ramte en lille pige. Andre
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nogen overbevisende grund for en for skadevolderne lempeligere ordning som f.eks. en blot 
proratarisk eller subsidizer heftelse. Skadevolderne m~ siges at vere de ncermeste til at bee- 
re risikoen for, at en del af erstatningskravet ikke eller dog kun med besver kan indtales hos 
den enkelte, f.eks. fordi denne er insolvent, forsvunden eller modvillig. Ussing mente, at et 
pro rata-ansvar med subsidicert solidaransvar var tilstrzekkeligt til at sikre skadelidtes krav 
mod den enkeite skadevolders insolvens. Dette er dog ikkc sikkert, hvis alle de ansvarlige 
efterhanden bliver insolvente. 

Hovedreglen om solidarisk ansvar gelder for det forste, hvor de erstatnings- 
forpligtede er ansvarlige efter ensartede erstatningsregler, f.eks. efter culpa- 
reglen, jfr. U 1965.319, 1946.728, 1937.499 H, eller FL $ I0I, eller flere ar- 
bejdsgivere for deres ansatte, jfr. U 1964.374 H, eller efter sterkstramslov $ 
8, eller efter hundeloven, jfr, U 1960.925 H (TFR 1961.296). 

Men det solidariske ansvar galder som regel ogs~ i tilfzlde, hvor der hef- 
tes efter forskelligartede erstatningsregler. Dette var princippet allerede efter 
DL 3-19-2, hvor arbejdsgiveren og den ansatte for EAL heftede solidarisk 
over for skadelidende, jfr. ogs~ solov & 233, men m~ ogsd som hovedregel an- 
tages ved andre kombinationer af ansvarsregler som f.eks. ansvar efter hun- 
deloven og ferdselsloven, sml, U 1963.639. Det samme bar ogs~ antages ved 
ikke-integritetskrankelser, selvsagt forudsat at den enkelte implicerede op- 
fylder betingelsen for ansvar. 

Jfr. Ussing I.c., Carsten Smith .c., Stig Jorgensen, Juristen 1963.16; tvivlende Gomard lc. 
Solidaransvaret er ogsd antaget iadskillige domme, set.eks. U 1940.713 H (bestyrelsesmed- 
lemmernes ansvar), 1958.484 H (blandet i og uden for kontraktsforhold); se om denne og 
lignende domme A. Vinding Kruse, Ejendomskob 140f, 283f, 

Det solidariske ansvar kan ogs opst~ i kraft af selskabsretlige regler, f.eks. 
hvor flere ejer en ting, en fast ejendom eller et dyr i sameje (interessentskab). 
Men det solidariske ansvar boar dog ikke vere afhengigt af, om der foreligger 
en organiseret fellesvirksomhed. Det kan vere tilstrekkeligt, at to personer 
sammen besidder eller holder et dyr, uden at de begge har ejendomsret. 

Som det vil forstas, er det ikke nogen betingelse for det solidariske ansvar, 
at de ansvarlige ved egne handlinger (eller undladelser) selv har medvirket til 
skadens indtreden; men solidaransvaret gelder ogs~, hvor en (eller flere) af 
de ansvarlige hefter uden en sAdan medvirken, som f.eks. ved arbejdsgiver- 
ansvaret eller ansvar for dyr eller farlig bedrift. 

Der kan ogs~ blive tale om solidarisk ansvar, selv om skadens forvoldelse 
kun skyldes den enes handling, blot der er tale om en samvirken - psykisk 
medvirken - og begges adfcerd er egnet til at pdrage ansvar, se t.eks. U 
1953,742 H, hvor to drenge p~ uforsvarlig mAde havde leget med en luftbosse, 
hvilket sluttelig resulteredei, at den ene med et skud ramte en lille pige. Andre 
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Flere erstatningsansvarlige§21

eksempler afgiver U 1965.192 om 4 biltyve, 1975.425 H, 1979.927, 1980.1082.
Er skaden forårsaget ved, at skadevolderne uafhængigt af hinanden har 

medvirket til skadens indtræden - der foreligger med andre ord årsagskon
kurrence - vil der også som regel blive pålagt solidaransvar.

Men i begge tilfældegrupper kan det dog tænkes, at kun den ene (eller nog
le) af de sam- og/eller medvirkende blive gjort ansvarlige, såfremt de øvrige 
impliceredes medvirken må anses for relativt underordnet, se t.eks. U 
1954.500 H (om drenges legen krig med sten og slangebøsser), 1967.706 (også 
børns leg), 1956.87 H (om en færdselsulykke). Disse tilfælde kan betragtes 
som udslag af den såkaldte »hovedårsagslære«, men der bør ved afgørelsen 
lægges betydelig vægt på skyldforholdene, »hovedskyldslære«, se herom ovf. 
§ 11, II.C.3og 111. C.

Derimod må der tages afstand fra den af Goos, Retslære I.333f, forfægtede lære, at der 
som hovedregel ikke kan lægges ansvar på den medvirkende skadevolder, hvis handling er 
adskilt fra skadeforvoldelsen ved en tredjemands handling, som medfører ansvar for den
ne, jfr. Lassen I.275f, Ussing 196. Læren er da også forkastet af domspraksis, jfr. HD i U 
1937.499, 1929.38, 1920.59.

Et mere besværligt problem opstår i de tilfælde af årsagskonkurrence, hvor man som føl
ge af bevisvanskeligheder ikke kan oplyse med sikkerhed, hvilken andel den enkelte skade
volder har haft i skadens opståen. I disse tilfælde vil der som oftest også blive pålagt solida
risk ansvar, sml. stærkstrømslov § 8, men særlige omstændigheder kan føre til modifika
tioner i hovedreglen, enten således at nogle af de implicerede helt fritages for ansvar, eller 
således at ansvaret gøres proratarisk; se hertil ovf. i § 11, sml. U 1967.382.

I nogle tilfælde medfører særlige lovbestemmelser undtagelser fra hoved
reglen.

M.h.t. tingsskader forvoldt ved skibssammenstød, hjemler således sølov § 
220, stk. 3, kun pro rata ansvar efter skyIdgarden, men solidarisk hæftelse 
ved personskader. Trods ordlyden antager domspraksis, at pro rata-reglen og
så gælder ved skade forvoldt under medvirken af et tredje skib, som ikke har 
været i kollision med de to kolliderende skibe, se U 1955.724 og 1958.1212, jfr. 
Jørgen Bredholt og Allan Philip, Kommentar til søloven ad § 220. Baggrun
den for disse regler er lovens internationale karakter. Jfr. også luftfartslov § 
128, stk. 2.

Endvidere modificeres solidaransvaret i det tilfælde, hvor den ene af de an
svarliges ansvar bliver lempet i medfør af EAL § 24 eller ML §§ 63 og 64, idet 
disse bestemmelser er karakteriseret ved, at de ikke alene kan føre til lempelse 
i den indbyrdes regres mellem de ansvarlige, men også til lempelse direkte i 
forhold til skadelidte, se ndf. § 28. Hvad særligt angår ML §§ 63 og 64 må 
mærkes, at et af de momenter, som der skal tages hensyn til ved afgørelsen om 
lempelse, netop er »udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre«. Her
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Men i begge tilfeldegrupper kan det dog teenkes, at kun den ene (eller nog- 
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1937.499, 1929.38, 1920.59. 

Et mere besveerligt problem opstar ide tilfzlde af ~rsagskonkurrence, hvor man som fol- 
ge af bevisvanskeligheder ikke kan oplyse med sikkerhed, hvilken andel den enkelte skade- 
volder har haft iskadens opsten. I disse tilfalde vil der som oftest ogs~ blive p~lagt solida- 
risk ansvar, sml. stzerkstramslov $ 8, men seerige omsteendigheder kan fore til modifika- 
tioner i hovedreglen, enten s~ledes at nogle af de implicerede helt fritages for ansvar, eller 
s~ledes at ansvaret gores proratarisk; se hertil ovf. i$ 11, sml. U 1967.382. 

I nogle tilfelde medforer serlige lovbestemmelser undtagelser fra hoved- 
reglen. 

M.h.t. tingsskader forvoldt ved skibssammenstod, hjemler sledes solov $ 
220, stk. 3, kun pro rata ansvar efter skyldgarden, men solidarisk heftelse 
ved personskader. Trods ordlyden antager domspraksis, at pro rata-reglen og- 
s~ gelder ved skade forvoldt under medvirken af et tredje skib, som ikke har 
veeret i kollision med de to kolliderende skibe, se U 1955.724 0g 1958.1212, jfr. 
Jorgen Bredholt og Allan Philip, Kommentar til soloven ad $ 220. Baggrun- 
den for disse regler er lovens internationale karakter. Jfr. ogs luftfartslov $ 
128, stk. 2. 

Endvidere modificeres solidaransvaret i det tilfelde, hvor den ene af de an- 
svarliges ansvar bliver lempet i medfor af EAL $ 24 eller ML $$ 63 0g 64, idet 
disse bestemmelser er karakteriseret ved, at de ikke alene kan fore ti! lem pelse 
i den indbyrdes regres mellem de ansvarlige, men ogs~ til lempelse direkte i 
forhold til skadelidte, se ndf. $ 28. Hvad serligt ang~r ML $$ 63 0g 64 mA 
meerkes, at et af de momenter, som der skal tages hensyn til ved afgorelsen om 
lempelse, netop er »udsigten til, at skaden kan fas godtgjort hos andre«. Her 
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vil altså selve den omstændighed, at flere hæfter for skaden, kunne føre til 
lempelse, hvilket i realiteten er en tilnærmelse til et subsidiært ansvar.

Efter jernbaneerstatningslov § 1, pkt. 2, bortfalder jernbanernes objektive 
ansvar helt, når det oplyses (af jernbanen), at en uvedkommende tredjemand 
forsætligt eller ved uagtsomhed har fremkaldt skaden. Reglen er ikke heldig, 
og luftfartslov § 127 har da heller ikke optaget reglen, se hertil ovf. i § 16 med 
henv., medens atomerstatningslov §§ 16 og 24 endog har indført den stik 
modsatte ordning, således at kun anlægsindehaveren og ikke tredjemand er 
ansvarlig over for skadelidte.

Presselovens § 6, stk. 7, indeholder et radikalt brud med den almindelige hovedregel, idet 
erstatningsansvar for presseforseelser almindeligvis kun kan pålægges redaktøren, hvis 
forfatteren er anonym, og ellers kun forfatteren. Fra denne regel giver loven dog flere und
tagelser, se bl.a. § 12 om udgiverens hæftelse for erstatningsbeløb idømt redaktøren, og den 
giver særlige regler om annoncestoffet, se hertil Oluf H. Krabbe, Dansk Presseret, Kbh. 
1939, Carl Rasting, Presseretten, Kbh. 1951, Knud Aage Frøbert, Massemediernes frihed 
og ansvar, Århus 1983.

Endelig må nævnes den modifikation i reglen om solidarisk ansvar, der sker 
i de tilfælde, hvor en af skadevolderne står i et sådant forhold til skadelidte, 
at den pågældendes uagtsomhed tages i betragtning på samme måde som ska
delidendes egen skyld ved fastsættelsen af de øvrige ansvarliges erstatnings
tilsvar. En sådan (passiv) identifikation er gennemført af retspraksis i flere 
vigtige tilfælde som f.eks. ved erstatning for tab af forsørger, samt i det hele 
ved de »afledede« erstatningskrav. Se hertil nærmere ndf. i § 23 og § 28.

II. Opgøret mellem de ansvarlige

A. Indledning
Bestemmelsen i EAL § 25 regulerer den indbyrdes fordeling af erstatningsbyr
den mellem flere solidarisk erstatningsansvarlige. Den regulerer derimod ikke 
spørgsmålet om, hvornår og på hvilket grundlag flere skadevoldere er solida
risk ansvarlige, eller forholdet mellem skadelidte og de ansvarlige. Bestem
melsen gælder også, når ansvaret hviler på konktrakt, jfr. EAL-lovforslaget, 
sp. 122.

Efter EAL § 25, stk. 1, foretages den indbyrdes fordeling af erstatningsbyr
den mellem flere solidarisk ansvarlige efter, hvad der under hensyn til ansva
rets beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt. Er en 
eller flere af de erstatningsansvarlige dækket af en ansvarsforsikring, bestem
mes det i stk. 2, at EAL § 19, stk. 1 og 2, og EAL § 21 finder anvendelse. I de 
tilfælde, der er nævnt i § 19, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 21, kan der ved den indbyr-
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vil alts~ selve den omstendighed, at flere hefter for skaden, kunne fare til 
lempelse, hvilket i realiteten er en tilnermelse til et subsidieert ansvar. 

Efter jernbaneerstatningslov $ 1, pkt. 2, bortfalder jernbanernes objektive 
ansvar helt, n~r det oplyses (af jernbanen), at en uvedkommende tredjemand 
forseetligt eller ved uagtsomhed har fremkaldt skaden. Reglen er ikke heldig, 
og luftfartslov & 127 har da heller ikke optaget reglen, se hertil ovf. i $ 16 med 
henv., medens atomerstatningslov $$ 16 og 24 endog har indfort den stik 
modsatte ordning, s~ledes at kun anlagsindehaveren og ikke tredjemand er 
ansvarlig over for skadelidte. 

Presselovens $ 6, stk. 7, indeholder et radikalt brud med den almindelige hovedregel, idet 
erstatningsansvar for presseforseelser almindeligvis kun kan plagges redaktoren, hvis 
forfatteren er anonym, og ellers kun forfatteren. Fra denne regel giver loven dog flere und- 
tagelser, se bl.a. $ 12 om udgiverens haftelse for erstatningsbelob idomt redaktoren, og den 
giver sarlige regler om annoncestoffet, se hertil Oluf H. Krabbe, Dansk Presseret, Kbh. 
1939, Carl Rasting, Presseretten, Kbh. 195I, Kmud Aage Frobert, Massemediernes frihed 
og ansvar, Arhus 1983, 

Endelig m~ nevnes den modifikation i reglen om solidarisk ansvar, der sker 
i de tilfzlde, hvor en af skadevolderne star i et sdant forhold til skadelidte, 
at den p~geldendes uagtsomhed tages i betragtning p samme made som ska- 
delidendes egen skyld ved fastsettelsen af de ovrige ansvarliges erstatnings- 
tilsvar. En s~dan (passiv) identifikation er gennemfart af retspraksis i flere 
vigtige tilfelde som f.eks. ved erstatning for tab af forsorger, samt i det hele 
ved de »afledede« erstatningskrav. Se hertil narmere ndf. i $ 23 0g $ 28. 

II. Opgoret mellem de ansvarlige 

A. Indledning 
Bestemmelseni EAL $ 25 regulerer den indbyrdes fordeling af erstatningsbyr- 
den mellem flere solidarisk erstatningsansvarlige. Den regulerer derimod ikke 
spergsmlet om, hvornr og p~ hvilket grundlag flere skadevoldere er solida- 
risk ansvarlige, eller forholdet mellem skadelidte og de ansvarlige. Bestem- 
melsen gelder ogsd, n~r ansvaret hviler p~ konktrakt, jfr. EAL-lovforslaget, 
sp. 122. 

Efter EAL§ 25, stk. I, foretages den indbyrdes fordeling af erstatningsbyr- 
den mellem flere solidarisk ansvarlige efter, hvad der under hensyn til ansva- 
rets beskaffenhed og omstendighederne i ovrigt m~ anses for rimeligt. Er en 
eller flere af de erstatningsansvarlige dekket af en ansvarsforsikring, bestem- 
mes det istk. 2, at EAL $ 19, stk. I og2, 0g EAL $ 21 finder anvendelse. I de 
tilfaelde, der er nevnti$ 19, stk.2, nr. I og 2, 0g $ 21, kan der ved den indbyr- 
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12. Fortolkningsprincipper i ovrigt 

til barnet, som var i familiepleje, at vere i strid med art 8, stk 2, da der intet 
lovgrundlag var for en s~dan begreensning; EMD lagde herved veegt p~ dommen 
fra den overste svenske forvaltningsdomstol. Bortset fra dette tilfzlde er EMD 
i samtlige de neevnte sager om tvangsfjernelse efter en noje provelse af hjem- 
melsgrundlaget kommet frem til, at der i den konkrete sammenhreng har veret 
tilstraekkelig forudsigelighed. Det kan muligvis udledes af sagerne, at kravet ti! 
hjemlens klarhed er skaerpet ved relativt intense indgreb, s~som tvangsfjernelse 
og ngtelse af samver mellem born og fore@ldre, men dommene efterlader det 
indtryk, at EMD p~ dette felt er ganske lydhor over for myndighedernes henvis- 
ninger til vanskeligheden ved at foretage precis regulering af et s~dant »f@lel- 
sesladet« retsomr~de. Praksis med hensyn til, hvorvidt og i hvilken udstrekning 
angivelser i forarbejderne tilde nationale regler kan opfylde hjemmelskravet, 
forekommer mindre klar. 

12.2.4. Nodvendighedskravet 
Vurderingen af et indgrebs ngdvendighed er som nevnt det i praksis vesentlig- 
ste moment under stk 2 i art 8-11. Der foretages i EMD's afgorelser en meget 
detaljeret - og dermed ofte srerdeles kausistisk prreget - vurdering af, om 
samtlige omstendigheder giver grund til at antage, at der konkret er opn~et en 
»fair balance« mellem individets rettigheder og samfundets modst~ende interes- 
se i at foretage indgreb heri. 

EMD's udtalelseiHandyside 71121976 om, at indgrebet skal vrere begrundet 
i et p~treengende samfundsmessigt behov (»a pressing social need«), er stadig 
ledesnoren: Det er ikke tilstreekkeligt, at indgrebet er nyttigt, rimeligt og onske- 
ligt, eller at staten har ud@vet sit skon rimeligt, forsigtigt og i god tro (»reaso- 
nably, carefully and in good faith«). Det krzeves dog ikke, at indgrebet er 
uomgengeligt nodvendigt (»indispensible«), og staten har som tidligere omtalt 
en skonsmargin (»margin of appreciation«) ved vurderingen af et indgrebs 
nodvendighed, jf. ovenfor afsnit 3.5. 

I provelsen indg~r hensyn til indgrebets folelighed og intensitet, det konkrete 
form~l med statens restriktioner og hvilken aktivitet klagen ang~r, samt hvilke 
alternativer staten og klageren havde. Vurderingen har karakter af en helheds- 
vurdering: alle relevante fakta inddrages og vurderes som en helhed (»taken as 
a whole«), jf. f.eks. Ploski 12/11 2002 pr 35-39. De nevnte elementer indg~r 
i, hvad der overordnet kan betegnes som en proportionalitetsvurdering. 

12.2.5. Proportionalitet og skonsmargin 
Kravet om proportionalitet udgor en modvegt til statens skonsmargin, idet 
hensynet til proportionalitet indskranker statens r~derum, hvor skonsmarginen 
udvider r~derummet. EMD fors@ger ofte med proportionalitetsbetegnelsen at 
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undg~ en generel underkendelse af den nationale retstilstand, selvom der kon- 
kret statueres krzenkelse. Proportionalitetskravet er i sagens natur ikke entydigt, 
men det indeholder navnlig - i overensstemmelse med den almindelige forst~el- 
se af begrebet - et krav om, at staten skal velge en mindre indgribende form for 
restriktion frem for en mere indgribende, og at indgrebets intensitet skal st~ i 
et rimeligt forhold til det angivne form~l. 

I proportionalitetsprincippet ligger tillige, at et ganske beskedent indgreb med 
en isoleret set beskeden sanktion efter omstendighederne kan vere uproportio- 
nalt, jf. dog afsnit 12.2.1 vedrorende mindstekrav til p~virkningen af de beskyt- 
tede rettigheder. 

Ved proportionalitetsvurderingen stilles der i EMD-praksis krav om, at 
statens begrundelse for et foretaget indgreb er relevant og tilstrzkkelig, »rele- 
vant and sufficient«, jf. bl.a. Ling ens 8/7 1986. Med relevanskriteriet sigtes der 
primert til forbudet mod magtfordrejning: Staten m~ ikke med en anden be- 
grundelse end den reelt bagvedliggende gribe ind i borgernes rettigheder. Der 
er s~ledes en ner sammenhang mellem kravet om en relevant begrundelse p~ 
den ene side og betingelsen om lovlige hensyn og art 18 p~ den anden side. 

Vurderingen af »the necessity of the interference« indeholder normalt en 
raekke af de momenter og betragtninger, som ogs ligger til grund for afgorelser 
vedrorende andre bestemmelser i EMRK, der ikke efter ordlyden indeholder et 
nodvendighedskrav. Dette folger af den generelle tendens til, at EMD foretager 
en konkret afvejning under inddragelse af hensyn til proportionalitet og legiti- 
mitet, der kan betragtes som en vesentlig del af kernen i den menneskeretlige 
beskyttelse som s~dan. 

13. Informationssogning 

13.1. Biblioteker og informationstjenester 
Biblioteket p~ Det Danske Center for Menneskerettigheder (DCMR), Wilders 
Plads 8 H, 1403 Kobenhavn K., har gennem ~rene opbygget en betydelig 
dokumentation over kilderne til EMRK. Der er offentlig adgang til biblio- 
teket hverdage 11-15 eller efter aftale. Tlf. 32 69 88 88, fax 32 69 88 00 att.: 
biblioteket. Bibliotekets database kan soges via centrets hjemmeside p www. 
humanrights.dk. 

DCMR's bibliotek har samlet alle offentliggjorte afgorelser fra kontrolorga- 
nerne i Strasbourg samt, som det eneste bibliotek i Danmark, ogs~ en samling 
af ikke publicerede klagesager mod Danmark. 

Derudover findes forarbejder, forskellige case-law digests, tekstsamlinger 
samt en righoldig samling af kommentarer m.v. vedrorende EMRK, ligesom 
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Praksis 
Praksis om art 9 er relativt sparsom og gen ere It har beskyttelsen fra EMD' s side 
ikke veeret markant. Art 9 er frem til 1999 alene realitetsbehandlet i de fire 
domme Kjeldsen 7112 1976, EMD Johnston 18/12 1986, Kokkinakis 25/5 1993 
og Manoussakis 26/9 1996, 0g praksis efterlader det indtryk, at art9's selvstzn- 
dige betydning hidtil har va:ret beskeden omend med en vis stigende tendens. 
Forhold henfores efter omstendighederne under en mere speciel bestemmelse, 
jf. f.eks. Darby 23/101990,0g introduktionskapitlet afsnit, hvor EMK statuere- 
de kreenkelse af art 9, stk I, forste led, eftersom Sverige ngtede en skatteyder 
nedsettelse af kirkeskatten p grund af ikke-svensk nationalitet, mens EMD 
undlod at realitetsbehandle art 9, da der alene fandtes at veere en kra:nkelse af 
art 14 i sammenheng med P 1 art 1. Et tilsvarende eksempel er EMK Bror Spetz 
m.fl. mod Sverige 12/10 1994,hvor sporgm~l om zgteskabe henfortes til art 12. 
I Hasan and Chaush 20/10 2000 anfores, at art 9 skal vurderes sammen med art 
11i relation til religiose samfund. 

Oversigt 
Stk 1, 1. led, beskytter tankefriheden, samvittighedsfriheden og religionsfrihed 
i bred forstand, hvor bestemmelsens kerne er beskyttelse mod statslig indgriben. 
Tankefriheden og religionsfriheden er i princippet absolutte rettigheder, som 
ikke skal bedommes under stk 2. Stk I, 2. led, beskytter retten til at udove og 
manifestere religion, hvilket kan underlaegges begrensninger fra statens side, 
s~fremt betingelserne i stk 2 er opfyldt. Udovelsen er derfor underlagt en relativ 
beskyttelse, hvor stk 2 udtsz)mmende opstiller betingelserne for at anse ind- 
skreenkninger i retten til at udove religion for retmzssige. Efter praksis giver stk 
2 tillige mulighed for begreensninger i samvittighedsfriheden, hvor denne 
manifesterer sig. 

Provelsen foreg~r s~ledes, at det indledningsvis fastsl~s, om den p~st~ede 
krzenkelse overhovedet vedrorer art 9 og religionsfriheden. Dern&st undersges 
det, om statens adfa:rd kan betragtes som et indgreb (»interference«)i klagerens 
religionsfrihed. S~fremt der findes at foreligge et indgreb i retten til at udove 
religion, undersoges det, om indgrebet kan legitimeres under stk 2 som nodven- 
digti et demokratisk samfund. Jf. neermere om opbygningen af og fremgangs- 
m~den ved fortolkning af art 8-11 i introduktionskapitlet afsnit. 

[1] Om klageberettigelse i almindelighed, se art 34. Enkeltpersoner og sammen- 
slutninger af enkeltpersoner med et religigst form~l, f.eks. kirke eller trossam- 
fund som s~dan, er klageberettigede jf. EMK Scientology mod Sverige 5/5 1979 
0g EMK Finska f~rsamlingen i Stockholm og Hautaniemi mod Sverige 1H/4 
1996, hvor den finske menighed blev anerkendt som offer,jf. nu art 34, hvor det 
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anf@res, at »a church body or an association with religious and philosophical 
aims is capable of possessing an exercising the right to freedom of religion, 
since an application by such a body is in reality lodged on behalf of its mem- 
bers«. En juridisk person med et kommercielt form~l, som f.eks. et selskab med 
begrenset ansvar, er derimod ikke fundet klageberettiget,jf. f.eks. EMK Vere in 
»Kontakt-Information-Therapie« og Hagen mod (2)strig 12/101988, hvor EMK 
synes at sondre mellem samvittighedsfrihed og religionsfrihed, jf. Rehof og 
Trier s 526 f. Et indgreb mod en enkeltperson, der tilhorer et trossamfund, f.eks. 
en negtelse af at give en arbejds- og opholdstilladelse, kan ikke i sig selv anses 
for en hindring af religionsudgvelsen for medlemmer af trossamfundet, men i 
seerlige tilfzlde kan en prest eller missioner tenkes at vere personligt klage- 
berettiget under art 9. 

[2] 1. led beskytter for det forste religionsfrihed generelt og tankefriheden. 
Beskyttelsen vedrorer indgreb rettet mod menneskets indre overbevisning. Sml 
art 10, stk 1, » freedom to hold opinions«. Tanke- og religionsfriheden beskytter 
ikke alene religise aspekter af den frie tanke, men ogs~ ateistiske, filosofiske, 
videnskabelige og politiske aspekter, herunder beskyttelse for »sceptics and the 
unconcerned«. EMD taler om at den religigse dimension er »one of the most 
vital elements that go to make up the identity of believers and their conception 
of life«, og at det pluralistiske demokrati afhznger deraf, jf. f.eks. Buscarini 
18/2 1999. En selvsteendig definition af religiose tanker i modsetning til tanker 
af anden karakter er neppe nodvendig i relation til 1. led, jf. i @vrigt nedenfor 
om definitionen af religion og tro i relation til 2. led. 

Den selvstendige juridiske betydning af den generelle religionsfrihed og 
tankefriheden er vanskelig at fastlregge. Tankefriheden indebrerer en beskyttel- 
se mod indoktrinering, jf. EMK Angelini mod Sverige 3/12 1986, hvor mo- 
derens klage afvises, da det ikke var godtgjort, at datteren var forpligtet til at 
deltage i religios tilbedelse eller var udsat for religios indoktrinering, jf. ogs~ 
om Valsimis-dommen nedenfor. Indoktrinering fra staten vii ikke vrere tilladt, 
og da art 9 ogs~ indebarer positive forpligtelser kan der tenkes tilfzelde, hvor 
staten kan have en vis pligt til at gribe ind i relationen mellem private, jf. 
antydninger herom i Otto Preminger-Institut 20/9 1994. Det er i litteraturen 
antaget at tvangsmedicinering, der sker for at fjerne »religise vrangforestil- 
linger« m.v. kan vere i strid med bestemmelsen, jf. Rehof og Trier s 500. 
Beskyttelsen under art 9 vedrorer »the inner world«, det s~kaldte forum inter- 
num, jf. EMK Arrowsmith 12/10 1978. Andre foranstaltninger med udspring i 
totalitzre ideologier s som hjernevask og lignende vil antagelig kunne udgore 
indgreb i art 9, stk I, I. led. Se i ovrigt kommentaren til art 3, note . Dommer 
Fischbach anforer i en dissens i Chassagnou 29/04 1999, at udovelsen af jagts- 
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l Murphy 917 2002 (dee) antages en klage under art 9 og art 10 fra pastor i 
en kristen kirke med forbud mod en kart radioreklame for et religiost mode. 

[5] Stk 1, 2. led, vedrgrer retten til at udove religion og tro. Begrebet religion 
omfatter ikke kun almindeligt udbredte og anerkendte religioner. Begrebet 
fortolkes ganske vidt, men der foretages en unders¢gelse af, om der reelt og 
konkret foreligger en religion, jf. EMK Chappell mod UK 1417 1987. Klager 
skal godtgore religionens eksistens. 

Begrebet tro (»beliefs«) dzekker over individuelle overbevisninger, som ikke 
n¢dvendigvis er religiose. Begrebet er ikke i praksis givet en egentlig selvsten- 
dig definition. 

[6] Er stk I anvendelig skal staten p~vise at de tre betingelser i stk 2 er opfyldte, 
jf. indledningen afsnit. Hjemmelskravet i relation til art 9 er beskrevet i Hasan 
og Chaush 20/10 2000 med grundkravet om, at klager skal kunne »regulate his 
conduct«, hvilket ikke var tilfzeldet da lovgivningen gav regeringen et frit skon 
og der ikke var klarhed og forudsigelighed, som igen blev kombineret med, at 
regeringen undlod at overholde h¢jesteretsdomme, som gav kompetence tilbage 
til den muslimske ledelse. Krenkelse af hjemmelskravet gjorde, at EMD undlod 
at vurdere de to ¢vrige betingelser i stk 2. I den danske oversettelse af art 9 
nevnes fire former for religions- og trosudovelse (»manifestation«): Gudstjene- 
ste, undervisning, andagt og overholdelse af religiose skikke. I den norske 
overs@ttelse tales om andaktsovelser og iakttagelse av religiose skikker. I 
overseettelsen forekommer begrebet religionsudgvelse noget sneevrere afgrenset 
end i den autentiske engelske version. Opregningen er ikke udtommende, jf. 
EMK Arrowsmith 12110 1978, der vedr¢rte pacifistiske aktiviteter i form af 
uddeling af flyveblade. Konkret fandt EMK dog ikke, at flyvebladene udtrykte 
et pacifistisk budskab, hvorfor uddelingen ikke blev anset for religions- eller 
trosud@velse. 

Arrowsmith-sagen viser endvidere, at ikke enhver handling b~ret af religiose 
motiver eller med religios baggrund kan karakteriseres som udgvelse af reli- 
gion. Handling en skal faktisk udtrykke den bagvedliggende religi¢se opfattelse, 
hvilket bekrreftes i Pretty 29/4 2002 om »assisted suicide« med henvisning til 
Arrowsmith-afgorelsen. Jf. tillige EMK X mod BRD DR 24s 137, hvor udspred- 
ning af en afdgds aske over en grund ikke blev anset for at vere religionsudg- 
velse, da agerende ikke herved soger at udtrykke et sammenhengende syn p~ 
fundamentale problemer. I EMK X mod UK, hvor retten til at brere turban ogs~ 
under korsel p~ motorcykel blev anset som religionsudgvelse. Justitsministeriets 
cirkulere nr. 17133 af 21. april 1997 fritager sikher, der brerer turban, fra at 
brere styrthjelm i Danmark. 
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Andre relevante bestemmelser 
Art 8 om retten ti! respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance, 
art 9 om tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed og art 11 om foreningsfrihed 
overlapper art 10 i visse henseender, jf. bl.a. McCallum 30/8 1990 om en 
afsoners korrespondance og Guerra m.fl. 19/2 1998 om information fra det 
offentlige, Kokkinakis 25/5 1993 om religios ytringsfrihed og Ezelin 26/4 1991 
om demonstrationsfrihed for en advokat. I s~danne situationer vurderes forhol- 
det ofte alene under lex specialis-synsvinkler, som dog undertiden skal ses i 
sammenhzng med de gvrige relevante bestemmelser, jf. f.eks. Young, James 
og Webster 13/8 1981 pr 57 0g Ezelin 26/4 1991 pr 37, hvor art II matte ses i 
lyset af art 9 og 10, jf. ogs~ United Communist Party of Turkey 30/1 1998. I 
Hercegfalvy 24/9 1992 statueres kreenkelse af b~de art 8 og I0, men vedroren- 
de forskellige faktiske forhold, henholdsvis brevcensur og forbud mod at f~ 
adgang til boger, radio og fjernsyn m.v., pr 87 og 93, og i Vogt 26/91995 findes 
b~de art 10 og IH krenket ved afskedigelse af skoleleerer. Afskering af bevis- 
forelse i ytringsfrihedssager kan rejse art 6-sporgsml, jf. bl.a. Jerusalem 27/2 
2001. CPR art 19 giver muligvis en bredere beskyttelse end EMRK art 10. Om 
forskellen mellem de to bestemmelser, se Rehof og Trier s 252 f. I Miller 24/5 
1988 pr 27 om kunstnerisk ytringsfrihed henvises til CPR art 19 som fortolk- 
ningsbidrag. Jf. ogsa VM art 19. Valgret, som er garanteret i P 1 art 3, er endvi- 
dere relateret til ytringsfrihed. 

Praksis 
Praksis om art 10 er me get betydelig og omhandler et bredt spektrum af sags- 
forhold med serlig v@gt p~ pressens rettigheder og injuriesager. Bestemmelsen 
er realitetsbehandlet i mere end 70 sager for EMD. Praksis viser, at ytringsfrihe- 
den kan tage mange former, og at der er en reel, praktisk beskyttelse og en 
indg~ende provelse af sporgsm~l om ytringsfrihed, ikke mindst i relation til 
kritiske ytringer om samfundsmessige forhold og beskyttelse af pressens 
centrale funktion i et reelt demokrati. 

Oversigt 
Ytringsfriheden er en fundamental menneskeret, og horer til de klassiske politi- 
ske menneskerettigheder og betragtes s~ledes som et af de vigtigste elementer 
i demokratiet og en forudsaetning for dets udvikling og det enkelte individs 
»self-fulfilment«, jf. Oberschlick 23/5 1991 pr 57. Art 10 yder i modsetning til 
den geengse opfattelse af den danske Grl § 77 en materiel ytringsfrihedsbe- 
skyttelse, men opstiller pa den anden side ikke noget absolut forbud mod 
censurforanstaltninger. Se nedenfor om, at censur alt andet lige betragtes med 
storre alvor af EMD end efterfolgende indgreb, jf. f.eks. Sunday Times I1 26/11 
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1991 pr 51. Art 10 omfatter ud over den traditionelle ret til at ytre sig ogs~ en 
ret til at modtage information, og sikrer bl.a. en vidtg~ende beskyttelse af 
mediernes rolle som forrnidler og debatskaber. EMD betragter ytringsfriheden 
som en hjornesten i demokratiet og en forudsetning for andre menneskerettig- 
heder. Der foretages eksempelvis en intensiv prjllvelse i injuriesager, hvor der 
er statueret krrenkelse i 17 af 24 sager for EMD. 

EMD's provelse foreg~r ved, at det indledningsvis fastsl~s, om den p~st~ede 
kreenkelse overhovedet vedrgrer art 10 og ytringsfrihed. Dernest unders@ges 
det, om statens adfrerd har udgjort et indgreb (en »interference«) i klagers 
ytrings- eller meningsfrihed. I givet fald vurderes det, om indgrebet kan legiti- 
meres under stk 2 som ngdvendigt i et demokratisk samfund. Se hertil introduk- 
tionskapitlet afsnit [12]. 

[1] Retten til ytringsfrihed grelder enhver, ogs~ juridiske personer, jf. f.eks. 
Open Door 29/10 1992. Born er principielt ogs~ omfattede. I praksis fra EMD 
synes der ikke at vere taget stilling til, hvorvidt adgangen til at indskrznke 
barns ytringsfrihed er videre p~ grund af disses ansvarsfrihed, jf. fra dansk ret 
FOB 58.165. Born under I5 ~r er sikret en vis ytringsfrihed i medfor af Borne- 
konventionens art 12. Militrerpersoner er ogs~ beskyttede af bestemmelsen jf. 
Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs 19/12 1994, hvor EMD 
foretog en selvstendig vurdering og fandt, at et kritisk magasin ikke havde 
overskredet »the bounds of what is permissible( ... ) in the army of a democratic 
State«,jf. ogs~ Grigoriades 25/11 1997 om en vernepligtig reserveofficer, der 
udeblev og sendte et brev til en overordnet officer med strerk kritik mod mili- 
trere myndigheder, hvor Grand Chamber (12-8) statuerede, at brevets objektive 
virkning p~ den militere disciplin m~tte have veret meget beskeden, idet det 
anfores, at »Article 10 does not stop at the gates of army barracks. It applies to 
military personnel as to all other persons within the jurisdiction of the Contrac- 
ting States«, pr 45. Se dog Engel 8/6 1976 som antyder en mere begrenset 
beskyttelse af soldaters ytringsfrihed, og Hadjianastassiou 16/12 1992 om 
tavshedspligt for en officer, der var rumfartsingenior, som leekkede fortrolig 
militer information om et luftprojektil, jf. ogs~ om loyalitetspligt Rekv~nyi 20/5 
1999 vedrorende en fagforeningsleder i politiet, som ved overgangen til demo- 
krati i Ungarn ikke kunne tilslutte sig et politisk parti. I Vereinigung Weekblad 
Bluf 9/2 1995 statueredes krenkelse af art 10 ved straf for brud p~ fortrolighed 
ved et venstreorienteret tidsskrifts offentliggorelse af en rapport fra efterret- 
ningstjenesten, som var seks ~r gammel, relativt generel og med lav klassifi- 
cering, idet det tillagdes vgt, at rapporten, der var distribueret i et storre antal 
til medierne, ikke lengere kunne karakteriseres som en statshemmelighed. 
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Den, som stiller et meddelelsesmiddel til r~dighed for viderebringelsen af 
ytringen, kan vere selvstendigt beskyttet, uanset om vedkommende deler de 
synspunkter som viderebringes, jf. f.eks. Muller 2415 1988 pr 27 i relation til 
arrangorer af en maleriudstilling. Van Dijk og van Hoof antager s 558, at 
meddelelsesmidlet er beskyttet, hvis det har »independent significance«. 

B~de trykte medier og audio-visuel kommunikation er beskyttet, jf. Jersild 
23/9 1994 pr 31. Retspraksis om Internet ses endnu ikke, men ma antages 
beskyttet under art 10, jf. Eggen s 425-436 bl.a. med omtale af amerikansk 
retspraksis. 

[2] Ytringsbegrebet omfatter ytringer af vidt forskellig karakter, s~ledes 
information, ideer, kunstneriske udtryk, kommercielle ytringer m.v. Det engel- 
ske begreb »expression« omfatter formentlig sprogligt et videre omr~de end det 
danske og norske »ytring«. Mundtlige og skriftlige udsagn (talefrihed og tryk- 
kefrihed) rettet til de f~ og de mange er beskyttet, og visse personlige, non- 
verbale ytringer omfattes, jf. bl.a. EMK Stevens mod UK ang~ende skoleunifor- 
mer, hvor det udtaltes, at art 10 kan beskytte »ytringer« i form af beklredning. 
Desuden omfattes kunstneriske udtryk, jf. Miller 24/5 1988 om en udstilling af 
malerier, hvor EMD henviser til CPR art 19, stk. 2, »in the form of art« som 
fortolkningsbidrag, pr 27, idet udstilleren fandtes at udove sin ytringsfrihed. Om 
en satirisk tegning med to grise og et egetree henvises til Freiheitliche Landes- 
gruppe Burgenland 4/7 2002, som blev forligt med regeringens betaling af 
EURO 5.500 grundet injuriedom for sammenligning af politikere med grise. 
Billedkunst, film og teater omfattes afbestemmelsen. I henseende til kommerci- 
elle ytringer, f.eks. reklamer, er statens mulighed for under stk. 2 at regulere og 
skride ind i almindelighed videre end i henseende til politiske og samfundsmes- 
sige ytringer, se nermere note [5] med henvisning til markt intern Verlag 
GmbH 20/11 1989 0g Casado Coca 24/2 1994 m.fl. M~den, en ytring frems«et- 
tes pa, og det valgte middel til enten at ytre sig eller modtage ytringer er selv- 
strendigt beskyttet i samme omfang som indholdet, jf. bl.a. Autronic AG 2215 
1990 pr 47, Oberschlick 23/5 1991 pr 57 og Dichand m.fl. 26/2 2002 pr 37. 

Ytringsbegrebet omfatter tillige billeder, jf. News Verlags GmbH og CoKG 
11/1 2000 om offentliggorelse i et tidsskrift af billeder med billedtekster af en 
misteenkt bag brevbomber sendt ti! politikere og kendisser. Forbud mod offent- 
liggorelse af billeder af hojreflojsekstremisten udgjorde en kreenkelse af art 10, 
bl.a. fordi man afskar mediet fra selv at veelge, hvorledes reportagen skulle 
presenteres, og det absolutte forbud mod trykning af fotografier var utilstrzk- 
keligt begrundet af den nationale domstol, herunder at det stod andre medier frit 
for at bringe billeder af den misteenkte bombemand. Jf. ogs~ Krone Verlag 26/2 
2002 om forbud mod offentliggorelse af et billede af et medlem af 0strigs 
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meningsfrihed udtry kker en grundtanke om, at staten bor afholde sig fra indgreb 
eller forsog p~ at p~virke borgerne i en bestemt retning, f.eks. via indoktri- 
nering. »Freedom to hold opinions« m~ bl.a. indebzere en ret til at ngte at 
redegore for visse forhold og er dermed knyttet til den negative ytringsfrihed. 
I Ling ens 8/7 1986 pr46 udtaler EMD, at et krav om sandhedsbevis for subjek- 
tive vurderinger (»value judgments«) fremsat pa grundlag afubestridelige fakta 
udgor et indgreb ind i meningsfriheden. I Hertel 25/8 1998 anfarer EMD til 
regeringens anbringende om, at klagers forskning vedrorende mikrob@lgeovne 
var mangelfuld og kritiseret af andre forskere: »It matters little that his opinion 
is a minority one and may appear to be devoid of merit since, in a sphere in 
which it is unlikely that any certainty exists, it would be particularly unreason- 
able to restrict freedom of expression only to generally accepted ideas«, pr 50, 
hvilket stemmer overens med EMDs generelle angivelse om, at bestemmelsen 
ogs~ beskytter information, der »shock, offend or disturb. Such are the demands 
of pluralism, tolerance and broadmindedness, without which there is no »demo- 
cratic society«, jf. f.eks. Bergens Tidende 2/5 2000 pr 48. Se ogs~ om videnska- 
belig, historisk debati Lehideux og Isorni 23/9 1998, hvor EMD i Grand Cham- 
ber anf¢rer, at staterne som udgangspunkt bor tillade »the efforts that every 
country must make to debate its own history openly and dispassionately«, pr 55. 

[ 4] Art 1 O's fremhrevelse af en ret ti1 at modtage ytringer (informationsfrihed) 
udvider den traditionelle kreds af klageberettigede til ogs~ at omfatte den, som 
nsker at modtage ytringen. Dette led i art 10 har haft selvstrendig betydning i 
afgorelser som Open Door m.fl. 29/10 1992 og Autronic AG 22/5 1990. 

Retten til at modtage ytringer og retten til at ytre sig fungerer som gensidige 
forudseetninger, jf. f.eks. Sunday Times I 26/41979, hvor hensynet til offentlig- 
hedens interesse i og ret til at bli ve informeret om thalidomid-sagerne fremf¢res 
af EMD til stotte for avisens ytringsfrihed, pr 65-66. 

Retten til at modtage meddelelser fra det offentlige kan i visse situationer 
siges at vere en forudsretning for bevarelse af en reel ytringsfrihed, men 
retspraksis har ikke indfortolket en mere generel ret til at modtage meddelelser, 
oplysninger og information i art 10. Der kan s~ledes ikke af bestemmelsen 
udelede en bredere ret til offentlighed i vid forstand. I Leander 26/3 1987 ans~s 
neegtelse af aktindsigt i et hemmeligt register med personlige oplysninger om 
en ansoger s~ledes ikke for et indgreb i ytringsfriheden, eftersom det antoges, 
at retten til at modtage oplysninger kun tilkommer personer, som besidderen 
onsker skal modtage eller have indsigt i oplysningerne, pr 74, jf. enslydende 
begrundelse i Gaskin 717 1989 pr 50-52. Det bemrerkes, at begge domme angik 
information, som var af privat karakter. I Guerra m.fl. 19/2 1998 boede klager- 
ne en kilometer fra en hojrisikofabrik, der producerede kemikalier, hvor p~stan- 
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den var, at myndighederne havde en aktiv pligt til at indsamle information og 
videregive denne i relation til fabrikkens farlighed og procedurer ved ulyk- 
kestilfzlde. EMD' s flertal (12- 7) fandt, at art 10 »cannot be construed as 
imposing on a State, in circumstances such as those of the present case, positive 
obligations to collect and disseminate information of its own motion«, mens 
EMK statuerede en s~dan pligt vedrorende information »which by its nature 
could not otherwise come to the knowledge of the public, jf. ogs~ art 8 note [3g] 
EMD fortolker bestemmelsen relati vt restrikti vt, jf. mermere Eggen s 654 ff om 
forst~elsen af dommene, hvor rzkkevidden af udtalelserne findes tvivlsom, jf. 
EMDs ordvalg med begreensningen »in circumstances as those of the present 
case«. P~ den ene side retter ordlyden af art 10 sig tydeligt mod en myndighed, 
der griber ind, frem for en, der selv ska! formidle. Hertil kommer, at ordene 
soge eller indhente informationer ikke optrader i art 10 i modsetning til CPR 
art 19. Heroverfor star hensynet til pluralitet, som er et af ytringsfrihedens 
basale form~l, der taler for synspunktet, der desuden har indirekte sttte i visse 
afgorelser, jf. udtalelser i EMK De Geillustreerde Pers N. V. mod Holland 9/11 
1987 om, at art 1O kan kreenkes, hvis offentligheden beroves adgangen til at 
blive gjort bekendt med seerlig information gennem statsligt monopol, og 
Atkinson m.fl. mod UK 3/12 1990, hvor en klage, indgivet af to journalister og 
et dagblad, over lukkede dore i en retssag blev vurderet under art 10, stk. 2. 
Desuden kan nogle generelle udtalelser i Sunday Times 1 26/4 1979 pr 65-66 
siges at stotte synspunktet, men dommen ang~r dog ikke sporgsm~l om ret til 
at modtage oplysninger mod besidderens vilje. Rrekkevidden af retten til offent- 
lighed er uafklaret, ligesom der er en vis tvivl, om art 10 beskytter et informa- 
tionskrav mellem borgeme (Drittwirkung), men Guerra 19/2 1998 viser som 
neevnt, at bestemmelsen som udgangspunkt ikke giver en bredere ret ti! at 
modtage information fra det offentlige. Jf. i denne forbindelse ER's Resolution 
428 (1970), hvori det tilkendegives, at der m~ vere en pligt for de offentlige 
myndigheder til at udlevere oplysninger af offentlig interesse. I VGT Verein 
gegen Tierfabriken 28/6 2001 anforer EMD, at det ikke er nodvendigt »to 
elaborate a general theory concerning the extent to which the Convention 
guarantees should be extended to relations between private individuals inter 
se.«, pr 46. Regeringen forsogte at bJive frifundet med henvisning til, at den 
kommercielle tv-station agerede »as a private party enjoying contractual free- 
dom«, pr 44, men staten fandtes at vrere ansvarlig, allerede fordi national 
lovgivning gjorde afvisningen af klagers politiske tv-indslag lovlig, idet EMO 
henviser til art l og Young, James and Webster 13/8 1981. 

Om ret til information og aktindsigt ang~ende personens egne forhold, se art 
8 om privatliv, herunder omtale af Lopez Ostra 9/12 1994 og neevnte Guerra 
19/2 1998. Se endvidere om aktindsigt kommentaren ti! art 6 note [12]. 
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U 19341110 0: Tysk kommunist var tiltalt MEDD 1997.231: En asylsoger blev tiltalt for 
for dokumentfalsk med hensyn til pas, som medvirken til dokumentfalsk. Han havde 
han havde anvendt for at komme ud af Tysk- fremskaffet et falsk pas, som hans kone an- 
land; p~stand om frifindelse p~ grund af vendte ved udrejsen fra Algeriet og p~ rejsen 

§ 14 

Greve: Ferdselsstrafferet s. 224 ff. 
Elholm: EU-svig s. 206 ff. 
Toftegaard Nielsen: Ansvaret s. 139 ff. 

ti! Danmark. Retten udtalte: »Efter de forelig- 
gende oplysninger har tiltalte haft grund til at 
frygte for hustruens sikkerhed. Hun har ikke 
haft mulighed for at komme ud af Algeriet. 
Tiltaltes ... medvirken ti! fremskaffelsen af de 

Hans Gammeltoft-Hansen U 1979 8.1 ff. (6). 
Kjell V. Andorsen: Strafferettslig nodrett, 
0slo 1999. 

nodret blev blandt andet afvist, fordi faren i 
Tyskland hidrorte fra retsforfolgning eller 
retsh~ndhevelse; kritisk over for anvendelsen 
af seetningen i denne sammenheng Hurwitz: 
Alm. D. s. 200 n. 5. 

Se Niels Alkil (red.): Besrettelsestidens falske pas har vreret af underordnet betyd- 
Fakta Kbh. 1945 s. 293 om straf for hjelp til ning, s~vel absolut som relativt betragtet, og 
jadernes illegale udrejse under krigen; en grundsetningen i straffelovens $ 14 m~ 
KBD frifandt med hjemmel i § 14: 0L dom- herefter fore til, at de tiltalte foretagne hand- 
freldte for at skabe mulighed for at fa de af linger, der isoleret betragtet er ulovlige, ikke 
tyskerne anholdte udleveret. p~legges straf.« (Kritisk Garde J 2000.116). 

Af $ 14s tilblivelseshistorie fremg~r, at det ikke var meningen at lade para- 
graffen vere udtommende. Den skal alene ses som et udslag af en almindelig 
grundsetning om, at nod -til en vis grad -bryder alle love. 

I videre forstand omfatter nodret ogs~ nodverge. Da befojelserne er videre 
ved nodverge (der kreves ikke den samme verdiafvejning), er betingelserne 
ogs~ strengere d~r. $ 14 vil derfor i praksis kun blive aktuel, n~r $ 13 ikke kan 
anvendes. 

Der skal foreligge en nodsituation, dvs., at et gode i dette ords vide for- 
stand skal vere i fare for at blive odelagt helt eller delvis. $ 14 handler efter 
ordlyden alene om skade p~ person eller gods, men det har, som nevnt, ikke 
veeret meningen at begrense princippet. Der kan f.eks. udoves nodret til for- 
del for statshemmeligheder. (Se Vordingborg-dommen refereret nedenfor om 
skader p~ miljoet). Det er i almindelighed uden betydning (i modseetning til 
hvad der gelder ved nodverge), hvordan faren er opst~et. Nodsituationen kan 
vere selvforskyldt. En beruset person, der har sogt at beg~ selvmord ved at 
skyde sig, eller som ved uagtsomhed har sk~ret en puls~re over, kan ikke 
straffes for spritkorsel, hvis han er nodt til selv at kore et stykke vej for at 
alarmere en ambulance. Men nodsituationen m~ ikke vere skabt af den hand- 
lende i den hensigt at f~ lejlighed til at udove nodret. 

Hvis faren er udslag af en lovlig retsh~ndhevelse, foreligger der ikke en 
nodsituation som forudsat i $ 14. 

(§ 9, stk. 3). 
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U 1991.62 H: Spiritusp~virket T korte sin 
veninde 10 km til skadestue med stort snits~r i 
benet. Ikke anset for nodvendigt. 

Medens nodverge efter $ 13 skal rettes mod et »p~begyndt eller overhengen- 
de« angreb, krrever § 14 blot, at skaden skal vere »truende«. I betragtning af 
kravet om »nodvendig« er der neppe nogen betydelig realitetsforskel her. 

MAD 1998.527 V: Usedvanlige afsetnings- 
vanskeligheder kunne ikke begrunde overfod- 
ring af dambrug. 

en anden. Setningen m~ dog ikke opfattes 
som ganske absolut, jf. U 1937.1000 0 0g W. 
E. von Eyben J I 951.308 f. 

Visse ikkeokonomiske verdier er absolutte; de kan aldrig ofres i en nodsitua- 
tion. Det er f.eks. ikke tilladt at drrebe et menneske for at redde andres liv, 
men derimod nok et foster, jf. svangerskabsafbrydelsesloven. Se ogs~ neden- 
for om kolliderende straffebud. 

Nodretshandlingen skal vere »nodvendig«. Det er den normalt ikke, hvis 
det truede gode kan reddes gennem opofrelse af andre goder, som horer til 
samme (formue-)sf&re. Det er den heller ikke, hvis faren kan afverges gen- 
nem et andet og (veesentligt?) mindre indgreb i tredjepersons interesser. 

Hurwitz nevner som eksempler, Alm. D. s. 
202, at en forretningsmand ikke m~ overtrede 
bogforingsloven eller foretage undersleb for 
at undg~ konkurs. I denne forbindelse erin- 
dres om, at samfundet har interesse i, at 
okonomiske goder ikke tilintetgores, men at 
nodret ikke er begrundet, hvor der alene er 
tale om at flytte et truende tab fra ~n borger til 

I $ 14 sl~s det fast, at den handlende skal afveje den truende skade (herunde 
sandsynligheden for, at skaden faktisk vii indtrrede) mod den skade, der 
blive for~rsaget af hans eller hendes eventuelle indgreb i hendelsesforlobee 
Differencen skal vere veesentlig, muligvis, jf. Hurwitz: Alm. D. s. 203, end6 
meget veesentlig. Afvejningen skal ikke blot tage hensyn til de objektive ok 
nomiske folger. Dette galder, selv om skaderne umiddelbart alene vil van 
p~ formuegoder. I vurderingen indg~r ogs~ den overtr~dte retsregels eller de 
opofrede godes betydning for samfundet og retsordenen i <let hele. Lovover 
treedelsen skal vere af en s~ utypisk karakter, at dens legalisering som nodret 
ligt begrundet ikke setter lovbestemmelsens almindelige form~l i fare. (Smh. 
JD 1948.98 U). Domstolene er restriktive. 

$ 14 

U 1991.47 0: En spiritusp~virket T korte 200 MEDD 2001.62 B: K blev p~ vej hen til sin 
m ad utrafikeret vej for at tilkalde ambulance bil udsat for seksuelle tilnermelser. Hun fik 
til p~kort fodgeenger. Lagt til grund, at hun manden med ind i bilen og korte til politista- 
lige s~ godt kunne have lobet til telefonen. tionen. Domt for korselen med 1,78 %%. 
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§ 14 

Intervention fra udenforst~ende er tilladt, og nodretshandlingen kan rettes 
mod en tredjepersons gods eller verdier. 

Med hensyn til subjektive fejlopfattelser gelder der tilsvarende som ved 
nodveerge; se ovenfor ved $ 13. 

$ 82, nr. 3, ~bner mulighed for en mildere bedommelse af visse over- 
skridelser af greenserne for nodret. Se ogs~ nr. 6 om afhengighedsforhold 
m.m. Ved nodret findes der ikke en til $ 13, stk. 2, svarende regel; og $ 13, 
stk. 2, kan ikke anvendes analogt ved § 14. 

Uanmodet varetagelse af en andens interesser (negotiorum gestio) i den 
samme persons nodsituationer betegnes til tider som nodhjalp. Jf. Greve: 
Ansvar s. 147 f. Da der ikke her er nogen interessekonflikt, er indgrebet ret- 
messigt, selv om verdiforskellen er mindre, end det kreves i den almindeli- 
ge nodretssituation. Se nermere om leegelige indgreb Hurwitz: Alm. D. s. 
205 f., Greve: Ansvar s. 142, Toftegaard Nielsen: Ansvaret s. 149 ff., neden- 
for ved § 244 samt bet. 1068/1986 om tvang i psykiatrien og P. Dahl Jensen 
& J. Paulsen: Tvang i psykiatrien, Kbh. 1991, spec. om somatisk behandling 
s. 89 ff., samt bet. nr. 1189/1989 om afkald p~ livsforlangende behandling. 

Uden for nodretsreglens omr~de er tilflde, hvor to p~bud eller forbud, 
som begge er sanktionerede med straf, stoder sammen. I s~danne tilfzlde, 
hvor det er umuligt for borgeren at opfylde begge pligter, folger det ti! tider 
af en tolkning af besternmelserne, at en af dem har forrangen; se f.eks. U 
1926.848 0 om forholdet mellem somandslovens regler om afmonstring og 
veernepligtslovens regler om indkaldelse. I andre tilfzelde kan det blot krreves, 
at den p~geldendes valg i konfliktsituationen ikke er urimeligt, smh. f.eks. U 
1925.990 V, hvor en stationsforstander havde ladet et tog afg~ rettidigt, selv 
om fogeden onskede at gore udleg i nogle effekter i en pakvogn. Jf. Greve: 
Ansvar s. 130 ff. og Toftegaard Nielsen: Ansvaret s. 122 ff. Se endvidere 
Greve: Ferdselsstrafferet s. 223 f. om overtrredelse af feerdselsregler for at 
undg~ at forvolde skade og Garde J 2000.116 om konflikt mellem indbetaling 
af kildeskat og skyldnersvig, jf. U 2002.1018 H (Uberettiget opkrevning af 
AMBI medforte ikke en straffrihedsbegrundende insolvens; kritisk Tofte- 
gaard Nielsen i Hyldestskrift til Jorgen Norgaard s. 987 ff.). Endvidere S. 
Vinding Kruse: Erhvervslivets kriminalitet s. 400 ff. om force majeure. 

i [ 

Domme: 
U 1895.445 V: Bondekone frifundet for kvak- 
salveri, da hun troede, at dreng ville do af 
hugormebid, hvis hun ikke greb ind (tvivlen- 
de Krabbe U 1929 B.254). 

U 1926.723 V: Kort op p fortov, hvor der 
ikke var fodgengere, for at undg~ sam- 
menstod med anden bil; ikke strafbart efter 
feerdselsloven (smh. U I 937.979 0 (erstat- 
ningssag)). 
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3. Ansvarssubjekter 

Arbejdstageren er ifolge § 8 i lov om arbejdstageres opfindelser berettiget 
til at modtage et vederlag for arbejdsgiverens brug af opfindelsen, medmindre 
opfindelsens verdi m~ anses for at ligge inden for det, som arbejdstageren 
skal preestere som led i sit daglige arbejde. 

2.4.4 Designrettigheder 
I forhold til designrettigheder opst~r der i praksis sjeldent problemer vedro- 
rende rettighedsovergang. Dette skyldes ti! dels, at designs i mange tilfcelde 
ogs~ vil nyde ophavsretlig beskyttelse, og at ophavsmanden i denne situation 
vil kunne gore sine ophavsrettigheder geldende i henhold til designlovens $ 
7, stk. I, nr. 3, litra c. 

2.4.5 Ovrige rettigheder 
I lighed med ophavsretslovens § 59 bestemmer halvledertopografilovens § 4, 
stk. l, nr. 2, at eneretten til et topografi, som er frembragt i et ansretielsesfor- 
hold eller pa bestilling, tilkommer arbejdsgiveren, hvis andet ikke er aftalt 
mellem parteme. 

Der findes ikke regler i plantenyhedsloven, der udtrykkeligt fastleegger 
arbejdstagers retsstilling i de tilfzelde, hvor arbejdstageren er ansat til at ud- 
vikle en plantesort. I s~danne tilfalde er det dog nerliggende at fortolke ar- 
bejdsforholdet p~ samme m~de, som det er tilfeldet inden for de ovrige im- 
materialretslove med den konsekvens, at arbejdsgiveren som udgangspunkt 
h ·1 . w ar ret t at soge sorten registreret". 

3. Ansvarssubjekter 

Forud for iverksettelse af retsskridt er det vigtigt at klarleegge, hvilke fysiske 
og/eller juridiske personer, der er potentielt ansvarlige for de stedfundne 
kreenkelser, dels for at sikre, at den fysiske eller juridiske person, som rets- 
skridt reties imod, overhovedet er ansvarlig for kreenkelsen og <leis for at 
sikre, at potentielle ansvarssubjekter ikke overses. 

Der m~ i relation til sporgsm~let om, hvem retsskridt kan rettes mod, over- 
ordnet sondres mellem p~ den ene side forelobige retsmidler i form af forbud, 
bevissikring og suspension i henhold til toldforordningen og pa den anden 

20. Mads Bryde Andersen, Lov om arbejdstageres opfindelser med kommentarer, 1995, 
side 69. 
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side endelige sanktioner i form af erstatning, straf, inddragelse, offen; 
relse mv. 

Mens anvendelse af de forelobige retsmidler ikke forudsetter, at kre 
ren opfylder et krav om subjektiv tilregnelse, er dette en grundleggende 
tingelse for anvendelse af endelige sanktioner som straf- eller erstatnine 
svar. 

Der kan s~ledes foreligge en situation, hvor et forbud kan nedlagges, e 
bevissikring kan gennemfores over for en fysisk eller juridisk person · 
p~leggelse af erstatningsansvar over for den p~geldende ikke er muligt 
folge af manglende subjektiv tilregnelse. Tilsvarende kan der tznkes situ% 
ner, hvor et erstatningsansvar kan p~legges et ansvarssubjekt, men hvor 

tingelseme for at straffe eller fa nedlagt et fogedforbud ikke er opfyldt. 
I praksis vil der dog ofte som folge af de strenge krav til god tro v 

sammenfald, s~ledes at s~vel forelobige retsmidler som straf og erstat 

samt de ovrige retsmidler i form af offentliggorelse mv. kan bringes i an 
delse over for de fysiske eller juridiske personer, som har vceret invol. 

21 en given krenkelse. 

3.1 Fysiske personer 
Enhver fysisk person kan vere ansvarssubjekt i immaterialretssager p : 
me m~de som i andre typer af sager. S~ledes kan ogs~ mindre~rige vere 
svarssubjekter og blive juridisk ansvarlige for de immaterialretskrznke 
som de foretager p~ samme m~de, som mindre~rige generelt set i henhol 
dansk ret kan ifalde erstatningsansvar uden for kontrakt.22 Tilsvarende k 
21. Dette gelder dog ikke ubetinget. Fogedforbud kan s~ledes f.eks. ikke nedl 

s~fremt det m~ antages, at almindelige regler om straf og erstatning i tilstre 
grad beskytter rettighedshaveren, jf. retsplejelovens § 643, Iigesom propo 
tetsprincippet, jf. retsplejelovens § 653, stk. 4, kan udelukke nedlreggelse a 
forbud eller gennemforelse af en bevissikringssag mod en privatperson, u 
forholdet er forbundet med b~de straf- og erstatningsansvar. 

22. Dette udtrykkes tillige eksplicit i erstatningsansvarslovens § 24a, stk. I, 1. 
borns erstatningsretlige stilling, se Bo von Eyben og Helle Isager, Lerebog i 
ningsret, 5. udgave, 2003, kapitel 5, Jens Moller og Michael S. Wiisbye, Ersta 
ansvarsloven med kommentarer, 6. udgave, 2002, side 511 ff samt om beste 
i den tidligere myndighedslovs $ 63, for den blev overfort uendret til erstatnin 
svarslovens $ 24a, Bemhard Gomard, Borns erstatningsansvar, 2. udgave, 1980, 
lig side 113 ff, Bernhard Gomard, Moderne Erstatningsret, 2002, side 47, og 
Jorgensen, Erstatningsret, 1972, kapitel 9. Se eksempler fra praksis U2001.15 
(Deeplinks), hvor umyndige personer blev fundet ansvarlige for foretagne i 
alretskrenkelser, U2002. l 065V (Netpartyet i Esbjerg I) samt utrykt 0stre Land 
afgorelse af 25. juni 2004 (Connect #12). 

132 



Side 450

else, offentliggo 

etter, at krznle. 
mndlaeggende be. 
er erstatningsan. 

nedlaegges, elle 
sk person, mens 
e er muligt som 
teenkes situatio. 
t, men hvor be. 
opfyldt. 

il god tro vere 
f og erstatning 
ringes i anven- 
ret involveret i 

sager p~ sam- 
irige vere an- 
2tskreenkelser, 
ti henhold til 
arende kan en 

kke nedlagges, 
i tilstrakkelig 
proportionali- 

gelse af foged- 
rson, uanset at 

I, I. pkt. Om 
rebog i erstat- 
e, Erstatnings- 
bestemmelsen 
erstatningsan- 
ve, 1980, seer- 
le 47, og Stig 
U2001.1572v 
gne immateri- 
stre Landsrets 

3. Ansvarssubjekter 

person, der er umyndiggjort, eller som mangler evnen ti! at handle fornufts- 
meessigt, ifalde erstatningsans var uden for kontrakt. 

For s~ vidt angar personer under I5 ~r er et strafansvar udelukket, mens 
personer, som er fyldt 15 ~r, kan straffes p~ lige fod med myndige personer. 
Tilsvarende vil der kunne nedlaegges fogedforbud og gennemfores bevissik- 
ring over for personer under myndighedsalderen eller personer, som er 
umyndiggijorte. Kun myndige personer har dog proceshabilitet, hvorfor rets- 
skridt mod umyndige ska! rettes mod den umyndige ved dennes verge. 

3.2 Juridiske personer 
Det er antaget i dansk ret, at juridiske personer kan p~drage sig et erstatnings- 
ansvar p~ lige fod med fysiske personer, ti! trods for at den juridiske person 
ikke som en fysisk person selvstendigt kan udfore krenkende og skadego- 
rende handlinger. 

Det er endvidere i de fleste immaterialretlige love direkte foreskrevet, at 
hvis overtredelser af lovene beg~s af et selskab eller en anden juridisk per- 
son, kan strafansvar p~legges disse efter reglerne i straffelovens kapitel 5? 
hvilket er en nodvendighed for, at strafansvar kan p~legges juridiske perso- 
ner, jf. straffelovens § 25. 

Aile typer af juridiske personer kan vere ansvarssubjekter i immaterialret- 
lige tvister, herunder offentlige myndigheder." 

Folgende er eksempler p~ sager, hvor offentlige myndigheder er blevet 
gjort ansvarlige for immaterialretlige krenkelser: 

U1974.75H (Bibliotekscentralen): Bibliotekscentralen tilbod folkebibliotekerne abonne- 
ment pa fotokopier af dagbladenes litteraturanmeldelser til brug i forbindelse med bibliote- 
kernes indkob af boger. Denne ordning fandtes ikke omfattet af ophavsretslovens $ 12 om 
fremstilling af veerker i enkelte eksemplarer til privat brug, hvorfor der var tale om en 
kreenkelse. 

23. Jf. ogsa erstatningsansvarslovens § 24b, stk. I, I. pkt. 
24. Se s~ledes ophavsretslovens $ 80, patentlovens $ 57, varemarkelovens $ 42, brugs- 

modellovens § 54 (jf. lov nr. 1431 af21. december 2005, om brugsmodeller, der pr. 
I. januar 2007 afloser den tidligere lovs $ 39), designlovens $ 36, halvlederprodukt- 
lovens § I 6 og plantenyhedslovens § 26 samt NIR 1991, side 358 og de deri inde- 
holdte seerlig relevante forhold vedrorende ophavsrettigheder, herunder om lovlig 
benyttelse af fremmed medhjrelp til fremstilling af kopier til privat brug, som er be- 
stillerens ansvar, jf. 1961-lovmotiverne og om ansvar for brug af kopieringsautoma- 
ter. 

25. For en opregning af de forskellige former for juridiske personer, der kendes i dansk 
ret, se Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne: Lerebog i sel- 
skabsret, 4. udgave 2002, side 13 fT. 
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U1976.7OOB (Miljostyrelsen): Miljostyrelsen blev ansvarlig for i en kopiavis udgivet ar 
Miljostyrelsen at have fotokopieret og gengivet en artikel fra weekendavisen i sin helhe 
uden forudg~ende samtykke. 

U1993.572H (Sollerod musikudl~n): En kommune blev tilpligtet at anerkende, at den 
okonomiske udnyttelse af musikvzrker ved en ~rskortordning var omfattet af ophavsrets. 
lovens udtryk om udlejning og dermed krawede rettighedshavemes samtykke. 

Ul994.1320 (Universitetskompendier): Universiteter blev ansvarlige over for forfatte- 
re til undervisningsboger (COPY-DAN som mandatar) for kopiering af kompendier ti] 
undervisningsbrug. 

Folgende er eksempler p~ sager, hvor selskaber er blevet gjort ansvarlige for 
immaterialretlige kreenkelser: 

Ul 965.137H (Venetiansk serenade): Aktieselskab og afdelingsleder fundet ansvarlige for 
droit moral krenkelse. 

U1982.1149S (Rulletransportsystem): Aktieselskab og direktor ansvarlig for krenken- 
de rulletransportsystem. 

Ul986.513H (Reolskab): Aktieselskab erstatningsansvarlig for at have medvirket ti! 
salg af reolskab p~ det engelske marked. 

U1988.57OS (Mobelagent I): Anpartsselskab ansvarlig for salg af mobler i strid med 
god markedsforingsskik. 

Ul 988.775S (Striktrojer): Varehusaktieselskab ansvarlig for salg af kreenkende strik- 
troje. 

U 1989.1016H (Bistro-kaffekander): Aktieselskab fundet ansvarlig for betaling af licens 
for kaffekander. 

Ul 991.335H (CABIN skibslampe): Anpartsselskab skulle betale erstatning for retsstri- 
dig markedsforing. 

FED! 996.15030 (Patricia Records): Dansk anpartsselskab og tysk kommanditistsel- 
skab ansvarlig for produktion og distribution af musik-cd'er og kassetter, der indeholdt 
lydindspilninger, der krenkede en rekke producenters rettigheder. 

U2OO4.1O85H (Montana reoler2): Aktieselskab ansvarlig for narg~ende efterligning af 
Montanas reolsystem. 

U2OO5.1019V (Tv-transmission): Direktor og anpartshaver idomt erstatning for et 
selskabs ophavsretskrankelser beg~et ved visning af tv-transmitteret boksearrangement. 

4. Direkte ansvar 

Ansvarsbestemmelseme i de enkelte immaterialretslove sondrer ikke mellem 
forskellige typer af ansvarssubjekter, herunder hvem der som hovedmand 
ifalder direkte ansvar, og hvem der ifalder ansvar i kraft af at have medvirket 
til hovedmandens krenkelse. I forhold til strafansvar folger denne sondring 
dog direkte af straffelovens § 23 om medvirkensansvar. 
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4. Direkte ansvar 

Inden for immaterialretten vil ansvaret for en given krenkelse p~hvile den, 
der »overtrzder« en ansvarsbelagt bestemmelse." Den direkte ansvarlige kan 
g~ledes vere den, der bestiller, fremstiller, f~r produceret, selger og/eller 
videredistribuerer ulovlige produkter. 

Ved afgorelse af, hvem der potentielt er ansvarlig, m~ der tages udgangs- 
punkt dels i straffelovens § 23 om medvirken og dels de i retspraksis udvik- 
lede principper om ansvarssubjekter i relation til erstatning uden for kontrakt. 

4.1 Typer af direkte ansvarssubjekter 
Baseret p~ den retspraksis, som er udviklet i relation til sager om krenkelse 
af ophavsrettigheder, kan potentielle ansvarssubjekter inddeles i en rrekke 
kategorier. Kategoriseringen er baseret p~ den rolle, de potentielle ansvars- 
subjekter spiller i forbindelse med de kreenkende aktiviteter. 

Hver enkelt fysisk eller juridisk person, som p~ den ene eller anden m~de 
er involveret i en krenkelse, m~ sledes vurderes individuelt i det konkrete 
tilfzelde baseret pa den relevante bestemmelse i den immaterialretslov, som er 
overtrdt sammenholdt med dansk rets almindelige ansvarsregler inden for 
erstatnings- og strafferetten. 

4.1.1 Privatpersoner som ansvarlige 
Via private computere, forskelligt kopieringsudstyr samt intemetforbindelse 
er det i dag teknisk muligt at fa adgang ti! omfattende mengder af immateri- 
alretligt beskyttet materiale og foretage krenkende handlinger i relation til 
dette, typisk i form af kopiering, brug og/eller distribution af musik, film, 
spil, edb-programmer, fotografier, varemrerker. I det omfang, privatpersoner 
foretager s~danne kreenkende handlinger, vil de vere ansvarlige herfor og 
p~drage sig erstatningsansvar efter de relevante immaterialretlige love. 

I en rekke tilfeelde foretages seerlig ophavsretskrenkelser uden nogen 
form for egen vinding, men af andre personlige motiver, f.eks. af interesse 
eller som vennetjenester, hvilket dog hverken vil influere p~ ansvarsbedom- 
melsen eller p~ selve erstatningsopgorelsen eller p~ hovedansvaret for kran- 
kelseme. Erstatningsansvarsloven hjemler dog under serlige omstendigheder 

26. Ansvarsbestemmelseme findes i ophavsretslovens § 76, 77 og 78 (straf) og § 83 
( erstatning), patentlovens §§ 57 og 62 (straf) og § 58 ( erstatning), brugsmodellovens 
§ 54 (straf), jf. Iov nr. 143 I af21. december 2005 om brugsmodeller, der afloser den 
tidligere lovs § 39 pr. I. januar 2007 og § 55 (erstatning), varemrerkelovens § 42 
(straf) og § 43 ( erstatning), design I ovens §§ 36 og 41 (straf) og § 37 ( erstatning), 
halvlederproduktlovens § 14 (erstatning) og § 16 (strafbelagt) samt plantenyhedslo- 
vens § 26 (strafbelagt) og § 26a ( erstatningsbelagt). 
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immaterialretlige erstatningsbestemmelser i lovmotiveme er beskeden vej- 
ledning om anvendelse af de alrnindelige erstatningsregler,16 har det dog i 
praksis ikke voldt serlige vanskeligheder at overfore og anvende culpareglen 
p~ immaterialretlige krenkelser. 

I den ornfattende retspraksis, der findes om erstatning p~ immaterialrets- 
omr~det, er der i stort set alle de trykte afgorelser statueret ansvar i sager, 
hvor der objektivt har foreligget en immaterialretskrrenkelse. Krrenkeme vii 
normalt have den fornodne subjektive tilregnelse, og der findes i praksis rela- 
tivt fa domme, hvor der er sket frifindelse som folge af manglende subjektiv 
tilregnelse. 

2.2 Den objektive del af ansvarsgrundlaget 
2.2.1 Overtrcdelse af en immaterialretslov 
Det er en grundleeggende betingelse for erstatningspligten, at der objektivt er 
sket en overtrredelse af en immaterialretslov i form af en retsstridig handling 
eller undladelse, der medforer krenkelse af en immaterialret. 

I de fleste sager, som rejses ved domstolene om immaterialretlige kren- 
kelser og specielt i sager om kopiering eller efterligning af produkter, vii de 
objektive erstatningsbetingelser som regel vrere opfyldt. N~r der er flere fysi- 
ske eller juridiske personer involveret i samme kreenkelse, skal de objektive 
erstatningsbetingelser vere opfyldt i forhold til alle, som onskes gjort ansvar- 
lige for de stedfundne krrenkelser. 

2. 2.1.1 Jmmaterialretskrcenkelse 
Enhver forsetlig eller uagtsom krenkelse af en immaterialretsrettighed vil 
som udgangspunkt resultere i erstatningsansvar. For der foreligger en over- 
treedelse, som kan udlose erstatningsansvar, er det ligesom inden for straffe- 
retten et krav, at det objektive gemingsindhold i de relevante bestemmelser i 
immaterialretslovgivningen er realiseret. 

Lovgiver har i et vist omfang indskrenket rettighedshavernes enerettighe- 
der og har lovliggjort visse former for handlinger, som ellers ville vere ulov- 
lige, idet immaterialretsbeskyttelsen ellers ville fore for vidt og ikke ville 
vrere hensigtsmressig ud fra samfundsmressige hensyn. 

Regleme om konsumption og adgangen til lovligt at foretage visse former 
for kopiering er eksempler pa, at visse handlinger, der under normale om- 

16. Mogens Koktvedgaard, Juristen 1966, side 55, og bet. nr. 944/1982 om b~ndafgifter, 
sanktioner, p~tale mv. vedrorende revision af ophavsretsloven, side 70 og Anders 
Vinding Kruse under medvirken af Jens Moller, Erstatningsretten, 5. udgave, 1989, 
side 87. 
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2. Erstatningsretlige betingelser 

stzendigheder ville udgore en immaterialretskrenkelse, anses for lovlige p~ 
grundlag af indskrrenkningerne i eller undtageiserne i forhold til rettigheds- 
haverens enerettigheder. S~danne handlinger vii i sagens natur ikke indebere 
en overtrzdelse af immaterialretslovgivningen og vil dermed ikke udlose 
erstatningsansvar, seivom de selv samme handlinger under andre omstrendig- 
heder ville indebere en overtrredelse, f.eks. hvis kopiering ikke skete til pri- 
vat brug, men i videre ornfang med henblik pa viderespredning. 

I langt den overvejende del af de krenkelsessager vedrorende immaterial- 
retsrettigheder, som er rejst ved domstolene, er der sket domfldelse for 
immaterialretskrenkelse. Der kan imidlertid ogs~ nevnes en rekke sager, 
hvor der er sket frifindelse med henvisning ti!, at de faktiske omstendigheder 
bevirker, at der ikke objektivt foreligger en immaterialretskrenkelse. 

Ophavsret: 
U1965.711V (H~ndveerkerhuset): P~ trods af en del ligheder mellem to huse forel~ der 
ikke en kreenkelse. 

U1978.337H (Transformatorstation): En transformatorstation adskilte sig fra et tilsva- 
rende produkt p~ vesentlige punkter, hvorfor der ikke forel~ en krenkelse. 

U1997.691H (Pengesedler II): Et ugeblads fotografier afpengesedler var ikke en kren- 
kelse. 

Designret: 
Ul980.578SH (Kernikalieflaske): I sagen var der ikke tale om en krrenkelse efter monster- 
loven (dog en krenkelse af markedsforingsloven). 

U1984.574SH (Burberry): Der var vesentlige forskelle mellem udformningen af to 
tekstiler. 

Patentret: 
Ul959.436/IH (Drejeomskifter): Patentret ti! en drejeomskifter ti! en radio fandtes ikke 
kreenket pga. patentbeskrivelsen. 

Ul 969 .249H (Kaffepose ): Markedsforing af kaffefiltre af papir var ikke en kreenkelse 
af et meddelt patent p~ en kaffepose. 

U1980.2710 (Stromregulering): Patent vedrorende stromregulering til varmtvandsan- 
leeg var ikke kreenket ved andet patent p~ lignende opfindelse. 

Varemrkeret: 
U1987.650H (Royal Canin Croc fandtes ikke forveksleligt med Croc Croc Croc). 
Ul988.300H (Square Cubic Line fandtes ikke forveksleligt med Square-Line). 
Ul988.566S (Uno Form fandtes ikke forveksleligt med Multi Form). 
U1988.581S (EL VITAL fandtes ikke forveksleligt med CATZY VITAL). 
U1990.748H (Biofax fandtes ikke forveksleligt med Faxe). 
Ul993.158H (Mars Gold fandtes ikke forveksleligt med Guld Barre m.fl). 
Ul 996.115H (Dan cargo fandtes ikke forveksleligt med Unicargo ). 
Ul 996.733S (Mitella fandtes ikke forveksleligt med Melitta). 
Ul996.1309H (Vibradox fandtes ikke forveksleligt med Vibramycin). 
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3. Opgørelse af erstatningskrav

rialet. En forbruger, der eksempelvis retmæssigt benytter materiale fra en 
avis’ hjemmeside, må gå ud fra, at avisen har sikret sig rettighederne hertil fra 
sine journalister.

2.3.2.3 Retsvildfarelser
I erstatningsmæssig henseende er retsvildfarelser ikke diskulperende for 
krænkeren. En krænker kan derfor blive erstatningsansvarlig, også selvom 
vedkommende ikke forstod, at de udførte handlinger var en krænkelse af 
rettighedshaverens immaterialrettigheder (uegentlig retsvildfarelse), og selv
om krænkeren fejlagtigt var af den opfattelse, at en lovbestemmelse gav mu
lighed for den pågældende udnyttelse (egentlig retsvildfarelse).40 Fejlbe
dømmelse af de enkelte rettigheders beskyttelsesområde er heller ikke dis
kulperende.

Generelt må det gælde, at ingen former for retsvildfarelser kan diskulpere, 
således at subjektiv tilregnelse vil være opfyldt, hvad enten retsvildfarelseme 
vedrører ukendskab til loven, fejlfortolkning af loven eller forkert anvendelse 
eller skøn i relation til den konkrete lovmæssige immaterialretsbeskyttelse, 
herunder uden hensyntagen til, om rettigheden er baseret på registrering eller 
ej, og uanset hvor komplicerede, tvivlsomme eller vanskeligt tilgængelige de 
pågældende rettighedsspørgsmål er.

3. Opgørelse af erstatningskrav

Erstatningen for krænkelse af immaterielle aktiver kan ikke gøres op på 
samme måde som for materielle aktiver. De beskyttede aktivers immaterielle 
karakter betyder, at en krænkers uretmæssige udnyttelse ikke medfører, at 
rettighedshaveren mister det pågældende aktiv på samme måde som ved 
tyveri eller beskadigelse af et materielt aktiv. Tabet og dermed erstatningen 
bliver ikke udmålt på baggrund af genanskaffelsesprisen for det krænkede

40. Mogens Koktvedgaard, Juristen 1966, side 56, Peter Schonning, Ophavsretsloven, 3. 
udgave, 2003, side 647 f og FED 1996.15030 (Patricia Records) om produktion af 
ulovlige musik-cd'er og musikkassettebånd, hvor »den sagsøgte direktor var overbe
vist om - bl.a. efter to responsa indhentet hos tyske juridiske professorer - at fono
gramproduktion i Danmark var lovlig, idet de dansk producerede fonogrammer blev 
eksporteret til Tyskland, hvor den ophavsretlige beskyttelse af pladeindspilninger 
dengang var 25 år«, men hvor der blev lagt tilstrækkelig subjektiv tilregnelse til 
grund for den skete domfældelse, dog også på baggrund af en lang række af sagens 
øvrige omstændigheder.
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rialet. En forbruger, der eksempelvis retmassigt benytter materiale fra en 
avis' hjemmeside, m~ g~ ud fra, at avisen har sikret sig rettighederne hertil fra 
sine journalister. 

2.3.2.3 Retsvildfarelser 
I erstatningsmessig henseende er retsvildfarelser ikke diskulperende for 
kreenkeren. En kranker kan derfor blive erstatningsansvarlig, ogs~ selvom 
vedkommende ikke forstod, at de udforte handlinger var en krankelse af 
rettighedshaverens immaterialrettigheder (uegentlig retsvildfarelse), og selv- 
om krankeren fejlagtigt var af den opfattelse, at en lovbestemmelse gav mu- 
lighed for den p~geldende udnyttelse (egentlig retsvildfarelse)." Fejlbe- 
dommelse af de enkelte rettigheders beskyttelsesomr~de er heller ikke dis- 
kulperende. 

Generelt m~ det gzlde, at ingen former for retsvildfarelser kan diskulpere, 
s~ledes at subjektiv tilregnelse vil vere opfyldt, hvad enten retsvildfarelseme 
vedrorer ukendskab ti loven, fejlfortolkning af loven eller forkert anvendelse 
eller sken i relation til den konkrete lovmessige immaterialretsbeskyttelse, 
herunder uden hensyntagen til, om rettigheden er baseret p~ registrering eller 
ej, og uanset hvor komplicerede, tvivlsomme eller vanskeligt tilgangelige de 
p~geldende rettighedssporgsm~l er. 

3. Opgorelse af erstatningskrav 

Erstatningen for krenkelse af immaterielle aktiver kan ikke gores op pd 
samme m~de som for materielle aktiver. De beskyttede aktivers immaterielle 
karakter betyder, at en krnkers uretmassige udnyttelse ikke medforer, at 
rettighedshaveren mister det p~geldende aktiv p~ samme m~de som ved 
tyveri eller beskadigelse af et materielt aktiv. Tabet og dermed erstatningen 
bliver ikke udm~lt p~ baggrund af genanskaffelsesprisen for det krenkede 

40. Mogens Koktvedgaard, Juristen 1966, side 56, Peter Schonning, Ophavsretsloven, 3. 
udgave, 2003, side 647 f 0g FED1996.15030 (Patricia Records) om produktion af 
ulovlige musik-cd'er og musikkassettebnd, hvor »den sagsogte direktor var overbe- 
vist om -- bl.a. efter to responsa indhentet hos tyske juridiske professorer - at fono- 
gramproduktion i Danmark var lovlig, idet de dansk producerede fonogrammer blev 
eksporteret til Tyskland, hvor den ophavsretlige beskyelse af pladeindspilninger 
dengang var 25 r«, men hvor der blev lagt tilstrakkelig subjektiv tilregnelse til 
grund for den skete domfieldelse, dog ogs pd baggrund af en lang rkke af sagens 
ovrige omstandigheder. 
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immaterielle aktiv, men bliver i stedet udm~lt p~ baggrund af et rimeligt ve- 
derlag eller <let tab, som rettighedshaveren lider ved ikk:e selv at have udnyttet 
<let irnmaterielle aktiv eller rettighedshaverens eventuelle yderligere tab. 

I praksis har <let i irnmaterialretssager vist sig vanskeligt at fastsl~ omfan- 
get af immaterialretskrznkelser og de okonomiske skadevirkninger heraf 
samt fore bevis for det lidte okonomiske tab." Dette har tidligere generelt 
medfort et meget lavt erstatningsniveau i irnmaterialretlige sager ved domsto- 
lene. 

P~ grund af de bevismessige problemer i relation til det okonomiske tab 
er alle de irnmaterialretlige love blevet ensrettet til fordel for rettighedshaver- 
ne ved, at disse er blevet tillagt ret til et rimeligt vederlag for stedfundne 
kreenkende udnyttelser, uanset at rettighedshaveme har lidt et okonomisk tab. 

3.1 Principper for beregning af erstatning 
Ved irnmaterialretskrrenkelser kan rettighedshaveme tillregges erstatning i 
form af et rimeligt vederlag for den krenkende udnyttelse og erstatning for 
yderligere skade, som rettighedshaveren har lidt. Den yderligere skade kan 
ifolge teori og praksis vrere afsretningstab, markedsforstyrrelser og andre 
tab." 
41. Om problemet se bl.a. bet. nr. 944/1982 om b~ndafgifter, sanktioner, p~tale mv. 

vedrorende revision af ophavsretsloven, side 70. Olaf Eskildsen foretager i, Erstat- 
ningsberegning i immaterialretlige tvister, Vennebog ti! Mogens Koktvedgaard, 
1993, side 363-382, en udforlig gennemgang afretspraksis fra 1966 til 1992 vedro- 
rende erstatningsberegning i immaterialretlige sager og har fulgt dette op med gen- 
nemgang afretspraksis fra 1992 ti! 2000 i sin artikel, Immaterialretlige erstatninger i 
Danmark, NIR 2000, side 116 ff. Om bevisproblememe og <let lave erstatningsni- 
veau inden for ophavsretten, se endvidere Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavs- 
retlige krrenkelser, 2005, seerlig kapitel 8, som foretager en omfattende analyse af 
problemstillingen. Se yderligere Mogens Koktvedgaard, Leerebog i immaterialret, 7. 
udgave 2005, side 461-463, Erling Borcher, Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, 
side 249-251 og side 255-265, Palle Bo Madsen, Markedsret Del 2, 4. udgave, 2002, 
side 79, Peter Schonning, Ophavsretsloven med kommentarer, 3. udgave, 2003, side 
670, Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg, Varemrerkeret, 3. udgave, 2004, side 
282-284, Mogens Koktvedgaard og Lise 0sterborg, Patentloven, 1979, side 293 fog 
Mogens Plesners artikel, Forbud, erstatning og straf, NIR 1986, side 372. 

42. Mogens Koktvedgaard i artikel, Det ophavsretlige sanktionssystem, Juristen 1966, 
side 56 ff., Mogens Koktvedgaard, Leerebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 
461, Mogens Koktvedgaard, Lerebog i konkurrenceret, 6. udgave, 2005, side 67 f, 
Mogens koktvedgaard, Immaterialretspositioner, 1965, side 271 f, Mogens Koktved- 
gaard og Lise 0sterborg, Patentloven, 2. udgave, 1979, side 245, Olaf Eskildsen, 
Vennebog ti! Mogens Koktvedgaard, 1993, Erstatningsberegningen i immaterialret- 
lige tvister, side 364, bet. nr. 944, 1982, om b~ndafgifter, sanktioner, p~tale mv. ved- 
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3. Opgorelse af erstatningskrav 

Erstatningen kan s~ledes opgores p~ flere forskellige m~der, og der er et 
samspil mellem p~ den ene side rimeligt vederlag og p~ den anden side oko- 
nomisk tab i form af afsretningstab, markedsforstyrrelser og andre tab. Rime- I ligt vederlag kan tillagges rettighedshaveren for den krenkende udnyttelse, 
selvom der ikke foreligger noget okonomisk tab, mens erstatning herudover __ 
forudsetter, at rettighedshaveren har lidt et okonomisk tab. m 

Et okonomisk tab i form af afsretningstab er <let tab, som rettighedshave- 
ren rent faktisk har lidt ved manglende eller reduceret salg af sine produkter 
og er dermed et tab opgjort pa kort sigt. Tab i form af markedsforstyrrelser 
udgores af de generelle skadevirkninger, som krenkelserne har for~rsaget i 
form af ringere afsetningsmuligheder, lavere priser mv. og er dermed <let tab, 
rettighedshaveren lider p~ leengere sigt. 

Ved fastsettelsen af erstatningen kan der endvidere legges vegt p~ kren- 
kerens fortjeneste ved krenkelsen, hvilket i visse tilfzelde giver mulighed for, 
at der kan tilkendes en storre erstatning end det lidte tab. Dette forhold end- 
rer dog ikke ved, at den krenkede rettighedshaver som udgangspunkt skal 
have lidt et tab, for krenkeren kan idommes et erstatningsansvar. I mangel af 
et okonomisk tab eller bevis herfor kan rettighedshaveren ikke tillregges tabs- j 
erstatning, men m~ nojes med et rimeligt vederlag." -------11 
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rorende revision af ophavsretsloven, side 70 ff, Mogens Plesner, Artikel om Forbud, 
erstatning og strafmv. i NIR 1986, side 372 ff, Peter Schonning, Ophavsretsloven, 3. 
udgave, 2003, side 671, Peter Mogelvang og Thomas Riis, Festskrift ti! Bernhard 
Gomard, Fogedforbud og kompensation ved immaterialretskrenkelser, side 197, 
Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg, Varemrerkeret, 3. udgave, 2004, side 283 
f, Erling Borcher, Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 254 ff og Palle Bo 
Madsen, Markedsret de! 2, 4. udgave, 2002, side 79, Eva Aaen Skovbo, Erstatning 
for ophavsretlige krrenkelser, 2005, kapitel 4- 7 og Thomas Riis, Enerettigheder og 
vederlagsrettigheder 2005, side 206. 

43. Som eksempler herp~ kan fra nyere retspraksis nevnes U1983.1074S (Elnett), hvor 
retten fandt, at markedsforingen af det kreenkende produkt havde virket markedsfor- 
styrrende i et vist begreenset omfang, men det fandtes ikke godtgjort, at rettighedsha- 
veren havde haft en omsretningsnedgang som folge af denne markedsforing, og der 
var s~ledes ikke grundlag for at tilkende erstatning, U1993.572 (Sollerod musikud- 
l~n) om Sollerod Biblioteks udl~n af grammofonplader i strid med autorernes (NCB) 
rettigheder, hvor der ikke forel~ noget tab, og hvor der efter den dageldende ophavs- 
retslov ikke kunne tillregges rimeligt vederlag, Ul995.92SH (LEGO II), som vedror- 
te markedsforingen af Byggis' byggeklods, som So- og Handelsretten fandt i strid 
med god markedsskik, men hvor So- og Handelsretten p~ baggrund af de forelagte 
oplysninger ikke havde grundlag for at danne sig en mening om, hvorvidt Lego hav- 
de lidt et tab som folge af den krenkende markedsforing eller i bekreftende fald 
storrelsen af dette tab, og Legos erstatningsp~stand blev derfor ikke taget til folge, 
U2003.1343S (Drekningssalget), hvor der ikke var noget tab ved forsikringsselskabs 
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Kapitel 12. Erstatning

Af den omfangsrige praksis, som er gennemgået nedenfor, fremgår det, at 
udgangspunktet altid er et rimeligt vederlag, som ikke er tabsafliængigt, og en 
tabsafhængig erstatning herudover, som i visse tilfælde kan dække et afsæt
ningstab og i andre tilfælde en markedsforstyrrelse eller en kombination her
af. Som følge af implementeringen af retshåndhævelsesdirektivet er det frem
over muligt at få erstatning, der ikke alene er tabsafhængig, men derimod 
også er baseret på krænkerens fortjeneste. Herudover kan rettighedshaveren 
få dækket omkostninger og andre tab, som er forbundet med krænkelsen og 
konstateringen heraf samt få godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

Der er ikke er noget pønalt element i vederlagsreglen eller i erstatningsbe
regningen i de immaterialretlige love. Det har været diskuteret, om markeds
føringsloven indeholder hjemmel til at kræve betaling af bod eller andre pø
nalt relaterede erstatninger, men dette kan ikke anses at være gældende ret.44

Betaling af erstatning giver ikke krænkeren ret til at bruge de krænkede 
produkter, som han har i sin besiddelse. Krænkeren skal tåle inddragelse 
heraf ved dom eller destruere produkterne, også selvom han betaler erstatning 
i form af rimeligt vederlag eller for andre tab i den forbindelse.

Det kan diskuteres, om det skal spille ind på erstatningsopgørelsen, at 
krænker skal ophøre med at bruge de krænkende produkter og skal betale 
erstatning for den brug, der allerede har fundet sted. Krænkeren vil i givet 
fald erhverve nye originale produkter, hvis krænkeren har brug for disse, 
f.eks. i driften af en virksomhed. Dette spørgsmål er ikke afklaret i dansk

dækningssalg af et parti beskadigede tomater påtrykt producentens varemærke, hvor
for producenten kun blev tillagt rimeligt vederlag.

44. Erling Borcher og Frank Bøggild, Markedsføringslov, 2001, side 365 og Erling 
Borcher, Produklefterligninger, 2. udgave, 2003, side 263, der nævner U1980.578S 
(Kemikalieflaske), hvor rettighedshaver blev tilkendt et »bodslignende« beløb, mens 
dette omvendt også var krævet i Sø- og Handelsrets dom af 24. marts 1998, refereret 
i N1R2000.403 (Kitler), hvor sagsøger havde krævet betaling af bod, men hvor Sø- 
og Handelsretten tilkendte erstatning for markedsforstyrrelse og i sin begrundelse ik
ke omtalte bodsanbringendet. Se i øvrigt Palle Bo Madsen, Markedsret del 2, 4. ud
gave, 2002, side 345, Mogens Koktvedgaard. Det ophavsretlige sanktionssystem, Ju
risten 1966, side 56-59, Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 7. udgave, 
2005, side 467, Olaf Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, Erstat
ningsberegningen i immaterialretlige tvister, side 364, bet. nr. 944/1982 om båndaf
gifter, sanktioner, påtale mv. vedrørende revision af ophavsretsloven, side 70-73, 
Mogens Piesner, Artikel om Forbud, erstatning og straf mv. i NIR1986, side 372- 
382, Peter Schønning, Ophavsretsloven, 3. udgave, 2003, side 674, Peter Møgel- 
vang-Hansen og Thomas Riis, Festskrift til Bernhard Gomard, Fogedforbud og 
kompensation ved immaterialretskrænkelser, 2001, side 197.
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Af den omfangsrige praksis, som er gennemg~et nedenfor, fremgr det, at 
udgangspunktet altid er et rimeligt vederlag, som ikke er tabsafhzengigt, og en 
tabsafhzengig erstatning herudover, som i visse tilfelde kan dakke et afsat- 
ningstab og i andre tilfelde en markedsforstyrrelse eller en kombination her- 
af. Som folge af implementeringen af retshndhzvelsesdirektivet er det frem- 
over muligt at f~ erstatning, der ikke alene er tabsafhengig, men derimod 
ogs~ er baseret p~ krankerens fortjeneste. Herudover kan rettighedshaveren 
f~ dekket omkostninger og andre tab, som er forbundet med krankelsen og 
konstateringen heraf samt f~ godtgorelse for ikke-okonomisk skade. 

Der er ikke er noget ponalt element i vederlagsreglen eller i erstatningsbe- 
regningen i de immaterialretlige love. Det har varet diskuteret, om markeds- 
foringsloven indeholder hjemme! til at krave betaling af bod eller andre po- 
nalt relaterede erstatninger, men dette kan ikke anses at vare geldende ret." 

Betaling af erstatning giver ikke krnkeren ret til at bruge de kraenkede 
produkter, som han har i sin besiddelse. Krankeren skal t~le inddragelse 
heraf ved dom eller destruere produkteme, ogs~ selvom han betaler erstatning 
i form af rimeligt vederlag eller for andre tab i den forbindelse. 

Det kan diskuteres, om det skal spille ind p~ erstatningsopgorelsen, at 
kranker skal ophore med at bruge de krnkende produkter og skal betale 
erstatning for den brug, der allerede har fundet sted. Krenkeren vil i givet 
fald erhverve nye originale produkter, hvis krankeren har brug for disse, 
f.eks. i driften af en virksomhed. Dette sporgsml er ikke afklaret i dansk 

dakningssalg af et parti beskadigede tomater p~trykt producentens varemarke, hvor- 
for producenten kun blev tillagt rimeligt vederlag. 

44. Erling Borcher og Frank Boggild, Markedsforingslov, 2001, side 365 og Erling 
Borcher, Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 263, der navner U1980.578S 
(Kemikalieflaske), hvor rettighedshaver blev tilkendt et »bodslignende« belob, mens 
dette omvendt ogs~ var krvet i So- og Handelsrets dom af 24. marts 1998, refereret 
i NIR2000.403 (Kitler), hvor sagsoger havde krevet betaling af bod, men hvor So- 
og Handelsretten tilkendte erstatning for markedsforstyrrelse og i sin begrundelse ik- 
ke omtalte bodsanbringendet. Se i avrigt Palle Bo Madsen, Markedsret del 2, 4. ud- 
gave, 2002, side 345, Mogens Koktvedgaard. Det ophavsretlige sanktionssystem, Ju- 
risten 1966, side 56-59, Mogens Koktvedgaard, Larebog i immaterialret, 7. udgave, 
2005, side 467, Olaf Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, Erstat- 
ningsberegningen i immaterialretlige tvister, side 364, bet. nr. 944/1982 om bindaf- 
gifter, sanktioner, p~tale mv, vedrorende revision af ophavsretsloven, side 70-73, 
Mogens Plesner, Artikel om Forbud, erstatning og straf mv. i NIR1986, side 372- 
382, Peter Schenning, Ophavsretsloven, 3. udgave, 2003, side 674, Peter Mogel- 
vang-Hansen og Thomas Riis, Festskrift til Bemhard Gomard, Fogedforbud og 
kompensation ved immaterialretskrankelser, 200I, side 197. 
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retspraksis, men der ses ikke at være taget hensyn til dette i forbindelse med 
erstatningsfastsættelsen i den omfattende retspraksis.

3.2 Rimeligt vederlag
I alle immaterialretslovene er der direkte hjemmel til at tilkende den krænke
de rettighedshaver en skønsmæssigt fastsat erstatning i form af et rimeligt 
vederlag45 for den krænkende udnyttelse. Reglen om rimeligt vederlag er 
indført successivt i alle de immaterialretlige love og senest også i markedsfø
ringsloven, som pr. 1. juli 2006 også indeholder en regel om rimeligt veder
lag.46

I teorien var det før indførelse af vederlagsregleme gjort gældende fra 
mange sider,47 at erstatning i visse tilfælde måtte fastsættes som mistet hono-

45. Lovforslag nr. 119 af 18. januar 1995 om ændring af ophavsretsloven, hvoraf det i 
bemærkningerne til reglen om rimeligt vederlag i ophavsretslovens § 83 anføres: 
»Der har ligeledes været eksempler på, at domstolene har beregnet erstatningen som 
summen af ophavsmandens sædvanlige honorar og hans øvrige tab som følge af op
havsretskrænkelsen. Ministeriet finder på den baggrund, at erstatningsreglen i op
havsretsloven bør bringes i overensstemmelse med den praksis, der har udviklet sig, 
og erstatningsreglerne inden for den øvrige immaterialretslovgivning«. Af bemærk
ningerne til patentlovens § 58 (FT 1965-66, Tillæg A, Spalte 2481) fremgår det. at 
der ved »rimeligt vederlag« skal forstås en godtgørelse svarende til en passende li
censafgift. 1 bemærkningerne til varemærkelovens § 43 (FT 1990-91. Tillæg A, 
Spalte 1922), halvlederproduktloven § 14 (FT 1987-88. Tillæg A. Spalte 604 og de
signlovens § 37 (tidligere mønsterlovens § 36) (FT 1969-70. Tillæg A. Spalte 2617) 
anføres det tilsvarende, at »rimeligt vederlag« skal forstås i overensstemmelse med 
patentlovens § 58, stk. 1. Også bemærkningerne til brugsmodelloven § 40 (FT 1991- 
92, Tillæg A, side 2533) er i overensstemmelse hermed. Bemærkningerne til plante
nyhedsloven og fødevareloven angiver, at det rimelige vederlag skal fastsættes ud fra 
de samme kriterier som efter de øvrige immaterialretslove. Bemærkningerne er end
nu ikke optrykt i Folketings Tidende, men vil blive placeret i FT 2005-06. Tillæg A, 
side 1364 ff. Bemærkningerne til markedsføringsloven indeholder ikke nogen egent
lig faste kriterier for fastsættelsen af det rimelige vederlag.

46. Patentloven i 1967, mønsterloven i 1970, halvlederloven i 1987. varemærkeloven i 
1991, brugsmodelloven i 1992 og ophavsretsloven i 1995. Indførelse af vederlags
regleme er bl.a. sket på baggrund af rettighedshavernes problemer med at føre bevis 
for deres økonomiske tab i immaterialretlige sager. Se også Peter Schonning. Op
havsretsloven, 3. udgave, 2003, side 670, og Palle Bo Madsen, Markedsret del 2, 4. 
udgave, 2002, side 81.
Se fra den ældre teori bl.a. Torben Lund, Ophavsret, 1961, side 302, Mogens 
Koktvedgaard. Det ophavsretlige sanktionssystem. Juristen 1966, side 58, som anfø
rer, at hvis en rettighedshaver normalt ville give samtykke til en given form for ud
nyttelse, vil erstatningsbeløbet »typisk være at fastsætte til det rimelige honorar, den

47.
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retspraksis, men der ses ikke at vare taget hensyn til dette i forbindelse med 
erstatningsfastscttelsen i den omfattende retspraksis. 

3.2 Rimeligt vederlag 
I alle immaterialretslovene er der direkte hjemmel til at tilkende den kranke- 
de rettighedshaver en skonsmassigt fastsat erstatning i form af et rimeligt 
vederlag for den krankende udnyttelse. Reglen om rimeligt vederlag er 
indfort suecessivt i alle de immaterialretlige love og senest ogs~ i markedsfo- 
ringsloven, som pr. I juli 2006 0gs~ indeholder en regel om rimeligt veder- 
tag." 

I teorien var det for indforelse af vederlagsreglere giort geldende fra 
mange sider,' at erstatning i visse tilflde m~tte fastszttes som mistet hono- 

45. Lovforslag nr. 119 af 18. januar 1995 om andring af ophavsretsloven, hvoraf det i 
bemarkningeme til reglen om rimeligt vederlag i ophavsretslovens $ 83 anfores: 
»Der har ligeledes varet eksempler pa, at domstolene har beregnet erstatningen som 
summen af ophavsmandens sadvanlige honorar og hans ovnige tab som folge af op- 
havsretskreenkelsen. Ministeriet finder p~ den baggrund, at erstatningsreglen i op- 
havsretsloven bear bringes i overensstemmelse med den praksis, der har udviklet sig, 
og erstatningsregleme inden for den ovrige immaterialretslovgivning«. Af bemark- 
ningeme til patentlovens $ 58 (FT 1965-66, Tillaeg A, Spalte 2481) fremg~r detu, at 
der ved »rimeligt vederlag« skal forst~s en godtgorelse svarende til en passende Ii- 
censafgift. I bemarkningeme til varemarkelovens $ 43 (FT 1990-91, Tillag A, 
Spalte 1922), halvlederproduktloven $ 14 (FT 1987.88, Tillaeg A. Spalte 604 og de- 
signlovens $ 37 (tidligere monsterlovens $ 36) (FT 1969-70. Tillaeg A, Spalte 2617) 
anfores det tilsvarende, at »wrimeligt vederlag« skal forst~s i overensstemmelse med 
patentlovens $ 58, stk. I. Ogsh bemarkningeme til brugsmodelloven $ 40 (FT 1991- 
92, Tillaeg A, side 2533) er i overensstemmelse hemmed. Bemarkningeme til plante- 
nyhedsloven og fodevareloven angiver, at det rimelige vederlag skal fastsattes ud fira 
de samme kriterier som efter de ovrige immaterialretslove. Bemarkningeme er end- 
nu ikke optrykt i Folketings Tidende, men vil blive placeret i FT 2005-06. Tillazg A, 
side 1364 ff. Bemarkningeme til markedsforingsloven indeholder ikke nogen egent- 
lig faste kriterier for fastsattelsen af det rimelige vederlag. 

46. Patentloven i 1967, monsterloven i 1970, halvlederloven i 1987, varemarkeloven i 
1991, brugsmodelloven i 1992 0g ophavsretsloven i 1995, Indforelse af vederlags- 
regleme er bl.a. sket pl baggrund af rettighedshavemes problemer med at fore bevis 
for deres okonomiske tab i immaterialretlige sager. Se ogs Peter Schonning, Op- 
havsretsloven, 3. udgave, 2003, side 670, og Palle Bo Madsen, Markedsret del 2, 4. 
udgave, 2002, side 81. 

47. Se fra den zldre teori bl.a. Torben Lund, Ophavsret, 1961, side 302, Mogens 
Koktvedgaard, Det ophavsretlige sanktionssystem, Juristen 1966, side 58, som anfo- 
rer, at hvis en rettighedshaver normalt ville give samtykke til en given form for ud- 
nyttelse, vil erstatningsbelobet »typisk vare at fastsatte til det rimelige honorar, den 
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Kapitel 12. Erstatning

rar, licensindtægt eller anden form for vederlag, således at vederlagsreglen 
var gældende forud for lovfæstningen, men som en ren erstatningsregel. 1 
retspraksis har der før lovfæstningen af vederlagsreglen været en lang række 
eksempler på, at erstatning er blevet tilkendt som tab af honorar, vederlag 
eller licensafgift48, hvilken praksis fortsat kan bruges i et vist omfang i relati
on til vurderingen af størrelsen af vederlaget. Vederlagsregleme er lovfæstede 
for at sikre rettighedshaverne en rimelig kompensation for krænkende udnyt
telse og for at give rettighedshaverne bedre mulighed for økonomisk kom
pensation i tilfælde, hvor de ikke kan føre bevis for deres økonomiske tab.

Ifølge en del af den juridiske teori er vederlagsregleme udtryk for en lov
fæstning af gamle kendte aftaleretlige grundsætninger om quasiaftaler, nær
mere bestemt tilegnelseshandlinger, der virker som aftaleretlige løfter.49

acceptable afgift, licens osv.«, og som eksempler herpå nævnes afgifter for fremfø
relse af musikværker (KODA-afgifter) og vederlag for benyttelse af oversættelser.

48. U 1933.11500 (Anekdoter), hvor vederlaget for brug af anekdoter blev fastsat til 3 
kr. pr. stk., U1951.725H (Hvem ringer klokkerne for?), filmselskab pligtig at betale 
vederlag til oversætter, U1953.48H (Kunstmappen), statsradiofoni betalte vederlag 
for billede. U1962.66H (Persiennelameller 1), vederlag for krænkelse af patent ved
rørende indstilling af persiennelameller, U 1976.2450 (Viva-huset), vedrørende ho
norar for krænkelse af ophavsretten til arkitekttegninger, U 1979.6850 (Centrumde
mokraterne), journalist blev tilkendt erstatning på 300 kr. (samt 350 kr. for brud på 
den ideelle ret), svarende til hvad der kunne opnås ved en genudsendelse af den på
gældende tv-føljeton i fjernsynet, U1984.2010 (Tegl 77), arkitekt tillagt takstmæs
sigt honorar for anvendelse af kopierede tegninger, U 1985.2570 (Spies), krænker 
pålagt en erstatning på 1.500 kr. i form af vederlag for uretmæssig gengivelse af en 
journalists artikel, U1989.1016H (Bistro-kaffekander), erstatning udmålt i form af li
cens for udnyttelse af ophavsret til kaffekande, U1994.1320 (Universitetskompendi
er), 3 universiteter pålagt at betale vederlagserstatning til forfattere for stedfunden fo
tokopiering). Dog modsat U1993.572H (Søllerød musikudlån), hvor Højesteret afvi
ste vederlagserstatning for Søllerød Kommunes udlån af grammofonplader fra 
kommunens biblioteker mod betaling af et årskort på 100 kr. for musikudlån. Høje
steret anså denne ordning for udlejning og dermed en krænkelse af autorernes 
(NCB’s) rettigheder, men afviste at tilkende autorerne (NCB) nogen vederlagserstat
ning. Da NCB ikke havde vederlagstariffer for udlån, og da selve betalingsordningen 
måtte anses for at have reduceret udlånet, kunne rettighedshaverne ikke dokumentere 
noget tab.

49. Se navnlig og yderligere om disse betragtninger i Thomas Riis, Enerettigheder og 
vederlagsrettigheder, 2005, side 227-230, og artikel af Peter Møgelvang og Thomas 
Riis, Fogedforbud og kompensation ved immaterialretskrænkelser, side 192 og 193, 
Festskrift til Bernhard Gomard, hvor de baseret på grundprincipper om kompensati
on ved tilegnelse af andres goder og en række nutidige eksempler herpå samt prin
cipperne om quasiaftaler fastslår, at en krænker må betale en markedsrelateret (rime
lig) pris for sin udnyttelse og ikke kun erstatning efter reglerne om erstatning uden
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mar, licensindtzegt eller anden form for vederlag, sledes at vederlagsreglen 
var geldende ford for lovfeestningen, men som en ren erstatningsregel. E 
retspraksis har der for lovfeestningen af vederlagsreglen vzret en lang rakke 
eksempler pd, at erstatning er blevet tilkendt som tab af honorar, vederlag 
eller licensafgift", hvilken praksis fortsat kan bruges i et vist omfang i relati- 
on til vurderingen af storrelsen af vederlaget. Vederlagsreglere er lovfastede 
for at sikre rettighedshaveme en rimelig kompensation for krankende udnyt- 
telse og for at give rettighedshavermne bedre mulighed for okonomisk kom- 
pensation i tilfelde, hvor de ikke kan fore bevis for deres okonomiske tab. 

lfolge en del af den juridiske teori er vederlagsregleme udtryk for en lo. 
fzestning af gamle kendte aftaleretlige grundsztninger om quasiaftaler, ner- 
mere bestemt tilegnelseshandlinger, der virker som aflaleretlige loner" 

acceptable afgift, licens osv.«, og som eksempler herpl navnes afgifter for fremfe- 
relse af musikvarker (KODA-afgitter) og vederlag for benyelse af oversattelser. 

48. U1933.11500 (Anekdoter), hvor vederlaget for brug af anekdoter blev fastsat til 3 
kr. pr. stk., UI951.725H (Hvem ringer klokkeme for?), filmselskab pligtig at betale 
vederlag til oversatter, U1953,48H (Kunstmappen), statsradiofoni betalte vederlag 
for billede, U1962.66H (Persiennelameller I), vederlag for krenkelse af patent ved- 
rorende indstilling af persiennelameller, U1976.2450 (Viva-huset), vedrorende ho- 
norar for krzenkelse af ophavsretten til arkitekttegninger, U1979.685 (Centrumde- 
mokrateme), joumalist blev tilkendt erstatning p4 300 kr. (samt 350 k. for brud pl 
den ideelle ret), svarende til hvad der kunne opnas ved en genudsendelse af den p~- 
galdende tv-foljeton i fjemsynet, U1984.2010 (Tegl 77), arkitekt tillagt takstmas- 
sigt honorar for anvendelse af kopierede tegninger, U1985.2570 (Spies), kranker 
plagt en erstatning pl 1,500 k. i form af vederlag for uretmassig gengivelse af en 
journalists artikel, U1989,1016H (Bistro-kaffekander), erstatning udmlt i form af li- 
cens for udnytelse af ophavsret til kaffekande, U1994.1320 (Universitetskompendi- 
er), 3 universiteter p~lagt at betale vederlagserstatning til forfattere for stedfunden fo- 
tokopiering). Dog modsat U1993.572H (Sollerod musikudl~n), hvor Hojesteret afvi- 
ste vederlagserstatning for Sollerod Kommunes udln af grammofonplader fra 
kommunens biblioteker mod betaling af et Arskort pl 100 kr. for musikudl~n. Hoje- 
steret ans~ denne ordning for udlejning og dermed en krankelse af autoremes 
(NCB's) rettigheder, men afviste at tilkende autoreme (NCB) nogen vederlagserstat- 
ning. Da NCB ikke havde vederlagstariffer for udl~n, og da selve betalingsordningen 
matte anses for at have reduceret udl~net, kunne rettighedshaverne ikke dokumentere 
noget tab. 

49. Se navnlig og yderligere om disse betragtinger i Thomas Riis, Enerettigheder og 
vederlagsrettigheder, 2005, side 227-230, 0g artikel af Peter Mogelvang og Thomas 
Riis, Fogedforbud og kompensation ved immaterialretskrzenkelser, side 192 0g I93, 
Festskrift til Bemhard Gomard, hvor de baseret pl grundprincipper om kompensati- 
on ved tilegnelse af andres goder og en rakke nutidige eksempier herp~ samt prin- 
cippeme om quasiaftaler fastsl~r, at en krenker m~ betale en markedsrelateret (rime- 
lig) pris for sin udnyttelse og ikke kun erstatning efter regleme om erstatning uden 
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Grundprincippet er, at en krænker, der retsstridigt disponerer over en rettig
hedshavers immaterielle aktiv, bør betale en kompensation svarende til det 
beløb, den retmæssige erhverver af rettighederne betaler, hvilket er et grund
læggende princip i dansk ret.

3.2.1 Principper for rimeligt vederlag
Det rimelige vederlag svarer til det vederlag, royalty, licens eller honorar, 
som rettighedshaveren skulle have haft, hvis rettighedshaveren på forhånd 
havde indgået en aftale med krænkeren om udnyttelse af den pågældende 
rettighed.30 Rettighedshaveren har krav på rimeligt vederlag, selvom rettig
hedshaveren aldrig ville have tilladt den stedfundne krænkende udnyttelse.51

Ved beregningen af størrelsen af det rimelige vederlag lægger retten ikke 
vægt på krænkerens indvundne fortjeneste, hvilket kun kan ske ved beregnin
gen af erstatningen, idet immaterialretslovene alene tillægger krænkerens 
fortjeneste vægt i forhold til erstatningsberegningen.

Rimeligt vederlag kan tilkendes rettighedshaveren, selvom der ikke fore
ligger noget økonomisk tab, og fungerer som en minimumserstatning, men 
ikke som en dobbelt erstatningsmulighed. Hvis rettighedshaveren tillægges 
rimeligt vederlag, kan der kun kræves erstatning for afsætningstab og mar
kedsforstyrrelser og andre tab i det omfang, sådanne tab overstiger det rime

for kontrakt. Se yderligere Bernhard Gomard, Almindelig kontraktret, 2. udgave, 
1996, side 95 f, Lennart Lynge Andersen m.fl., Aftaler og mellemmænd, 4. udgave, 
2001, side 106 fsamt Peter Mogelvang-Hansen i U1982B86 ff.

50. I bemærkningerne til varemærkeloven, FT 1990-91, 2. samling. Tillæg A, Spalte 
1922, til designloven (tidligere mønsterloven) i FT 1969-70, Tillæg A, Spalte 2617 
og til halvlederproduktloven i FT 1987-88, Tillæg A, Spalte 604 anføres det at ud
trykket »rimeligt vederlag« skal fortolkes i overensstemmelse med den tilsvarende 
regel i patentloven, dvs. forstås som et passende vederlag svarende til en licensafgift, 
jf. bemærkningerne til patentloven, FT 1965-66. Tillæg A, Spalte 2481. Ifølge be
mærkningerne til ophavsretsloven i Folketingstidende 1994-95, Tillæg A, side 1410 
skal der ved udtrykket »rimeligt vederlag for udnyttelsen« forstås det vederlag eller 
honorar, som rettighedshaveren ville have haft krav på, såfremt den pågældende ud
nyttelse var sket retmæssigt, dvs. efter at have opnået aftale med rettighedshaveren. 
Se ligeledes bemærkningerne til brugsmodelloven. Folketingstidende 1991-92, Til
læg A, spalte 2533, hvor det anføres, at »rimeligt vederlag« skal forstås som en 
godtgørelse svarende til en passende licensafgift.

51. Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 464, og som 
eksempler på retspraksis U 1984.2010 (Tegl 77), vederlag til arkitekt for krænkelse, 
U 1985.2570 (Spies) udnyttelse af artikel og U1999.158S (Eva-Trio), krænkelse af 
ophavsretten til et Eva-Trio grydesæt.
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Grundprincippet er, at en kranker, der retsstridigt disponerer over en rettig- 
hedshavers immaterielle aktiv, bar betale en kompensation svarende til det 
belob, den retmassige erhverver af rettighederne betaler, hvilket er et grund- 
laggende princip i dansk ret. 

3.2.1 Principper for rimeligt vederlag 
Det rimelige vederlag svarer til det vederlag, royalty, licens eller honorar, 
som rettighedshaveren skulle have haft, hvis rettighedshaveren p~ forh~nd 
havde indg~et en aftale med kreenkeren om udnyttelse af den p~galdende 
rettighed." Rettighedshaveren har krav p~ rimeligt vederlag, selvom rettig- 
hedshaveren aldrig ville have tilladt den stedfundne krankende udnyttelse.' 

Ved beregningen af storrelsen af det rimelige vederlag legger retten ikke 
veegt p~ kreenkerens indvundne fortjeneste, hvilket kun kan ske ved beregnin- 
gen af erstatningen, idet immaterialretslovene alene tillegger krenkerens 
fortjeneste veegt i forhold til erstatningsberegningen. 

Rimeligt vederlag kan tilkendes rettighedshaveren, selvom der ikke fore- 
igger noget okonomisk tab, og fungerer som en minimumserstatning, men 
ikke som en dobbelt erstatningsmulighed. Hvis rettighedshaveren tillagges 
rimeligt vederlag, kan der kun kraves erstatning for afsatningstab og mar- 
kedsforstyrrelser og andre tab i det omfang, s~danne tab overstiger det rime- 

for kontrakt. Se yderligere Bernhard Gomard, Almindelig kontraktret, 2. udgave, 
1996, side 95 f, Lennart Lynge Andersen m.fl., Aftaler og mellemmand, 4. udgave, 
2001, side 106 f samt Peter Mogelvang-Hansen i U1982B86 ff. 

50. I bemarkningere til varemarkeloven, FT 1990.91, 2. samling, Tillag A, Spalte 
1922, til designloven (tidligere monsterloven) i FT 1969.70, Tillag A, Spalte 2617 
og til halvlederproduktloven i FT 1987-88, Tillaeg A, Spalte 604 anfores det, at ud- 
trykket wimeligt vederlag« skal fortolkes i overensstemmelse med den tilsvarende 
regel i patentloven, dvs. forstds som et passende vederlag svarende til en licensafgift, 
jf. bemzerkningere til patentloven, FT 1965-66, Tilleg A, Spalte 2481. Ifolge be- 
markningere til ophavsretsloven i Folketingstidende 1994-95, Tillag A, side 1410 
skal der ved udtrykket »rimeligt vederlag for udnyttelsen« forstds det vederlag eller 
honorar, som rettighedshaveren ville have haft krav pd, sfremt den p~gzldende ud- 
nyttelse var sket retmassigt, dvs. efter at have opn~et aftale med rettighedshaveren. 
Se ligeledes bemarkningeme til brugsmodelloven, Folketingstidende 1991-92, Tit- 
lag A, spalte 2533, hvor det anfores, at »wrimeligt vederlag« skal forst~s som en 
godtgorelse svarende til en passende licensafgift. 

5I. Mogens Koktvedgaard, Lrebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 464, og som 
eksempler p retspraksis U1984.,2010 (Tegl 77), vederlag til arkitekt for kreenkelse, 
U1985.2570 (Spies) udnytelse af artikel og U1999158S (Eva-Trio), krankelse af 
ophavsretten til et Eva-Trio grydeszet, 
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lige vederlag.52 Fra retspraksis foreligger der en lang række eksempler, hvor 
der er givet rimeligt vederlag, men hvor der ikke har foreligget noget økono
misk tab.53

3.2.2 Størrelsen af det rimelige vederlag
Størrelsen af det rimelige vederlag og den samlede erstatning vil blive fastlagt 
på baggrund af rettens skøn ud fra de konkrete krænkelsers art og omfang. 
Det rimelige vederlag skal svare til, hvad der må anses som et normalt veder
lag for udnyttelse af den pågældende rettighed i den konkrete situation, hvil
ket kan variere meget, og hvilket afhænger af den objektive krænkelse, som 
er foretaget.54

Som grundprincip gælder, at vederlaget skal ydes uanset størrelsen af det 
lidte tab, og også selvom intet tab er lidt, og selvom rettighedshaveren ikke 
normalt eller i det hele taget ville have givet samtykke til den stedfundne 
krænkende udnyttelse. Det har været fremført, at det kunne være nærliggende 
at tage udgangspunkt i købelovens § 5, således at den skønsmæssige vurde
ring i mangel af oplysning om en gængs pris kan tage sit udgangspunkt i 
rettighedshaverens forlangende.55 Baggrunden herfor er, at vederlagsreglen

52. Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 465, Erling 
Borcher, Produktefterligninger, 2 udgave, 2003, side 253, Mogens Koktvedgaard og 
Knud Wallberg, Varemærkeret, 3. udgave, 2004, side 284 og fra praksis 
U2001.747H (Tripp Trapp III), hvor rettighedshaver blev tilkendt. 500.000 kr. i sam
let skønsmæssig erstatning for omsætningstab og markedsforstyrrelse og derfor ikke 
kunne tilkendes rimeligt vederlag herudover.

53. Som eksempel herpå U1998.946SH (WWF), hvor der var tale om en krænkelse af 
Verdensnaturfondens varemærke. Da der ikke var ført bevis for tab, blev rettigheds
haveren kun tilkendt et rimeligt vederlag. U2002.9110 (tv-boksning) om uberettiget 
visning af 8 filmklip, hvor retten ikke fandt det bevist, at filmenes værdi var blevet 
forringet ved anvendelsen, hvorfor der ikke var grundlag for at yde erstatning. Der 
blev dog givet et rimeligt vederlag på 3.000 kr. pr. klip og godtgørelse for ikke- 
økonomisk skade på 30.000 kr., U2003.1343SH (Dækningssalget), hvor en vare
mærkeret var krænket ved forsikringsselskabs dækningssalg af et parti beskadigede 
tomater påtrykt producentens varemærke. Retten udtaler i sine præmisser, at i man
gel af bevis for tab, herunder omsætningstab, var der ikke grundlag for at tilkende 
den krænkede erstatning. Derimod blev der tilkendt et rimeligt vederlag jf. varemær
kelovens § 43, stk. 1.

54. Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis, Fogedforbud og kompensation ved im- 
materialretskrænkelser, Festskrift til Bernhard Gomard, 2001, side 194.

55. Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis, Fogedforbud og kompensation ved im- 
materialretskrænkelser, side 195, der gør sig til talsmand for dette synspunkt, og som 
fremdrager U1999.14620 (Billed Bladet) som eksempel herpå. Denne sag vedrørte 
en ugebladsartikel, der for 90 % vedkommende bestod af citater fra en bog, som in-
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lige vederlag. Fra retspraksis foreligger der en lang rakke eksempler, hvor 
der er givet rimeligt vederlag, men hvor der ikke har foreligget noget okono- 
misk tab. 

3.2.2 Storrelsen af det rimelige vederlag 
Storrelsen af det rimelige vederlag og den samlede erstatning vil blive fastlagt 
p~ baggrund af rettens skon ud fra de konkrete krzenkelsers art og omfang. 
Det rimelige vederlag skal svare til, hvad der mil anses som et normalt veder- 
lag for udnyttelse af den p~galdende rettighed i den konkrete situation, hvil- 
ket kan variere meget, og hvilket afhanger af den objektive krankelse, som 
er foretaget."" 

Som grundprincip gelder, at vederlaget skal ydes uanset storrelsen af det 
lidte tab, og ogs~ selvom intet tab er lidt, og selvom rettighedshaveren ikke 
normalt eller i det hele taget ville have givet samtykke til den stedfundne 
kraenkende udnyttelse. Det har veret fremfort, at det kunne vere nerliggende 
at tage udgangspunkt i kobelovens { 5, sledes at den skonsmessige vurde- 
ring i mangel af oplysning om en gangs pris kan tage sit udgangspunkt i 
rettighedshaverens forlangende. Baggrunden herfor er, at vederlagsreglen 

52. Mogens Koktvedgaard, Larebog i immaterialret, 7. dgave, 2005, side 465, Erling 
Borcher, Produktefterligninger, 2 udgave, 2003, side 253, Mogens Koktvedgaard og 
Knud Wallberg, Varemarkeret, 3. udgave, 2004, side 284 og fra praksis 
U2001.747H (Tripp Trapp Ill), hvor rettighedshaver blev tilkendt, 500.000 kr. i sam- 
let skonsmassig erstatning for omsatningstab og markedsforstyrrelse og derfor ikke 
kunne tilkendes rimeligt vederlag herudover. 

53. Som eksempel herp U1998.946SH (WWF), hvor der var tale om en kreenkelse af 
Verdensnaturfondens varemarke. Da der ikke var fort bevis for tab, blev rettigheds- 
haveren kun tilkendt et rimeligt vederlag. U2002.911 (tv-boksning) om uberettiget 
visning af 8 filmklip, hvor retten ikke fandt det bevist, at filmenes vardi var blevet 
forringet ved anvendelsen, hvorfor der ikke var grundlag for at yde erstatning. Der 
blev dog givet et rimeligt vederlag pl 3.000 kr. pr. klip og godtgorelse for ikke- 
okonomisk skade pl 30.000 kr., U2003.1343SH (Dakningssalget), hvor en vare- 
markeret var krzenket ved forsikringsselskabs dakningssalg af et parti beskadigede 
tomater p~trykt producentens varemarke. Retten udtaler i sine premisser, at i man- 
gel af bevis for tab, herunder omsatningstab, var der ikke grundlag for at tilkende 
den kreenkede erstaining. Derimod blev der tilkendt et rimeligt vederlag jf. varemar- 
kelovens $ 43, stk. I. 

54. Peter Mogelvang-Hansen og Thomas Riis, Fogedforbud og kompensation ved im- 
materialretskrankelser, Festskrift til Bemhard Gomard, 200I, side I94. 

55. Peter Mogelvang-Hansen og Thomas Riis, Fogedforbud og kompensation ved im- 
materialretskrankelser, side I95, der ger sig til talsmand for dette synspunkt, og som 
fremdrager U1999.14620 (Billed Bladet) som eksempel herpl. Denne sag vedrorte 
en ugebladsartikel, der for 90 % vedkommende bestod af citater fra en bog, som in- 
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har sit udspring i grundsætningen om quasiløfler og i købelovens § 5,56 hvor
efter en køber, når en aftale ikke indeholder vilkår om prisens fastsættelse, og 
der ikke er holdepunkter for andet, må betale, hvad sælgeren forlanger »for så 
vidt det ikke kan anses for ubilligt«.57

I forarbejderne til de enkelte immaterialretslove er det fastslået, at det 
rimelige vederlag skal fastsættes til det vederlag, royalty eller honorar, som 
rettighedshaver ville have opnået, hvis rettighedshaver på forhånd havde 
indgået en aftale med krænkeren om udnyttelse af den pågældende rettig
hed.58

Såfremt der ikke eksisterer noget takstmæssigt honorar eller lignende for 
den pågældende udnyttelse, må vederlaget fastsættes skønsmæssigt.59

Størrelsen af det rimelige vederlag må fastsættes helt konkret for hver 
enkeltstående krænkelse, der afhængigt af de konkrete omstændigheder kan 
være et licens vederlag pr. solgt krænkende enhed eller et engangs- eller ar- 
bejdshonorar til f.eks. en kunstner, en arkitekt, en designer eller en anden type

deholdt 3 % af den krænkede bogs tekst, og hvor vederlaget blev fastsat til 50.000 kr. 
svarende til, hvad forlaget ville have forlangt.

56. Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis, Fogedforbud og kompensation ved im- 
materialretskrænkelse, Festskrift til Bernhard Gomard, side 193-194. og Thomas 
Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 231, som udlægger U1985. 
2570 (Spies), om Spies-koncemens uretmæssige gengivelse af en journalists artikel 
som udtryk for, at landsretten har anvendt (quasi-)kontraktretlige synspunkter, her
under grundsætning i købelovens § 5. Se tillige Eva Aaen Skovbo. Erstatning for op
havsretlige krænkelser, 2005, side 214, der overbevisende fremfører, at købelovens §
5 er baseret på et vederlag, der ikke må anses for ubilligt og dermed i en række situa
tioner kan være højere end et rimeligt vederlag efter immaterialretslovene. samt at 
der er forskel i relation til bevisbyrden, idet køberen har bevisbyrden efter købelo
vens § 5, mens rettighedshaveren har bevisbyrden efter reglerne om rimeligt veder
lag i immaterialretslovene.

57. Fra norsk retspraksis kan nævens RG 1981.493 (Skulptur), der angik et guldsmed- 
firmas uberettigede brag af en skulptur i forbindelse med reklame. Renen i Oslo 
fandt, at rettighedshaverens krav på rimeligt vederlag var urimeligt højt og ubilligt.

58. I lovbemærkninger til varemærkelovens § 43, hvor rimeligt vederlag skal fortolkes i 
overensstemmelse med den tilsvarende regel i patentloven, dvs. som et passende ve
derlag svarende til licensafgift. 1 ophavsretslovens bemærkninger til lovforslag L af 
18. januar 1995, side 99-110, hvor det fremgår, at udtrykket »rimeligt vederlag« for 
udnyttelsen i forslaget til slk. 1 forstås det vederlag eller honorar, som rettighedsha
veren ville have haft krav på, såfremt den pågældende udnyttelse var sket retmæs
sigt, dvs. efter aftale med rettighedshaveren«.

59. Bemærkninger til lovforslag LI 19 af 18. januar 1995, side 100.
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har sit udspring i grundsatningen om quasilofter og i kobelovens $ 5," hvor- 
efter en kober, n~r en aftale ikke indeholder vilk~r om prisens fastsettelse, og 
der ikke er holdepunkter for andet, m~ betale, hvad salgeren forlanger »for s~ 
vidt det ikke kan anses for ubilligt«" 

I forarbejdere til de enkelte immaterialretslove er det fastsl~et, at det 
rimelige vederlag skal fastsates til det vederlag, royalty eller honorar, som 
rettighedshaver ville have opn~et, hvis rettighedshaver p~ forh~nd havde 
indg~et en aftale med krankeren om udnyttelse af den p~geldende rettig- 
he4." 

S~fremt der ikke eksisterer noget takstmassigt honorar eller lignende for 
den p~galdende udnyttelse, m~ vederlaget fastsattes skonsmassigt" 

Starrelsen af det rimelige vederlag m fastszttes helt konkret for hver 
enkeltst~ende krankelse, der afhangigt af de konkrete omstandigheder kan 
vere et licensvederlag pr. solgt krankende enhed eller et engangs- eller ar- 
bejdshonorar til f.eks. en kunstner, en arkitekt, en designer eller en anden type 

deholdt 3 % af den kr«nkede bogs tekst, og hvor vederlaget blev fastsat ti! 50.000 kr. 
svarende til, hvad forlaget ville have forlangt. 

56. Peter Mogelvang-Hansen og Thomas Riis, Fogedforbud og kompensation ved im- 
materialretskrankelse, Festskrift til Bemhard Gomard, side 193-194, og Thomas 
Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 231, som udlagger U1985. 
2570 (Spies), om Spies-koncemens uretmassige gengivelse af en joumalists artikel 
som udtryk for, at landsretten har anvendt (quasi-)kontraktretlige synspunkter, her- 
under grundsatning i kobelovens $ 5. Se tillige Eva Aaen Skovbo, Erstatning for op- 
havsretlige krankelser, 2005, side 214, der overbevisende fremforer, at kobelovens S$ 
Ser baseret pd et vederlag, der ikke m~ anses for ubilligt og dermed i en rkke situa- 
tioner kan vare hojere end et rimeligt vederlag efter immaterialretslovene, samt at 
der er forskel i relation til bevisbyrden, idet koberen har bevisbyrden efter kobelo- 
vens & 5, mens rettighedshaveren har bevisbyrden efter regleme om rimeligt veder- 
lag i immaterialretslovene. 

57. Fra norsk retspraksis kan navens RG 1981,493 (Skulptur), der angik et guldsmed- 
firmas uberettigede brug af en skulprur i forbindelse med reklame. Reten i Oslo 
fandt, at rettighedshaverens krav pl rimeligt vederlag var urimeligt hojt og ubilligt. 

58. Ilovbemzerkninger til varemerkelovens $ 43, hvor rimeligt vederlag skal fortolkes i 
overensstcmmelse med den tilsvarende regel i patentloven, dvs. som et passende ve- 
derlag svarende til licensafgift. I ophavsretslovens bemarkninger til lovforslag L af 
I8. januar 1995, side 99-110, hvor det fremg~r, at udtrykket »rimeligt vederlag« for 
udnyttelsen i forslaget til stk. I forsts det vederlag eller honorar, som rettighedsha- 
veren ville have haft krav p, sAfremt den p~galdende udnyttelse var sket retrees. 
sigt, dvs. efter aftale med rettighedshaveren« 

59. Bemarkninger til lovforslag L119 af 1I8. januar 1995, side 100. 
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rettighedshaver. I praksis vii der ofte kunne vrere et stort spillerum i relation 
til fastseettelse af det rimelige vederlag." 

Selvom rimeligt vederlag ikke er tabsafhengigt, er det dog nodvendigt for 
rettighedshaveren at dokumentere storrelsen af det rimelige vederlag i relati- 
on ti! de konkrete kreenkelser." Hvis rettighedshaveren stiller ydelseme gratis 
til r~dighed, f.eks. via intemettet, vii rettighedshaveren ikke kunne kreeve 
rimeligt vederlag for krrenkelsen, medmindre en gratis udnyttelse er betinget 
af andre betalbare forhold, f.eks. et abonnement, medlemskab eller andet. 
Hvis rettighedshaveme normalt beregner sig et lavt eller et hojt vederlag, vil 
han i tilfzelde af krrenkelser tilsvarende kunne beregne sig et lavt henholdsvis 
hojt vederlag. Som det fremg~r af nedenst~ende retspraksis, har rettighedsha- 
verne i en lang rekke sager haft problemer med at fore bevis for storrelsen af 
deres vederlagskrav, som i forhold til de p~st~ede belob er blevet reduceret en 
he! de! af domstolene.62 

Normalt vii rettighedshaveren ikke give rabat i forbindelse med fastlreg- 
gelse af licensafgift, royalty, engangsvederlag eller arbejdshonorar, og det vil 
derfor normalt ikke vere nodvendigt at tage stilling hertil. Hvis der inden for 
et omr~de ydes rabat eller bonus, opst~r sporgsm~let, om dette skal indg~ i 
forbindelse med fastseettelse af det rimelige vederlag. De samme betragtnin- 
ger, som er angivet nedenfor i relation ti! rabatter, bonusordninger og eventu- 
elle andre fradrag, der kan forekomme ved salg af produkter, finder tilsvaren- 
de anvendelse og forer til, at der som hovedregel ved fastlreggelse af rimeligt 
vederlag ikke bor tages hensyn til rabatter, bonusordninger og eventuelle 
andre fradrag. 

60. Mogens Koktvedgaard, Lrerebog i irnrnaterialret, 7. udgave, 2005, side 465, og som 
eksempel U2002.696H (Plendil/Rhinocort), hvor der var et spillerum pa mellem 5 og 
40 %i licensvederlag. Sagen angik en dansk virksornhed, der i forbindelse med om- 
pakning af legemidler uberettigede anbragte rettighedshaverens varemerke p~ den 
nye emballage i strid med varemerkelovens $ 6, stk. 2. Rettighedshaverens direktor 
blev fort som vidne under sagen og var af den opfattelse, at licensvederlaget for det 
p~geldende varemerke burde ligge p~ mellem 35 0g 40 %. Hojesteret fastsatte dog 
vederlaget,jf. varemrerkelovens § 43, stk. 1, til i alt 3 mio. kr., svarende til ca. 5%af 
omseetningen. 

61. Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige kreenkelser, 2005, side 373, som 
mener, at domstolene sandsynligvis tillegger manglende bevis for tabet storre veegt 
end beviset for den p~st~ede licensberegning og i den forbindelse henviser til 
Ul998.288SH (Rettigheder til selskabsnavn) og U2000.1838H (Biva mobler). 

62. Se bl.a. Ul992.909S (Superelipsebordet), Ul994.147/2S (Tordenskjold teendstikker), 
U1998.946S (WWF), U2001.747H (Trip Trap IID) og U2002.717H (Borsen). 
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3. Opgørelse af erstatningskrav

Endvidere må det antages, at krænkerens manglende udnyttelse af de ulov
lige produkter eller materiale ikke bør medføre nedslag i det rimelige veder
lag, hvilket vil være relevant, hvis ulovlige kopier ikke er blevet brugt eller 
ulovlige produkter ikke er bragt på markedet.63

3.2.2.1 Rimeligt vederlag som licensafgift
På områder, hvor det er normalt at indgå licensaftaler, f.eks. ved udnyttelse af 
patentrettigheder, varemærkerettigheder eller ophavsrettigheder, vil det rime
lige vederlag svare til den »normale licensafgift«, som rettighedshaveren 
beregner sig, og hvis en sådan ikke findes, det vederlag som andre i branchen 
normalt beregner sig.64

Der foreligger ikke megen praksis om rimeligt vederlag, og det er vanske
ligt ud af retspraksis præcis at se, hvilke momenter domstolene har lagt til 
grund ved fastlæggelse af det rimelige vederlag som licens. Af betænkning til 
patentloven65 fremgår det, at der i relation til fastlæggelse af et rimeligt li
censvederlag skal indgå momenter som muligheden for at fremstille produk
ter af samme art uden herved at krænke andre rettigheder og opfindelsens 
betydning set ud fra en omkostningsminimerende synsvinkel. Det er imidler
tid vanskeligt at se, hvorledes sådanne elementer kan indgå i fastlæggelsen af 
et rimeligt licensvederlag, idet dette bør fastsættes først og fremmest med 
udgangspunkt i, hvad rettighedshaveren selv normalt beregner i licensveder
lag og i mangel heraf, hvad andre tilsvarende udbydere på markedet tager i 
licensvederlag. Hvis en sådan angivelse ikke findes, foretager domstolene en 
skønsmæssig vurdering, således som det er forudsat i lovforarbejdeme til 
ophavsretsloven.66

Som eksempler på domme kan fra retspraksis nævnes nedenstående fra 
ophavsretten og varemærkeretten, mens der ikke ses at være domme inden 
for patent- eller designområdet:

På linje hermed Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 237- 
238.
I Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 232-237, er foreta
get en gennemgang af de elementer, der indgår ved fastsættelse af det rimelige ve
derlag som licensvederlag.
Bet. angående nordisk patentlovgivning, 1964, side 336.
1 FT 1994-95, Tillæg A, side 1410, hedder det: »Eksisterer der ikke noget sædvanligt 
honorar eller lignende for den pågældende udnyttelse, må vederlaget fastsættes 
skønsmæssigt.«

63.

64.

65.
66.
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Endvidere m~ det antages, at krankerens manglende udnyttelse af de ulov- 
lige produkter eller materiale ikke bor medfore nedslag i det rimelige veder- 
lag, hvilket vil vere relevant, hvis ulovlige kopier ikke er blevet brugt eller 
ulovlige produkter ikke er bragt pd markedet." 

3.2.2.1 Rimeligt vederlag som licensafgift 
Pl omr~der, hvor det er normalt at indg~ licensaftaler, f.eks. ved udnyttelse af 
patentrettigheder, varemarkerettigheder eller ophavsrettigheder, vil det rime- 
lige vederlag svare til den »normale licensafgift«, som rettighedshaveren 
beregner sig, og hvis en s~dan ikke findes, det vederlag som andre i branchen 
normalt beregner sig." 

Der foreligger ikke megen praksis om rimeligt vederlag, og det er vanske- 
ligt ud af retspraksis precis at se, hvilke momenter domstolene har lagt til 
grund ved fastleggelse af det rimelige vederlag som licens. Af betznkning til 
patentloven" fremgir det, at der i relation til fastlzggelse af et rimeligt li- 
censvederlag skal indg~ momenter som muligheden for at fremstille produk- 
ter af samme art uden herved at krenke andre rettigheder og opfindelsens 
betydning set ud fra en omkostningsminimerende synsvinkel. Deter imidler- 
tid vanskeligt at se, hvorledes s~danne elementer kan indg~ i fastleggelsen af 
et rimeligt licensvederlag, idet dette bor fastsattes forst og fremmest med 
udgangspunkt i, hvad rettighedshaveren selv normalt beregner i licensveder- 
lag og i mangel heraf, hvad andre tilsvarende udbydere p~ markedet tager i 
licensvederlag. Hvis en s~dan angivelse ikke findes, foretager domstolene en 
skonsmessig vurdering, s~ledes som det er forudsat i lovforarbejdere til 
ophavsretsloven." 

Som eksempler p~ domme kan fra retspraksis nevnes nedenst~ende fra 
ophavsretten og varemarkeretten, mens der ikke ses at vare domme inden 
for patent- eller designomr~det: 

63. PAlinje hemmed Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 237- 
238. 

64. I Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 232-237, er foreta- 
get en gennemgang af de elementer, der indglr ved fastsattelse af det rimelige ve- 
derlag som licensvederlag. 

65. Bet. ang~ende nordisk patentlovgivning, I964, side 336. 
66. IFT 1994.95, Tilleg A, side 1410, hedder det: »Eksisterer der ikke noget sadvanligt 

honorar eller lignende for den plgeldende udnyttelse, m~ vederlaget fastszttes 
skonsmaessigt.« 
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U19S9.1016H (Bistro-kaffekander): Designer havde andel i ophavsretten til Bistro kaffe
kander og havde ret til licens på 2,5 % af produktionsprisen for to udviklede typer af Bistro 
kaffekander.

U1994.147S (Tordenskjold tændstikker): Det blev anset for godtgjort, at et ibmgtaget 
og registreret varemærke var forveksleligt med et ældre varemærke, idel mærkerne bygge
de på det samme grundmotiv. Retten fandt herefter, at der var tale om en krænkelse af det 
ældre mærke, og at rettighedshaveren derfor havde krav på erstatning og rimeligt vederlag 
for udnyttelsen, som skønsmæssigt fastsattes til 100.000 kr.

U1998.946SH (VVWF): En tøjvirksomhed havde uden tilladelse anvendt Worldwide 
Fond for Nature’s pandamærke på papirbæreposer. WWF gjorde under sagen til støtte for 
sit vederlagskrav gældende, at dette måtte fastsættes svarende til, hvad WWF havde opnået 
i form af 10 % vederlag og en minimumsafgift for det første år på 1 mio. kr. i henhold til 
en aftale med tøjvirksomheden Hennes & Mauritz i Sverige, og vederlaget blev på den 
baggrund fastsat til 100.000 kr. som påstået under sagen.

U 1999.3260 (Microsoft): Salg af 9.000 ulovlige MS-DOS- og MS-Windowsprogram- 
mer. Under sagen fremkom rettighedshaveren med oplysninger om den normale licensaf
gift for de pågældende programmer, hvilket retten lagde til grund ved erstatningsudmålin
gen.

U1999.1678H (Inhalationsbeholderen): Der forelå en varemærkekrænkelse i forbindel
se med parallelimport af lægemidler til Danmark, som udløste et rimeligt vederlag på 
300.000 kr.

U2000.915S (Tyrkisk Peber): En producent fremstillede bolcher i Danmark og solgte 
dem til en forhandler i Tyskland under varemærket Perelly Tyrkisk Peper/Tiirkisch Pfeffer. 
Producentens salg af bolcher til den tyske forhandler fandtes i strid med reglen i varemær
kelovens § 4, stk. 3, nr. 3, da mærket tilhørte en anden dansk producent. Rettighedshaveren 
blev tilkendt et rimeligt vederlag på 200.000 kr. for krænkers uberettigede brug af vare
mærket igennem godt et år.

U2000.1838S (Biva Møbler): Retsstridig anvendelse af varemærke i distribueret til
budsavis, hvor erstatning (rimeligt vederlag) blev fastsat til 100.000 kr. og uden nogen 
særlig begrundelse, selvom der var påstået et væsentligt højere beløb.

U2002.612S (Budweiser): Rettighedshaveren blev tillagt 200.000 kr. i samlet erstat
ning for makedsforstyrrelser og vederlag for krænkende anvendelse af varemærket.

U2002.696H (Plendil/Rhinocort): Rettighedshaver blev tillagt erstatning på 3.125.000 
kr. som licensbaseret vederlag.

U2002.717H (Børsen): Varemærkeindehaveren, Dagbladet Børsen, blev tillagt et 
skønsmæssigt vederlag på 25.000 kr. for den krænkende udnyttelse, selvom der ikke forelå 
nærmere oplysninger om sædvanlige licensafgifter.

U2002.9110 (Tv-boksning): Uberettiget anvendelse af otte filmklip, hvor Østre Lands
ret fastslog, at »det sædvanlige vederlag for udnyttelsen af filmklippene ville udgøre 3.000 
kr. pr. klip«, og Landsretten fastsatte derfor det samlede rimelige vederlag til 24.000 kr. for 
8 klip.

U2003.630H (Daivonex): Ompakning og genanbringelse af varemærke på parallelim
porteret medicin, hvor varemærkeindehaveren blev tillagt 150.000 kr. i rimeligt vederlag 
for varemærkekrænkelsen svarende til ca. 5 % af krænkerens omsætning i Danmark og
Sverige.

U2003.1826H (Paranova/Boehringer): Erstatning for varemærkekrænkelse i forbindel
se med parallelimport blev fastsat til 1 mio. kr. i rimeligt vederlag svarende til 5 % af 
krænkerens omsætning.

454

Side 466

Kapitel 12. Erstatning 

U1989.1016H (Bistro-kaffekander): Designer havde andel i ophavsretten til Bistro kaffe- 
kander og havde ret ti licens pa2,5 % af produktionsprisen for to udviklede typer af Bistro 
kaffekander. 

U1994.147S (Tordenskjold tandstikker): Det blev anset for godtgiort, at et ibrgtaget 
og registreret varemarke var forveksleligt med et zldre varemcerke, idet merkeme bygge- 
de p~ det samme grundmotiv. Retten fandt herefter, at der var tale om en krznkelse af det 
zldre marke, og at rettighedshaveren derfor havde krav p~ erstatning og rimeligt vederlag 
for udnyttelsen, som skonsmcssigt fastsattes til 100.000 kr. 

U1998.946SH (WWF)y: En tojvirksomhed havde uden tilladelse anvendt Worldwide 
Fond for Nature's pandamarke p~ papirbareposer. WWF gijorde under sagen til stotte for 
sit vederlagskrav geldende, at dette m~tte fastsattes svarende til, hvad WWF havde opn~et 
i form af 10 % vederlag og en minimumsafgift for det forste Zr pl I mio. kr. i henhold til 
en aftale med tojvirksomheden Hennes & Mauritz i Sverige, og vederlaget blev pl den 
baggrund fastsat ti] 100.000 kr. som p~stet under sagen. 

U1999,3260 (Microsoft): Salg af 9.000 ulovlige MS-DOS- og MS-Windowsprogram- 
mer. Under sagen fremkom rettighedshaveren med oplysninger om den normale licensaf- 
gift for de p~gzldende programmer, hvilket retten lagde til grund ved erstatningsudmlin- 
gen. 

U1999.1678H (Inhalationsbeholderen): Der forel~ en varemarkekreenkelse i forbindel- 
se med parallelimport af lagemidler til Danmark, som udloste et rimeligt vederlag pd 
300.000 kr. 

U2000.915S (Tyrkisk Peber): En producent fremstillede bolcher i Danmark og solgte 
dem til en forhandler i Tyskland under varemarket Perelly Tyrkisk Peper/T~rkisch Pfeffer. 
Producentens salg af bolcher til den tyske forhandler fandtes i strid med reglen i varemar- 
kelovens $ 4, stk. 3, nr. 3, da market tilhorte en anden dansk producent. Rettighedshaveren 
blev tilkendt et rimeligt vederlag pi 200.000 kr. for kreenkers uberettigede brug af vare- 
market igennem godt et ~r. 

U2000.1838S (Biva Mobler): Retsstridig anvendelse af varemarke i distribueret til- 
budsavis, hvor erstatning (rimeligt vederlag) blev fastsat til 100.000 kr. og uden nogen 
saerlig begrundelse, selvom der var p~st~et et vasentligt hojere belob. 

U2002.612S (Budweiser): Rettighedshaveren blev tillagt 200.000 kr. i samlet erstat- 
ning for makedsforsiyrrelser og vederlag for krankende anvendelse af varemarket. 

U2002.696H (Plendil/Rhinocort): Rettighedshaver blev tillagt erstatning pi 3,125.000 
kr. som licensbaseret vederlag. 

U2002.717H (Borsen): Varemarkeindehaveren, Dagbladet Borsen, blev tillagt et 
skonsmassigt vederlag pi 25,000 kr. for den krzenkende udnyttelse, selvom der ikke forell 
neermere oplysninger om sadvanlige licensafgifter. 

U2002.9110 (Tv-boksning): Uberettiget anvendelse af otte filmklip, hvor @stre Lands- 
ret fastslog, at »det sadvanlige vederlag for udnyttelsen af filmklippene ville udgore 3.000 
kr. pr. klip«, og Landsretten fastsatte derfor det samlede rimelige vederlag til 24.000 kr. for 
8klip. 

U2003.630H (Daivonex): Ompakning og genanbringelse af varemarke pl parallelim- 
porteret medicin, hvor varemaerkeindehaveren blev tillagt 150.000 kr. i rimeligt vederlag 
for varemarkekrankelsen svarende til ca. S % af krznkerens omsatning i Danmark og 
Sverige. 

U2003.1826H (Paranova/Boehringer): Erstatning for varemarkekrankelse i forbindel- 
se med parallelimport blev fastsat til I mio. kr. i rimeligt vederlag svarende til 5 % af 
kraenkerens omsctning. 
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U2005.1291I-I (Jutlandoor): Retten fandt, at en virksomhed ikke var berettiget til at 
anvende navnet »Jutlandoor« ved produktion og salg af døre, idet det fandtes at krænke 
varemærket »Jutlandia Døre«. Krænkeren blev pålagt at betale vederlag (og erstatning) for 
den uberettigede brug af varemærket i alt 50.000 kr.

U2005.1393V (Kopicenter): Et kopicenter havde fremstillet fotokopier af mindst 349 
forskellige faglitterære værker med henblik på salg eller viderekopiering. Retten fandt, at 
delte var en krænkelse af rettighedshavernes ophavsret, hvorfor kopicenteret blev pålagt at 
betale 400.000 kr. i vederlag for den uberettigede udnyttelse.

Når en rettighedshaver ikke giver licens til andre, og/eller selv forestår pro
duktion og/eller salget af sine produkter, kan det overvejes, om det rimelige 
vederlag bør fastsættes til den normale salgspris for produkterne på markedet 
f.eks. i detailhandlen og ikke til den pris, som den pågældende rettighedsha
ver selv beregner sig for sine produkter.

Sådanne betragtninger har ligget til grund i to domme afsagt af den finske 
Højesteret den 21. august 1998, R97/98 No. 2632, og den 27. april 2001, 
KKO 2001:42 (sidstnævnte beskrevet i NIR2002, side 181-184 af Pirjo kont- 
kanen) vedrørende anvendelse af ulovlige edb-programmer henholdsvis salg 
af ulovlige musik-cd’er. De sagsøgende rettighedshavere blev af den finske 
højesteret i begge sager tilkendt et rimeligt vederlag baseret på den normale 
salgspris i handlen for de pågældende edb-programmer og musik-cd’er eks
klusiv moms. Den finske højesteret har begrundet fastsættelsen af det rimeli
ge vederlag til den normale salgspris med udgangspunkt i, at det rimelige 
vederlag skal svare til det beløb, som enhver, der lovligt ønsker at erhverve 
licens til et computerprogram henholdsvis købe musik-cd’er, måtte betale 
herfor. På baggrund af dette udgangspunkt og omfanget af krænkelserne i de 
to konkrete sager, samt at der ikke var fremkommet argumenter imod en 
sådan fastsættelse, tog den finske højesteret udgangspunkt i den normale 
salgspris for de krænkede produkter over for slutbrugere.

Den angivne praksis fra Finland har ikke været gjort til genstand for be
handling i dansk retsteori eller praksis. 1 tilfælde, hvor rettighedshavere selv 
forestår produktion og salg af deres produkter, vil det være nærliggende at 
anvende et princip svarende til den finske højesteretspraksis om, at det rime
lige vederlag fastsættes med udgangspunkt i de sædvanlige salgspriser for 
produkterne over for slutbrugere, dog eventuelt reduceret med de direkte 
produktionsomkostninger for produkterne. Mere tvivlsomt bliver det, hvis 
rettighedshaveren slet ikke selv producerer eller sælger produktet, men udli- 
censerer sine rettigheder til en producent, der står for produktion og salg af 
produktet, og hvor rettighedshaveren formentlig kan fa sit sædvanlige licens
vederlag, men nok ikke tabt dækningsbidrag ved produktion og salg, fordi 
rettighedshaveren ikke selv producerer og sælger de pågældende produkter.
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U2005.1291H (Jutlandoor): Retten fandt, at en virksomhed ikke var berettiget til at 
anvende navnet »Jutlandoor« ved produktion og salg af dore, idet det fandtes at kranke 
varemarket »Jutlandia Dore«. Krankeren blev p~lagt at betale vederlag (og erstatning) for 
den uberettigede brug af varemarket i alt 50.000 kr. 

U2005.1393V (Kopicenter): Et kopicenter havde fremstillet fotokopier af mindst 349 
forskellige faglitterare varker med henblik pd salg eller viderekopiering. Retten fandt, at 
dette var en kraenkelse af rettighedshaveres ophavsret, hvorfor kopicenteret blev palagt al 
betale 400.000 kr. i vederlag for den uberettigede udnyttelse. 

N~r en rettighedshaver ikke giver licens til andre, og/eller selv forest~r pro- 
duktion og/eller salget af sine produkter, kan det overvejes, om det rimelige 
vederlag bar fastszttes til den normale salgspris for produktere p~ markedet 
f.eks. i detailhandlen og ikke til den pris, som den p~geldende rettighedsha- 
ver selv beregner sig for sine produkter. 

S~danne betragtninger har ligget til grund i to domme afsagt af den finske 
Hajesteret den 21. august 1998, R97/98 No. 2632, og den 27. april 2001, 
KKO 2001:42 (sidstnavnte beskrevet i NIR2002, side 181-184 af Pirjo kont- 
kanen) vedrorende anvendelse af ulovhige edb-programmer henholdsvis salg 
af ulovlige musik-cd'er. De sagsogende rettighedshavere blev af den finske 
hojesteret i begge sager tilkendt et rimeligt vederlag baseret p~ den normale 
salgspris i handlen for de p~geldende edb-programmer og musik-cd'er eks- 
klusiv moms. Den finske hojesteret har begrundet faststtelsen af det rimeli- 
ge vederlag til den normale salgspris med udgangspunkt i, at det rimelige 
vederlag skal svare til det belob, som enhver, der lovligt onsker at erhverve 
licens til et computerprogram henholdsvis kobe musik-cd'er, m~tte betale 
herfor. PA baggrund af dette udgangspunkt og omfanget af kreenkelsere i de 
to konkrete sager, samt at der ikke var fiemkommet argumenter imod en 
sdan fastszettelse, tog den finske hojesteret udgangspunkt i den normale 
salgspris for de krankede produkter over for slutbrugere. 

Den angivne praksis fra Finland har ikke veret gjort til genstand for be- 
handling i dansk retsteori eller praksis. I tilfzlde, hvor rettighedshavere selv 
forest~r produktion og salg af deres produkter, vil det vere nerliggende at 
anvende et princip svarende til den finske hojesteretspraksis om, at det rime- 
lige vederlag fastszettes med udgangspunkt i de szdvanlige salgspriser for 
produkteme over for slutbrugere, dog eventuelt reduceret med de direkte 
produktionsomkostninger for produktere. Mere tvivlsomt bliver det, hvis 
rettighedshaveren slet ikke selv producerer eller szlger produktet, men udli- 
censerer sine rettigheder til en producent, der st~r for produktion og salg af 
produktet, og hvor rettighedshaveren formentlig kan f~ sit szdvanlige licens- 
vederlag, men nok ikke tabt dzkningsbidrag ved produktion og salg, fordi 
rettighedshaveren ikke selv producerer og salger de p~geldende produkter. 
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Kapitel 12. Erstatning

Det kan dog her overvejes,om vederlaget kan forhøjes til fordel for rettig
hedshaveren.

3.2.2.2 Engangsvederlag - standardtakster
Hvis der er regler om tvangslicens på området, vil det rimelige vederlag til 
rettighedshaveren svare til det beløb, som krænkeren skulle have betalt ifølge 
tvangslicensen.

For visse typer af rettigheder findes standardtakster, f.eks. for licensering 
af musikværker fra Nordisk Copyright Bureau, og disse vil danne grundlag 
for fortsættelse af det rimelige vederlag ved krænkelse af musikværker.

På baggrund af retspraksis i et stort antal sager har der inden for visse 
områder dannet sig praksis for standardtakster som grandlag for fastsættelse 
af det rimelige vederlag, f.eks. 20 kr.67 for hvert musiknummer eller 200 kr. 
for hver salgsvideo og 500 kr.68 for hver udlejningsvideo, der kopieres og 
videredistribueres til andre.

På musikområdet har der i et meget stort antal sager, som musikbranchen 
og/eller Antipiratgruppen har ført vedrørende ulovlig musikkopiering på 
intemettet, som nævnt dannet sig praksis for 20 kr. i rimeligt vederlag for 
hvert kopieret musiknummer.

1 domme om ompakning af lægemidler og varemærkekrænkelser har ret
ten udmålt vederlaget til 5 % af krænkers uberettigede omsætning af det på
gældende lægemiddel. Som eksempler fra dette område kan nævnes:

U2002.I523H (Rulid): En virksomhed parallelimporterede medicinalvarer til Danmark, 
der blev ommærket med virksomhedens mærke. Vederlaget blev af Højesteret fastsat til 
180.000 kr., hvilket var omkring 5 % omsætningen af produktet.

U2002.696H (Plendil/Rhinocort) og U2003.630H (Daivonex): Dommene omhandlede 
begge danske virksomheders import af lægemidler fra udlandet og markedsføring af disse i 
egne pakker, men med originalproducentens væremærke. Virksomhederne krænkede 
originalproducentemes varemærker og blev derfor pålagt at betale et beløb svarende til ca. 
5 % af omsætningen.

U2003.1826H (Paranova/Boehringer) og U2003.1845H (Paranova/Hoffmann-La 
Roche): Parallelimporterede lægemidlerne fra andre EU lande blev i Danmark markedsført

67. Jf. bl.a. U2001.1572V (Deeplinks).
68. På videoområdet kan nævnes ældre praksis for ulovlig kopiering af videofilm, hvor 

tabet blev fastsat til 500 kr. for hvert ulovligt kopieret videogram jf. U1983.9760 
(Scan Video), utrykt Østre Landsrets afgørelse af 10. decewmber 1984 (Videopirat), 
U1991.2160 (124 videofilm) og U2005.60V (Videodistribution via hjemmeside) 
samt en række utrykte domme fra Østre- og Vestre Landsret, som dog alle er fra før 
vederlagsreglens indførelse, men hvor princippet om en fast takst pr. ulovlig kopi 
blev lagt til grund.
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Det kan dog her overvejes,om vederlaget kan forhojes til fordel for rettig- 
hedshaveren. 

3.2.2.2 Engangsvederlag - standardtakster 
Hvis der er regler om tvangslicens pi omr~det, vil det rimelige vederlag til 
rettighedshaveren svare til det belob, som krnkeren skulle have betalt ifolge 
tvangslicensen. 

For visse typer af rettigheder findes standardtakster, f.eks. for licensering 
af musikvarker fra Nordisk Copyright Bureau, og disse vil danne grundlag 
for fortsattelse af det rimelige vederlag ved kreenkelse af musikvzrker. 

Pl baggmnd af retspraksis i et stort antal sager har der inden for visse 
omr~der dannet sig praksis for standardtakster som grundlag for fastsattelse 
af det rimelige vederlag, f.eks. 20 k." for hvert musiknummer eller 200 kr. 
for hver salgsvideo og 500 • for hver udlejningsvideo, der kopieres og 
videredistribueres til andre. 

P musikomr~det har der i et meget stort antal sager, som musikbranchen 
og/eller Antipiratgruppen har fort vedrorende ulovlig musikkopiering pd 
interettet, som neevnt dannet sig praksis for 20 kr. i rimeligt vederlag for 
hvert kopieret musiknummer. 

I domme om ompakning af lagemidler og varemarkekrankelser har ret- 
ten udm~lt vederlaget til 5 % af krankers uberettigede omsetning af det p~- 
geldende legemiddel. Som eksempler fra dette omr~de kan nevnes: 

U2002.1523H (Rulid): En virksomhed parallelimporterede medicinalvarer til Danmark, 
der blev ommarket med virksomhedens marke. Vederlaget blev af Hojesteret fastsat til 
180.000 kr., hvilket var omkring 5 % omsatningen af produktet. 

U2002.696H (Plendil/Rhinocort) 0g U2003.630H (Daivonex): Dommene omhandlede 
begge danske virksomheders import af lagemidler fra udlandet og markedsfring af disse i 
egne pakker, men med originalproducentens vremarke. Virksomhedeme krankede 
originalproducentemes varemarker og blev derfor p~lagt at betale et belob svarende til ca. 
5%af omsatningen. 

U2003.1826H (Paranova/Boehringer) og U2003.1845H (Paranova/Hoffmann-La 
Roche): Parallelimporterede lagemidlere fra andre EU lande blev i Danmark markedsfort 

67. Jf. bl.a. U2001.1572V (Deeplinks). 
68. P videoomr~det kan navnes zldre praksis for ulovlig kopiering af videofilm, hvor 

tabet blev fastsat tif 500 kr. for hver ulovligt kopieret videogram jf. U1983.9760 
(Scan Video), utrykt @stre Landsrets afgerelse af I0. decewmber 1984 (Videopirat), 
U1991.2160 (124 videofilm) og U2005.60V (Videodistribution via hjemmeside) 
samt en rakke utrykte domme fra (stre- og Vestre Landsret, som dog alle er fra for 
vederlagsreglens indforelse, men hvor princippet om en fast takst pr. ulovlig kopi 
blev lagt til grund. 
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3. Opgørelse af erstatningskrav

i tilsvarende pakningsstørrelser under det originale varemærke. Originalproducenten fik 
tilkendt vederlag på et beløb svarende til 5 % af den uberettigede omsætning.

Fastsættelse af sådanne »standardtakster« er muligt på områder, hvor produk
terne prissættes nogenlunde på samme måde, og hvor det er praktisk at have 
ensartede takster, som domstolene kan lægge til grund i alle sager, frem for at 
der skal ske omfattende bevisførelse herom hver eneste gang.

3.2.2.3 Arbejdsvederlag
For journalister, arkitekter, designere, ingeniører og visse kunstnere vil det 
rimelige vederlag ofte skulle fastsættes som det arbejdshonorar, som de på
gældende normalt ville have oppebåret for deres indsats.

Fra retspraksis kan som eksempler herpå nævnes en lang række domme, 
som både er fra før og efter vederlagsreglens indførelse i ophavsretsloven, 
men som fortsat er retningsgivende, da erstatning blev givet i form af et tabt 
arbejdsvederlag.

U 1979.6850 (Centrumdemokraterne): Journalist blev tilkendt erstatning på 300 kr. (samt 
350 kr. for brud på den ideelle ret) svarende til, hvad der kunne opnås ved en genudsendel
se af den pågældende tv-føljeton i fjernsynet.

U 1984.2010: (Tegl 77): Arkitekt blev tilkendt erstatning på 40.000 kr. for kopiering af 
tegninger i form af normalt vederlag for tegningerne.

U 1985.2570 (Spies): Fra før vederlagsreglen kom ind i ophavsretsloven, hvor Spies- 
koncemen uretmæssigt havde gengivet en artikel i en af den udgivet publikation. Journali
sten, der havde skrevet artiklen, blev tilkendt en erstatning på 1.500 kr.. der svarede til, 
hvad han kunne have fået for en tilsvarende artikel i et andet blad.

U 1990.5790 (Fynske Livregiments Musikkorps): Danmarks Radio udsendte daglige 
reportager og producerede videogrammer fra et landsdækkende gymnastik- og idrætsstæv
ne, hvor Fynske Livregiments Musikkorps medvirkede. Produktionen af videogrammer 
blev anset for at krænke musikkorpsets ophavsret, og retten tilkendte erstatning svarende 
til tarifmæssig gage for en filmoptagelse.

U1994.1320 (Universitetskompendier): Nogle universiteter blev anset ansvarlige over 
for forfattere af undervisningsboger for kopiering af kompendier til undervisningsbrug. 
Landsretten fandt, at de sagsøgte ved den skete fotokopiering af sagsogemes værker havde 
pådraget sig et erstatningsansvar efter ophavsretsloven, og erstatningerne fastsattes skøns
mæssigt til samlet 17.000 kr.

FED 1997.785V (Feriecenter): Omhandlende krænkelse af en arkitekts rettigheder til et 
kontorbyggeri, hvor arkitekten blev tillagt 300.000 kr. i erstatning modsvarende vederlag 
for udført arbejde.

FED1999.502SH (Hundemad): Vedrørte rettighederne til en artikel skrevet afen lektor 
i samarbejde med en hundemadsproducent. Efter samarbejdets ophor anvendte producen
ten uberettiget artiklen kommercielt. For denne krænkelse blev lektoren tilkendt 25.000 kr. 
i samlet vederlag og erstatning.

U1999.14620 (Billed Bladet): Anvendelse af omfattende uddrag af bog var ikke hjem
let i ophavsretslovens § 22 om citatret, idet artiklen sin helhed i al væsentligt udelukkende
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i tilsvarende pakningsstorrelser under det originale varemarke. Originalproduccnten fik 
tilkendt vederlag p~ et belob svarende ti 5% af den uberettigede omsatning. 

Fasts@ttelse af s~danne »standardtakster« er muligt p~ omr~der, hvor produk- 
terne prissattes nogenlunde p~ samme m~de, og hvor det er praktisk at have 
ensartede takster, som domstolene kan lgge til grund i alle sager, frem for at 
der skal ske omfattende bevisforelse herom hver eneste gang. 

3.2.2.3 Arbejdsvederlag 
For journalister, arkitekter, designere, ingeniorer og visse kunstnere vil det 
rimelige vederlag ofte skulle fastszttes som det arbejdshonorar, som de p~- 
geldende normalt ville have oppeb~ret for deres indsats. 

Fra retspraksis kan som eksempler herp~ navnes en lang rakke domme, 
som b~de er fra for og efter vederlagsreglens indforelse i ophavsretsloven, 
men som fortsat er retningsgivende, da erstatning blev givet i form af et tabt 
arbejdsvederlag. 

U1979.6850 (Centrumdemokrateme): Journalist blev tilkendt erstatning pi 300 kr. (samt 
350 k. for brud p den ideelle ret) svarende til, hvad der kunne opnds ved en genudsendel- 
se af den p~galdende tv-foljeton i fjemnsynet. 

U1984.2010: (Tegl 77): Arkitekt blev tilkendt erstatning pl 40.000 kr. for kopiering af 
tegninger i form af normalt vederlag for tegningere. 

U1985.2570 (Spies): Fra for vederlagsreglen kom ind i ophavsretsloven, hvor Spies- 
koncemen uretmassigt havde gengivet en artikel i en af den udgivet publikation. Jourali- 
sten, der havde skrevet artiklen, blev tilkendt en erstaming p 1.500 kr., der svarede til, 
hvad han kunne have f~et for en tilsvarende artikel i et andet blad. 

U1990.579 (Fynske Livregiments Musikkorps): Danmarks Radio udsendte daglige 
reportager og producerede videogrammer fra et landsdakkende gymnastik- og idratsstev- 
ne, hvor Fynske Livregiments Musikkorps medvirkede. Produktionen af videogrammer 
blev anset for at kranke musikkorpsets ophavsret, og retten tilkendte erstating svarende 
til tarifmassig gage for en filmoptagelse. 

U1994.132 (Universitetskompendier): Nogle universiteter blev anset ansvarlige over 
for forfattere af undervisningsboger for kopiering af kompendier til undervisningsbrg. 
Landsreten fandt, at de sagsogte ved den skete fotokopiering af sagsogemes varker havde 
padraget sig et erstatningsansvar efter ophavsretsloven, og erstatningeme fastsattes skons- 
massigt til samlet 17.000 kr. 

FED1997.785V (Feriecenter): Omhandlende kreenkelse af en arkitekts rettigheder til et 
kontorbyggeri, hvor arkitekten blev tillagt 300.000 kr. i erstating modsvarende vederlag 
for udfort arbejde. 

FED1999,502SH (Hundemad): Vedrorte rettighedemne til en artikel skrevet af en lektor 
i samarbejde med en hundemadsproducent. Etter samarbejdets ophor anvendte producen- 
ten uberettiget artiklen kommercielt. For denne krankelse blev lektoren tilkendt 25.000 kr. 
i samlet vederlag og erstatning. 

U1999,14620 (Billed Bladet): Anvendelse af omfattende uddrag af bog var ikke hjem- 
let i ophavsretslovens $ 22 om citatret, idet artiklen sin helhed i al vzsentligt udelukkende 
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bestod af uddrag fra bogen. Billed Bladet blev domi til at betale rettighedshaveren et rime
ligt vederlag på 50.000 kr. for anvendelsen af uddrag af bogen.

FED 1999.17340 (Svinestalden): Arkitekts rettigheder til tegninger af svinestalde 
blevet krænket af gårdejer, og arkitekten blev tilkendt 40.000 kr. i erstatning for den kræn
kende anvendelse af hans tegninger.

1 U2000.23590 (Tango jalousi): Der blev tilkendt 10.000 kr. i vederlag for udnyttelse 
af Jacob Gades komposition »Tango jalousi« i et reklamespot i tv, hvor krænkelsen pri
mært var en droit morale krænkelse.

1 U2001.25940 (Parcelhus): En bygherres kopiering og anvendelse af en arkitekts 
bygningstegninger til et hus, som bygherren opforte, blev anset for at udgøre en krænkelse 
af ophavsretsloven. Bygherren blev pålagt at svare erstatning til arkitekten svarende til 
halvdelen af arkitektens dækningsbidrag på et tilsvarende hus i området. Bygherren blev 
endvidere idømt bøde.

U2002.16450 (Lollikhus): Omhandlede krænkelse af en arkitekts rettigheder til et 
kontorbyggeri.

Som det fremgår af retspraksis, fastsættes det rimelige vederlag som det ho
norar, de pågældende normalt ville have oppebåret for de pågældende ydel-

69ser.

3.2.2.4 Andre typer vederlag
Baseret på markedsføringsretten og almindelige retsgrundsætninger kan rets
stridig anvendelse af en persons navn eller billede i en reklamemæssig, poli
tisk eller anden krænkende sammenhæng udløse krav på erstatning som en 
form for vederlag og i visse tilfælde i kombination med godtgørelse efter 
erstatningsansvarslovens § 26 om freds- og æreskrænkelse eller tortgodtgø
relse.

Selvom markedsføringsloven ikke før 1. juli 2006 indeholdt en bestem
melse om rimeligt vederlag, har der dog været fast praksis for, at erstatning 
har kunnet tilkendes for sådan retsstridig anvendelse af en persons navn eller 
billede. Erstatningens størrelse er i praksis blevet fastsat ud fra overvejelser

69. Mogens Koktvedgaard, Det ophavsretlige sanktionssystem, Juristen 1966, side 58, 
om honoramormeret erstatning og Oluf Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktved
gaard 1993, side 374, om honorarbaseret erstatning, der begge er fra før vederlags
reglen i ophavsretsloven, og fra lovmotiverne til ophavsretsloven i FT 1994-95, Til
læg A, side 1409. Spørgsmålet om arbejdsvederlag efter vederlagsreglens indførelse 
i ophavsretsloven ses ikke særskilt og detaljeret omtalt i den juridiske litteratur, men 
mere i generel form, f.eks. Peter Møgelvang-Mansen og Thomas Riis, Fogedforbud 
og kompensation ved immaterialretskrænkelse, Festskrift til Bernhard Gomard, 
2001, side 192 ff og Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 7. udgave, 
2005, side 463 ff med beskrivelse af retspraksis, men dog specifikt og uddybende af 
Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krænkelser, 2005, side 287-290.
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bestod af uddrag fra bogen. Billed Bladet blev domt til at betale rettighedshaveren et rime- 
ligt vederlag p~ 50.000 kr. for anvendelsen af uddrag af bogen. 

FED1999.17340 (Svinestalden): Arkitekts rettigheder til tegninger af svinestalde 
blevet krenket af gardejer, og arkitekten blev tilkend1 40.000 kr. i erstatning for den kran- 
kende anvendelse af hans tegninget. 

1 U2000.23590 (Tango jalousi): Der blev tilkendt 10.000 kr. i vederlag for udnyttelse 
af Jacob Gades komposition »Tango jalousie« i et reklamespot i tv, hvor krznkelsen pri- 
mzert var en droit morale krenkelse. 

I U2001.25940 (Parcelhus): En bygherres kopiering og anvendelse af en arkitekts 
bygningstegninger til et hus, som bygherren opforte, blev anset for at udgore en krankelse 
af ophavsretsloven. Bygherren blev p~lagt at svare erstatning til arkitekten svarende til 
halvdelen af arkitektens dzkningsbidrag pl et tilsvarende hus i omr~det. Bygherren blev 
endvidere idomt bode. 

U2002.16450 (Lollikhus): Omhandlede krankelse af en arkitekts rettigheder til et 
kontorbyggeri. 

Som det fremg~r af retspraksis, fastszttes det rimelige vederlag som det ho- 
norar, de p~geldende normalt ville have oppeb~ret for de p~galdende ydel- 

69 Ser. 

3.2.2.4 Andre typer vederlag 
Baseret p~ markedsforingsretten og almindelige retsgrundsztninger kan rets- 
stridig anvendelse af en persons navn eller billede i en reklamemressig, poli- 
tisk eller anden krznkende sammenhang udlose krav p~ erstatning som en 
form for vederlag og i visse tilfelde i kombination med godtgorelse efter 
erstatningsansvarslovens & 26 om freds- og areskrnkelse eller tortgodtgo- 
relse. 

Selvom markedsforingsloven ikke for I. juli 2006 indeholdt en bestem- 
melse om rimeligt vederlag, har der dog veret fast praksis for, at erstatning 
har kunnet tilkendes for s~dan retsstridig anvendelse af en persons navn eller 
billede, Erstatningens storrelse er i praksis blevet fastsat ud fra overvejelser 

69. Mogens Koktvedgaard, Det ophavsretlige sanktionssystem, Juristen 1966, side S8, 
om honoramormeret erstatning og Oluf Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktved- 
gaard 1993, side 374, om honorarbaseret erstatning, der begge er fra for vederlags- 
reglen i ophavsretsloven, og fra lovmotiveme til ophavsretsloven i FT 1994.95, Til- 
lag A, side 1409. Sporgsm~let om arbejdsvederlag efter vederlagsreglens indforelse 
i ophavsretsloven ses ikke sarskilt og detaljeret omtalt i den juridiske litteratur, men 
mere i generel form, f.eks. Peter Mogelvang-Hansen og Thomas Riis, Fogedforbud 
og kompensation ved immaterialretskrznkelse, Festskrift til Bemhard Gomard, 
2001, side 192 ff og Mogens Koktvedgaard, Larebog i immaterialret, 7. udgave, 
2005, side 463 ff med beskrivelse af retspraksis, men dog specifikt og uddybende af 
Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krankelser, 2005, side 287-290. 
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3. Opgørelse af erstatningskrav

om den økonomiske værdi, som har været knyttet til anvendelsen af perso
nens billede eller navn. Denne økonomiske værdi og dermed erstatningen er 
ofte fastsat som et skønsmæssigt vederlag. I sagerne har det indgået, hvad den 
pågældende person (typisk kendte skuespillere, sportsstjerner, musikere og 
andre kendte personligheder) ville have oppebåret i vederlag.

For sådanne typer af vederlag kan fra retspraksis nævnes:

U1965.126H (Buster Larsen): Buster Larsens klovnemaske var ikke beskyttet efter op
havsretslovens § 1, men det fulgte dog af almindelige retsgrundsætninger, at anvendelse af 
en persons billede uden samtykke var uberettiget, og derfor blev krænkeren pålagt en 
erstatning, som skønsmæssigt blev fastsat til 3.000 kr.

U 1974.9520 (Sigvaldi): Retten fandt, at Sigvaldi-figuren ikke var et værk i henhold til 
ophavsretslovens § 1. Et ugeblads kommercielle brug af figuren fandtes dog at stride mod 
almindelige retsgrundsætninger, og erstatningen blev skønsmæssig fastsat til 7.500 kr.

U 1980.9450 (Allan Simonsen): Et selskab havde på grundlag af et pressefoto fremstil
let og udsendt en plakat af fodboldspilleren Allan Simonsen uden dennes samtykke. Er
statning fastsat skønsmæssigt til 5.000 kr.

U1983.6300 (Kim Larsen): Her havde et firma uden tilladelse brugt Kim Larsens 
navn, foto samt brudstykker af en af hans sange i en reklamekampagne. Retten fandt, at 
anvendelsen var sket for at udnytte den heri liggende reklameværdi, hvilket var i strid med 
almindelige retsgrundsætninger. Der blev tilkendt Kim Larsen erstatning samt godtgørelse 
for tort, i alt fastsat til 30.000 kr.

U1986.272S (Per Pallesen): En småkageproducent havde i salgsfremmende øjemed 
anvendt en række kendetegn, som forbandtes med en figur skabt af skuespilleren Per 
Pallesen. Retten fandt, at figuren ikke nød ophavsretlig beskyttelse, men at der var handlet 
i strid med almindelige retsgrundsætninger og markedsføringslovens § 1. Erstatningen blev 
skønsmæssigt fastsat til 20.000 kr.

U1995.624H (Carina fra lykkehjulet) Et selskab havde bestilt et foto af en fotomodel 
hos et modelbureau med henblik på anvendelse i en reklame. Den påtænkte reklame blev 
dog opgivet, men godt 4 år senere tog selskabet billedet i brug på skilte foran butikkerne. 
Fotomodellen var i mellemtiden blevet kendt som studieværtinde i »Lykkehjulet«. Retten 
fandt, at det var forudsat, at billedet kun blev brugt i kortere tid efter optagelsen, og da 
reklameværdien ved anvendelse af det pågældende billede var blevet forøget i de mellem
liggende år, tilkendtes et beløb på 10.000 kr.

U1996.740S (Erann Drori): Sangeren Erann Drori var ifølge aftale blevet reklamefoto
graferet iført et specielt tøjmærke med henblik på, at billedet skulle anvendes ved en be
stemt koncertoptræden. 1 strid med aftalen anvendte producenten af det pågældende toj- 
mærke dog også efterfølgende billedet på en reklameplakat. Der blev tilkendt erstatning 
samt tortgodtgørelse, i alt 25.000 kr.

U1998.1600 (Studieværtindens dobbeltgænger): Et ugeblad havde bragt billeder af en 
studieværtinde i direkte forbindelse med billeder af en afklædt pige, som angaves at være 
»TV-stjemens dobbeltgænger«. For dette blev studievæninden tilkendt godtgorelse for tort 
på 50.000 kr. samt erstatning efter markedsføringslovens § 1 på 10.000 kr., idet brugen af 
hendes billede var uden journalistisk begrundelse.

U1998.14350 (Bamses Venner): Navnet »Bamses Venner« var uden samtykke blevet 
brugt af Dansk Tipstjeneste i forbindelse med en annonce, der skulle oge omsætningen. Da

459

Side 471

3. Opgorelse af erstatningskrav 

om den okonomiske vzrdi, som har vzret knyttet til anvendelsen af perso- 
nens billede eller navn. Denne okonomiske vardi og dermed erstatningen er 
ofte fastsat som et skonsmessigt vederlag. I sagere har det indg~et, hvad den 
p~geldende person (typisk kendte skuespillere, sportsstjemer, musikere og 
andre kendte personligheder) ville have oppeb~ret i vederlag. 

For s~danne typer af vederlag kan fra retspraksis navnes: 

U1965.126H (Buster Larsen): Buster Larsens klovnemaske var ikke beskyttet efter op- 
havsretslovens & I, men det fulgte dog af almindelige retsgrundsatninger, at anvendelse af 
en persons billede uden samtykke var uberettiget, og derfor blev kraenkeren p~lagt en 
erstatning, som skonsmaessigt blev fastsat til 3.000 kr. 

U1974.9520 (Sigvaldi): Retten fandt, at Sigvaldi-figuren ikke var et verk i henhold til 
ophavsretslovens $ I. Et ugeblads kommercielle brug af figuren fandtes dog at stride mod 
almindelige retsgrundsatninger, og erstatningen blev skonsmassig fastsat til 7,500 kr. 

UI980.9450 (Allan Simonsen): Et selskab havde pl grundlag af et pressefoto fremstil- 
let og udsendt en plakat af fodboldspilleren Allan Simonsen uden dennes samtykke. Er- 
statning fastsat skonsmassigt ti! 5.000 kr. 

UI983.6300 (Kim Larsen): Her havde et firma uden tilladelse brugt Kim Larsens 
navn, foto samt brudstykker af en af hans sange i en reklamekampagne. Retten fandt, at 
anvendelsen var sket for at udnytte den heri liggende reklamevardi, hvilket var i strid med 
almindelige retsgrundsztninger. Der blev tilkendt Kim Larsen erstatning samt godtgorelse 
for tort, i alt fastsat til 30.000 kr. 

U1986.272S (Per Pallesen): En sm~kageproducent havde i salgsfremmende ojemed 
anvendt en rakke kendetegn, som forbandtes med en figur skabt af skuespilleren Per 
Pallesen. Retten fandt, at figuren ikke nod ophavsretlig beskytelse, men at der var handlet 
i stnid med almindelige retsgrundstninger og markedsforingslovens S I. Erstatningen blev 
skonsmaessigt fastsat til 20.000 kr. 

U1995.624H (Carina fra lykkehjulet) Et selskab havde bestilt et foto af en fotomodel 
hos et modelbureau med henblik pl anvendelse i en reklame. Den p~tankte reklame blev 
dog opgivet, men godt 4 Zr senere tog selskabet billedet i brug pl skilte foran butikkermne. 
Fotomodellen var i mellemtiden blevet kendt som studievartinde i »Lykkehjulet« Retten 
fandt, at det var forudsat, at billedet kun blev brugt i kortere tid efter optagelsen, og da 
reklamevzrdien ved anvendelse af det p~geldende billede var blevet foroget i de mellem- 
liggende ~r, tilkendtes et belob p~ 10.000 kr. 

U1996.740S (Erann Drori): Sangeren Erann Drori var ifolge aftale blevet reklamefoto- 
graferet ifort et specielt tojmarke med henblik pl, at billedet skulle anvendes ved en be- 
stemt koncertoptreden. I strid med aftalen anvendte producenten af det p~galdende toj- 
meerke dog ogsh efterfolgende billedet pl en reklameplakat. Der blev tilkendt erstating 
samt tortgodtgorelse, i alt 25.000 kr. 

U1998.160 (Studievzertindens dobbeltgcenger): Et ugeblad havde bragt billeder af en 
studievzertinde i direkte forbindelse med billeder af en afklzedt pige, som angaves at vare 
»TV-stjemens dobbeltgzenger«. For dette blev studievzertinden tilkendt godtgorelse for tort 
pl 50.000 kr. samt erstatning efter markedsforingslovens $ I pl 10.000 kr., idet brugen af 
hendes billede var uden journalistisk begrundelse. 

U1998.14350 (Bamses Venner): Navnet »Bamses Venner« var uden samtykke blevet 
brugt af Dansk Tipstjeneste i forbindelse med en annonce, der skulle oge omsztningen. Da 
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der ikke var saglig sammenhæng mellem den pågældende sportsbegivenhed og brugen af 
navnet, blev der tilkendt en erstatning på 15.000 kr.

Som det fremgår af den angivne retspraksis, fastlægges erstatningerne delvis 
på baggrund af reklameværdien og delvis på baggrund af det sædvanlige 
vederlag, de pågældende kunne have oppebåret og delvis som ren godtgørelse 
og erstatning efter markedsføringslovens § 1,70

3.2.3 Omfanget, herunder antal enheder
Selvom tilkendelse af rimeligt vederlag ikke forudsætter dokumentation for 
noget økonomisk tab, forudsætter sådan erstatning dog, at rettighedshaveren 
kan føre bevis for omfanget af krænkelserne, hvilket skal fastslås på bag
grund af antallet af krænkelser og/eller krænkende enheder, som krænkeren 
retsstridigt har udnyttet. Rimeligt vederlag kan kun tilkendes, når omfanget af 
krænkelserne, herunder det krænkende antal enheder er tilstrækkeligt doku
menteret.

Når rettighedshaveren kan dokumentere omfanget af krænkelserne og 
antal krænkende enheder, bør der i relation til rimeligt vederlag tages ud
gangspunkt i antallet af krænkelser og/eller, hvor mange enheder krænkeren 
har fremstillet og solgt, idet rimeligt vederlag er uafhængigt af det økonomi
ske tab, herunder rettighedshaverens manglende salg. Antallet af enheder, 
som krænkeren har kopieret og/eller solgt, bør kunne lægges til grund for en 
beregning af den samlede erstatning baseret på det rimelige vederlag pr. en
hed. Den samlede værdi af krænkerens omsætning og den samlede fortjeneste 
ved krænkerens omsætning har omvendt ingen betydning for beregningen af 
det rimelige vederlag.

I en lang række sager, navnlig vedrørende krænkelser via intemeltet, ken
der hverken rettighedshaveren eller krænkeren antallet af krænkelser, og i 
sådanne sager må domstolene foretage et skøn over antallet af krænkelser.71

En nærmere beskrivelse af praksis og forholdet til erstatningsansvarslovens § 26 
samt tortgodtgørelse efter markedsføringsloven, Erling Borcher og Frank Bøggild, 
Markedsføringslov, 2001, side 98 ff og 367. Se også Palle Bo Madsen, Markedsfø
ringsret del 2, 4. udgave, 2002, side 263 ff og Jens Møller og Michael S. Wiisbye, 
Erstatningsansvarsloven med kommentarer, 6. udgave, 2002, side 551-554.
I både U2001.I572V (Deeplinks) og U2005.60V (Videodistribution via hjemme
side) lagde Vestre Landsret rettighedshavernes skøn til grund, dvs. at 20 % af de be
søgende på hjemmesiderne havde downloadet henholdsvis udvekslet ulovlige kopier 
af musiknumre henholdsvis videofilm. Se mere om problemstillingen i Eva Aaen 
Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krænkelser, 2005, side 280-287.

70.

71.
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der ikke var saglig sammenhang mellem den pgaldende sportsbegivenhed og brugen af 
navnet, blev der tilkendt en erstatning pl 15.000 kr. 

Som det fremg~r af den angivne retspraksis, fastlzgges erstatningerne delvis 
p~ baggrund af reklamevzrdien og delvis p~ baggrund af det szdvanlige 
vederlag, de p~geldende kunne have oppeb~ret og delvis som ren godtgorelse 
og erstatning efter markedsforingslovens $ 1." 

3.2.3 Omfanget, herunder antal enheder 
Selvom tilkendelse af rimeligt vederlag ikke forudszetter dokumentation for 
noget okonomisk tab, forudsztter sdan erstatning dog, at rettighedshaveren 
kan fore bevis for omfanget af krankelsere, hvilket skal fastsl~s pi bag- 
grund af antallet af krznkelser og/eller krenkende enheder, som krznkeren 
retsstridigt har udnyttet. Rimeligt vederlag kan kun tilkendes, nr omfanget af 
kreenkelseme, herunder det krankende antal enheder er tilstrakkeligt doku- 
menteret. 

N~r rettighedshaveren kan dokumentere omfanget af kreenkelserne og 
antal krankende enheder, bor der i relation til rimeligt vederlag tages ud- 
gangspunkt i antallet af krzenkelser og/eller, hvor mange enheder krankeren 
har fremstillet og solgt, idet rimeligt vederlag er uafhangigt af det okonomi- 
ske tab, herunder rettighedshaverens manglende salg. Antallet af enheder, 
som krankeren har kopieret og/eller solgt, bor kunne legges til grund for en 
beregning af den samlede erstatning baseret p det rimelige vederlag pr. en- 
hed. Den samlede verdi af kreenkerens omstning og den samlede fortjeneste 
ved kreenkerens omsetning har omvendt ingen betydning for beregningen af 
det rimelige vederlag. 

I en lang rekke sager, navnlig vedrorende krankelser via internettet, ken- 
der hverken rettighedshaveren eller krankeren antallet af kreenkelser, og 
s~danne sager m~ domstolene foretage et sken over antallet af kreenkelser.'' 

70. En narmere beskrivelse af praksis og forholdet til erstatningsansvarslovens $ 26 
samt tortgodtgorelse efter markedsforingsloven, Erling Borcher og Frank Boggild, 
Markedsforingslov, 2001, side 98 ff og 367. Se ogsl Palle Bo Madsen, Markedsfe- 
ringsret del 2, 4. udgave, 2002, side 263 f og Jens Moller og Michael S. Wiisbye, 
Erstatningsansvarsloven med kommentarer, 6. udgave, 2002, side 551-554. 

71. I bide U2001.1572V (Deeplinks) og U2005.60V (Videodistribution via hjemme- 
side) lagde Vestre Landsret rettighedshavermes skan til grund, dvs. at 20 % af de be- 
sogende p hjemmesidere havde downloadet henholdsvis udvekslet ulovlige kopier 
af musiknumre henholdsvis videofilm. Se mere om problemstilingen i Eva Aaen 
Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krankelser, 2005, side 280-287. 
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3. Opgørelse af erstatningskrav

3.2.4 Sammenhæng med den konkrete krænkelse
Det rimelige vederlag og erstatningen herfor har tæt sammenhæng med de 
objektive erstatningsbetingelser på den måde, at rimeligt vederlag kun kan 
beregnes og tilkendes for de konkrete krænkelser, som har fundet sted.

Sammenhængen mellem det rimelige vederlag og de konkrete krænkelser 
er ikke klart belyst i retspraksis, idet erstatningerne i domstolsafgørelserne 
oftest fastsættes skønsmæssigt med relativt korte begrundelser.72

En illustrativ sag er Politikens udgivelse af Ritt Bjerregaards dagbog i 
avisform fra 1997, som aldrig kom til påkendelse hos domstolene for så vidt 
angår erstatning og vederlag, fordi sagen blev afgjort forligsmæssigt.73 Ritt 
Bjerregaard trak sin dagbog tilbage lige før, denne skulle være udgivet. Poli- 
tiken var kommet i besiddelse af en kopi af bogen som anmeldereksemplar 
og udgav desuagtet bogen som et tillæg til Politiken i avisform. Hvis sagen 
var kommet til påkendelse, ville det rimelige vederlag til forfatteren i dette 
eksempel skulle fastsættes som vederlag for udgivelse af bogen som avistil
læg og ikke som bog, da krænkelsen bestod i udgivelse af et avistillæg og 
ikke en bogkopi. Vederlaget måtte i denne situation afhænge af, hvad der 
normalt skulle beregnes som et engangshonorar eller som en royalty af alle de 
distribuerede eksemplarer af avistillægget. I det beskrevne eksempel ville 
forfatteren ikke have lidt noget økonomisk tab, da dagbogen netop var blevet 
trukket tilbage, men ville derimod nok have været berettiget til godtgørelse 
for ikke-økonomisk skade på grund af den måde, som bogen blev udgivet på, 
efter at forfatteren selv havde trukket den tilbage. Det kan endvidere bemær
kes, at avisens økonomiske fortjeneste ikke ville kunne tillægges vægt, idet

Spørgsmålet forelå dog i utrykt Sø- og Handelsretsdom af 20. oktober 1995 
(H230/93) (Erstatningen) beskrevet i Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterial- 
ret, 7. udgave, 2005, side 465, hvor krænkelserne var ophørt, og hvor der for ulovligt 
producerede produkter blev tilkendt erstatning efter varemærkelovens § 43 på 50.000 
kr. Se også U2004.2464S (Vola), hvor rettighedshaveren til et armatur tilkendtes er
statning og vederlag på skønsmæssigt 1,2 mio. kr., idet der bl.a. blev lagt vægt på. at 
krænkerens produkter endnu ikke var sat i produktion. Sammenhængen mellem den 
objektive krænkelse og det rimelige vederlag er meget klart belyst i de finske høje
steretsdomme i NIR 2000 side 181-184 af Piijo Kontkanen vedrørende import og 
salg af musik pirat cd’er, hvor importøren pålagdes i den ene sag betaling af rimeligt 
vederlag svarende til detailhandelsprisen for lovlige musikcd’er for de solgte ulovli
ge musik-cd’er og halvdelen heraf for ikke solgte, men konfiskerede eksemplarer, 
mens importøren i den anden sag blev frikendt i forhold til ulovlige musik-cd’er kon
fiskeret af toldmyndighederne.
Straffedom over bladet blev afsagt afKobenhavns Byret ved utrykt dom af 9. maj 
1997 (Kommissærens dagbog).

72.

73.
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3.2.4 Sammenhceng med den konkrete krenkelse 
Det rimelige vederlag og erstatningen herfor har tzt sammenhaeng med de 
objektive erstatningsbetingelser p~ den m~de, at rimeligt vederlag kun kan 
beregnes og tilkendes for de konkrete krankelser, som har fundet sted. 

Sammenhrengen mellem det rimelige vederlag og de konkrele krrenkelser 
er ikke klart belyst i retspraksis, idet erstatningere i domstolsafgorelseme 
oftest fastsettes skonsmassigt med relativt korte begrundelser." 

En illustrativ sag er Politikens udgivelse af Ritt Bjerregaards dagbog i 
avisform fra 1997, som aldrig kom til p~kendelse hos domstolene for s~ vidt 
ang~r erstatning og vederlag, fordi sagen blev afgjort forligsmassigt" Ritt 
Bjerregaard trak sin dagbog tilbage lige for, denne skulle vare udgivet. Poli- 
tiken var kommet i besiddelse af en kopi af bogen som anmeldereksemplar 
og udgav desuagtet bogen som et tillaeg til Politiken i avisform. Hvis sagen 
var kommet til p~kendelse, ville det rimelige vederlag til forfatteren i dette 
eksempel skulle fastsattes som vederlag for udgivelse af bogen som avistil- 
leg og ikke som bog, da krenkelsen bestod i udgivelse af et avistilleg og 
ikke en bogkopi. Vederlaget matte i denne situation afhange af, hvad der 
normalt skulle beregnes som et engangshonorar eller som en royalty afalle de 
distribuerede eksemplarer af avistillagget. I det beskrevne eksempel ville 
forfatteren ikke have lidt noget okonomisk tab, da dagbogen netop var blevet 
trukket tilbage, men ville derimod nok have varet berettiget til godtgorelse 
for ikke-okonomisk skade p~ grund af den m~de, som bogen blev udgivet p~, 
efter at forfatteren selv havde trukket den tilbage. Det kan endvidere bemar- 
kes, at avisens okonomiske fortjeneste ikke ville kunne tillagges vagt, idet 

72. Sporgsm~let forel dog i utrykt So og Handelsretsdom af 20. oktober 1995 
(H230/93) (Erstatningen) beskrevet i Mogens Koktvedgaard, Larebog i immaterial- 
ret, 7. udgave, 2005, side 465, hvor krankelsere var ophort. og hvor der for ulovligt 
producerede produkter blev tilkendt erstaming efter varemarkelovens $ 43 pl 50.000 
kr. Se 0gs U2004.2464S (Vola), hvor rettighedshaveren til et armatur tilkendtes er- 
statning og vederlag pl skonsmssigt 1,2 mio. kr., idet der bl.a. blev lagt vagt pa, at 
kraenkerens produkter endnu ikke var sat i produktion. Sammenhangen mellem den 
objektive krankelse og det rimelige vederlag er meget klart belyst i de finske hoje- 
steretsdomme i NIR 2000 side 181-184 af Piro Kontkanen vedrorende import og 
salg af musik pirat cd'er, hvor importoren p~lagdes i den ene sag betaling af rimeligt 
vederlag svarende til detailhandelsprisen for lovlige musikcd'er for de solgte ulovli- 
ge musik-cd'er og halvdelen heraf for ikke solgte, men konfiskerede eksemplarer, 
mens importoren i den anden sag blev frikendt i forhold til ulovlige musik-cd'er kon- 
fiskeret af toldmyndighedeme. 

73. Sraffedom over bladet blev afsagt af Kobenhavns Byret ved utrykt dom af 9. maj 
1997 (Kommissarens dagbog). 
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dette ikke kan ske i forbindelse med rimeligt vederlag, men kun ved erstat- 
ning for yderligere skade. 

3.3 Erstatning for yderligere skade 
Erstatningen for yderligere skade kan omfatte erstatning for omsetningstab 
og for markedsforstyrrelse samt andre (typisk interne) tab.74 

Hvis der er tilkendt den krrenkede rettighedshaver et rimeligt vederlag, 
kan rettighedshaveren kun kreve erstatning for den yderligere skade, der 
overstiger det rimelige vederlag. Det er s~ledes ikke muligt at f~ dobbelt er- 
statning."I visse dele af teorien har der veret en smule usikkerhed om, hvad 
»den yderligere skade« egentlig ornfatter, og hvordan forholdet helt precis er 
mellem erstatning i form af rimeligt vederlag og erstatning for yderligere 
skade."" 

Lovmotiverne til de forskellige immaterialretslove giver ikke nogen speci- 
fik vejledning, men angiver blot generelt, at erstatning for yderligere skade 
kan dekke afsetningstab, markedsforstyrrelse og andre tab. 

74. Fra den generelle teori om opgorelse af erstatningskrav b~de fra for og efter de 
forskellige immaterialretsloves vederlagsregler kan anfores: Mogens Koktvedgaard, 
Det ophavsretlige sanktionssystem, Juristen 1966, side 54-62, bet. nr. 944/1982 om 
b~ndafgifter, sanktioner, p~tale mv. vedrorende revision af ophavsretsloven, side 70- 
73, Mogens Plesner, Forbud, erstatning og straf mv., NIR1986, side 372-382, Mo- 
gens Koktvedgaard, Lerebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 465, Olaf 
Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, Erstatningsberegningen i im- 
materialretlige tvister, side 364, og opfolgende artikel i NIR2000, side 116 ff, som 
indeholder en udforlig gennemgang af domspraksis, Peter Mogelvang-Hansen og 
Thomas Riis, Fogedforbud og kompensation ved immaterialretskrrenkelser, side 
197-203, Peter Schonning, Ophavsretsloven, 3. udgave 2003, side 671, Eva Aaen 
Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krenkelser, 2005, kapitel 7, Erling Borcher og 
Frank Boggild, Markedsforingsloven, 2001, side 364-367, Erling Borcher, Produkt- 
efterligninger, 2. udgave, 2003, side 254-264, Mogens Koktvedgaard, Lerebog i 
konkurrenceret, 6. udgave, 2005, side 67 f, Palle Bo Madsen, Markedsret Del 2, 
2004, 4. udgave, side 343, Poul Kriiger Andersen, Markedsfuringsret, 1978, side 
301, og Jesper Moller-Andersen, Markedsforingsloven -Hvor g~r grensen, 1992, 
side 90 ff. 

75. Se bl.a. Mogens Koktvedgaard, Leerebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 465 f 
og U2001.747H (Trii Trap III), hvor rettighedshaveren blev tilkendt erstatning for 
omsetningstab og dermed ikke kunne f~ rimeligt vederlag samt U2005.60V (Video- 
distribution via hjemmeside), hvor rettighedshaverne havde p~st~et rimeligt veder- 
lag, men hvor erstatningen i realiteten blev opgjort svarende ti! drekningsbidrag pr. 
enhed. 

76. Mogens Koktvedgaard, Lerebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 459 ff. 
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3. Opgorelse af erstatningskrav 

Normalt vil der ikke vere noget sammenstod eller overlap mellem rime- 
ligt vederlag pa den ene side og erstatning for markedsforstyrrelse eller andre 
tab p~ den anden side, mens der kan vere et sammenstod og overlap mellem 
rimeligt vederlag og omsetningstab. I sidstnevnte tilfcelde m~ rettighedsha- 
verne velge, om erstatningen skal tage udgangspunkt i rimeligt vederlag eller 
i omsetningstab. Hvis udgangspunkt tages i rimeligt vederlag, kan der kun 
tilleegges erstatning for omsetningstab i <let ornfang, dette overstiger <let 
rimelige vederlag. En s~dan situation vil foreligge, hvis en rettighedshaver 
selv producerer de originate produkter, mens den ikke vil foreligge, hvis 
rettighedshaveren ikke selv producerer og/eller selger de originate produkter, 
men kun udlicenserer sine rettigheder hertil, s~ledes som behandlet ovenfor. 

Hvis et pladeselskab f.eks. udlicensierer musiknurnre for 20 kr. pr. solgt 
cd, udgor dette belob udgangspunktet for det normale rimelige vederlag, 
medmindre der er grundlag for at tage udgangspunkt i den normale markeds- 
pris over for slutbrugere som i de 2 finske hajesteretsdomme fra 1 ½998 og 
2001 behandlet ovenfor og i NIR 2002 side 181-184 af Pirjo Kontkanen. Hvis 
pladeselskabet derudover ogsa selv udgiver de krrenkede indspilninger og 
tjener 40 kr. for hver udgivet musik-cd, udgor erstatning for tabt dekningsbi- 
drag som folge af afctningstabet 40 kr. Erstatningen kan baseret herp~ opgo- 
res til 40 kr. i tabt dezekningsbidrag for mistet salg af hver enhed eller som 
rimeligt vederlag p~ 20 kr. og med erstatning for yderligere tab p~ 20 kr. op 
til det samlede tabte dekningsbidrag p 40 kr. eller som et rimeligt vederlag 
svarende til den normale detailhandelspris, hvis principperne fra de 2 finske 
hojesteretsdomme anvendes i dansk ret. Det rimelige vederlag er i sin karak- 
ter en tabsafhrengig minimurnserstatning, idet pladeselskabet i eksemplet som 
minimum har krav p~ rimeligt vederlag, ogs~ selvom produktion og salg af 
<let originale produkt gav et negativt drekningsbidrag. Tabsuafhrengigheden 
understreges af, at vederlaget ska) gives pr. solgt enhed, ogs~ selvom rettig- 
hedshaveren ikke kan dokumentere markedsfortrengningen. 

I princippet skal rettighedshaveren kunne dokumentere det p~geldende 
tab for at kunne opn~ erstatning. I immaterialretlige sager kan <let dog som 
anfort ovenfor ofte vere meget svert at dokumentere et tab. Det kan vere et 
problem at fastsl~, i hvilket omfang en krenkelse af en beskyttet rettighed 
indvirker p~ rettighedshaverens omsetning, og hvilke markedsforstyrrelser 
det medforer. I forbindelse med implementeringen af retsh~ndhevelsesdirek- 
tive er der givet mulighed for, at der ved erstatningsudm~lingen kan legges 
veegt p~ krenkerens fortjeneste. Dette betyder, at erstatningen principielt kan 
overstige det lidte tab. Denne nye mulighed ma anses at lette rettighedshave- 
rens bevisbyrde, idet krznkerens fortjeneste nu i storre omfang kan inddrages 
i bevisforelsen. 
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Kapitel 12. Erstatning

1 praksis udmåles erstatningen ofte som et afrundet beløb på baggrund af 
et skøn og uden nogen nærmere begrundelse i domskonklusionen. De tilkend
te erstatninger har derfor i praksis ofte været ganske beskedne, dog med visse 
undtagelser.77

1 mange domme er det ikke klart, hvor stor en del af det til rettighedshave
ren tilkendte beløb, der udgør rimeligt vederlag, og hvor stor en del, der ud
gør erstatning for den yderligere skade. Typisk vil domstolene fastsætte et 
samlet beløb, der dækker både rimeligt vederlag og erstatning for yderligere 
skade.

3.3.1 Omsætningstab
Omsætningstabet er det tab, som rettighedshaveren lider, hvis han sælger 
færre produkter, end han ellers ville have gjort, og hvis dette skyldes en 
krænkelse af den beskyttede rettighed.78

Omsætningstabet er kun relevant, hvor immaterialrettigheden indgår i et 
produkt, der sælges på et marked. Omsætningstab vil normalt ikke foreligge, 
hvor rettighedshaveren ikke udbyder et produkt, men normalt far et engangs
vederlag eller en licens eller royalty for udnyttelsen af sin immaterielt beskyt
tede frembringelse.

Omsætningstabet skal som udgangspunkt opgøres som antallet af rettig
hedshaverens ikke solgte enheder multipliceret med rettighedshaverens for
tjeneste pr. enhed.

Opgørelse af omsætningstabet er en hypotetisk opgørelse af, hvad rettig
hedshaveren har tabt af salg ved ikke at have solgt sit originale produkt på 
grund af salg af det krænkende produkt. En grundlæggende betingelse for

77. Olaf Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, side 363-382 og i opføl- 
gende artikel i NIR2000, side 116-120 foretager en udførlig gennemgang af rets
praksis om erstatning i immaterialretlige sager i perioden fra 1966 til 2000. Peter 
Schønning, Ophavsretsloven, 3. udgave, 2003, side 672-673, oplister domme afsagt 
inden for ophavsretten med specifikation af de tilkendte erstatningsbeløb.

78. Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462, Olaf 
Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard 1993, side 372 og NIR2000, side 
118, Erling Borcher, Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 261, Thomas Riis, 
Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, side 252, der redegør for, at bedøm
melse af markedsfortrængning bør følge 2 trin, nemlig spørgsmålet om substitution 
mellem originale og krænkende produkter (trin I) og spørgsmålet om, hvorvidt tabet 
kan henføres til krænkelsen og ikke skyldes loyal konkurrence (trin 2).
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I praksis udmAles erstatningen ofle som et afrundet belob p~ baggrund af 
et skon og uden nogen nermere begrundelse i domskonklusionen. De tilkend- 
te erstatninger har derfor i praksis ofte veret ganske beskedne, dog med visse 
undtagelser." 

I mange domme er det ikke klart, hvor stor en del af det til rettighedshave- 
ren tilkendte belob, der udgor rimeligt vederlag, og hvor stor en del, der ud- 
gor erstatning for den yderligere skade. Typisk vil domstolene fastsette et 
samlet belob, der dzkker b~de rimeligt vederlag og erstatning for yderligere 
skade. 

3.3.1 Omscetningstab 
Omsatningstabet er det tab, som rettighedshaveren lider, hvis han selger 
feerre produkter, end han ellers ville have giort, og hvis dette skyldes en 
kraenkelse af den beskyttede rettighed." 

Omseetningstabet er kun relevant, hvor immaterialrettigheden indg~r i et 
produkt, der selges p~ et marked. Omsztningstab vil normalt ikke foreligge, 
hvor rettighedshaveren ikke udbyder et produkt, men normalt f~r et engangs- 
vederlag eller en licens eller royalty for udnyttelsen af sin immaterielt beskyt- 
tede frembringelse. 

Oms@tningstabet skal som udgangspunkt opgores som antallet af rettig- 
hedshaverens ikke solgte enheder multipliceret med rettighedshaverens for- 
tjeneste pr. enhed. 

Opgorelse af omsztningstabet er en hypotetisk opgorelse af, hvad rettig- 
hedshaveren har tabt af salg ved ikke at have solgt sit originale produkt p~ 
grund af salg af det kreenkende produkt. En grundlaggende betingelse for 

77. Olaf Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, side 363-382 0g i opfol- 
gende artikel i NIR2000, side 116-120 foretager en udferlig gennemgang af rets- 
praksis om erstatning i immaterialretlige sager i perioden fra 1966 til 2000. Peter 
Schonning, Ophavsretsloven, 3. udgave, 2003, side 672-673, oplister domme afsagt 
inden for ophavsretten med specifikation af de tilkendte erstatningsbelob. 

78. Mogens Koktvedgaard, Larebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462, Olaf 
Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard 1993, side 372 0g NIR2000, side 
1I8, Erling Borcher, Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 261, Thomas Riis, 
Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, side 252, der redeger for, at bedom- 
melse af markedsfortrangning bar folge 2 trin, nemlig sporgsm~let om substitution 
mellem originale og krankende produkter (trin I) og sporgsm~let om, hvorvidt tabet 
kan henfores til kraenkelsen og ikke skyldes loyal konkurrence (trin 2). 
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3. Opgørelse af erstatningskrav

erstatning for omsætningstab er, at det krænkende produkt må antages at have 
fortrængt det originale produkt.79

Hvis markedsfortrængningen er 1 til 1, således at hvert ulovligt solgt pro
dukt har erstattet salget af et originalt produkt, skal der gives fuld erstatning, 
mens erstatningen for afsætningstabet skal reduceres i det omfang, markeds
fortrængningen er lavere end 1 til 1. 1 retspraksis har sager om opgørelse af 
afsætningstab været mangfoldige, og det er vanskeligt at få et fuldstændigt 
samlet billede af retspraksis, fordi de afsagte domme generelt ikke er nærme
re begrundet med hensyn til de tilkendte erstatningsbeløb. 1 retsteorien er der 
generel enighed om, at omsætningstabet er vanskeligt at dokumentere, og at 
erstatningerne har været for lave i retspraksis. Dette er uden tvivl rigtigt, men 
baggrunden for mangfoldigheden er de mange forskelligrettede elementer, 
der indgår i vurderingen af omfanget af markedsfortrængningen og dermed i 
opgørelsen af omsætningstabet. Dertil kommer problemerne i praksis med 
dokumentation for afsætningstabet.

Mogens Koktvedgaard anfører i sin artikel i Juristen 1966, side 57, at et omsæt
ningstab forudsætter »at man står over for en påbegyndt eller planlagt produktion 
(udnyttelse), at denne ikke kan afsættes (så hurtigt) som planlagt, og at dette skyldes 
krænkerens ulovlige afsætning«. Denne betingelse var sandsynligvis tidssvarende i 
1966, men må anses for ikke længere at være tidssvarende på grund af ændrede ha
stighed og mønstre i produktion og omsætning, som i højere grad i dag sker efter or
dre end tidligere. Det må være tilstrækkeligt, at rettighedshaveren har en potentiel 
mulighed for at kunne have produceret og solgt sit originale produkt, men ikke at der 
skal være en aktuel eller konkret planlagt produktion, hvilket også synes at være an
erkendt i praksis, f.eks. U1988.775S (Striktrøjer), hvor rettighedshaver fik erstatning 
for salg af krænkende striktrøjer, selvom rettighedshaveren havde standset produkti
onen af de originale trøjer og FED 1996.15030 (Patricia Records). hvor erstatningen 
til rettighedshaverne også omfattede en lang række fonogramudgivelser, som fono- 
gramproducenteme havde i deres bagkatalog, men som de ikke havde nogen konkre
te aktuelle eller planlagte udgivelser af. Peter Mogelvang-Hansen og Thomas Riis, 
artikel om Fogedforbud og kompensation ved immaterialretskrænkelser. Festskrift til 
Gomard, 2001, side 197 og Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krænkel
ser, 2005, side 224, er grundlæggende enige i spørgsmålet om markedsfortrængning, 
men begge angiver, at det er en forudsætning for at opgøre rettighedshaverens om
sætningstab, at parterne er konkurrenter, mens det efter deres opfattelse sædvanligvis 
ikke giver mening at påstå et omsætningstab, hvor der ikke er et konkurrenceforhold 
mellem rettighedshaveren og krænkeren. Dette udsagn er for vidtgående, idet der i 
mange krænkelsessager ikke består noget konkurrenceforhold, men utvivlsomt fore
ligger et omsætningstab.

79.
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erstatning for omsetningstab er, at det kreenkende produkt m~ antages at have 
fortreengt det originale produkt." 

Hvis markedsfortrengningen er I til I, s~ledes at hvert ulovligt solgt pro- 
dukt har erstattet salget af et originalt produkt, skal der gives fuld erstatning, 
mens erstatningen for afsetningstabet skal reduceres i det omfang, markeds- 
fortreengningen er lavere end I til I. I retspraksis har sager om opgorelse af 
afsetningstab veret mangfoldige, og det er vanskeligt at f~ et fuldsteendigt 
samlet billede af retspraksis, fordi de afsagte domme generelt ikke er nerme- 
re begrundet med hensyn til de tilkendte erstatningsbelob. I retsteorien er der 
generel enighed om, at oms@tningstabet er vanskeligt at dokumentere, og at 
erstatningere har veret for lave i retspraksis. Dette er uden tvivl rigtigt, men 
baggrunden for mangfoldigheden er de mange forskelligrettede elementer, 
der indg~r i vurderingen af omfanget af markedsfortreengningen og dermed i 
opgorelsen af omsetningstabet. Dertil kommer problemerne i praksis med 
dokumentation for afsetningstabet. 

79, Mogens Koktvedgaard anforer i sin artikel i Juristen 1966, side 57, at et omsat- 
ningstab forudszetter »wat man st~r over for en pdbegyndt eller planlagt produktion 
(udnyttelse), at denne ikke kan afszttes (s~ hurtigt) som planlagt, og at dette skyldes 
kreenkerens ulovlige afsztning« Denne betingelse var sandsynligvis tidssvarende i 
1966, men m~ anses for ikke lengere at vere tidssvarende pa grund af andrede ha- 
stighed og monstre i produktion og omsatning, som i hojere grad i dag sker efter or- 
dre end tidligere. Det ml vzere tilstreekkeligt, at rettighedshaveren har en potentiel 
mulighed for at kunne have produceret og solgt sit originale produkt, men ikke at der 
skal vare en aktuel eller konkret planlagt produktion, hvilket ogs~ synes at vare an- 
erkendt i praksis, f.eks. U1988.775S (Striktrojer), hvor rettighedshaver fik erstating 
for salg af kraeenkende striktrojer, selvom rettighedshaveren havde standset produkti- 
onen af de originale trojer og FED1996.15030 (Patricia Records). hvor erstatningen 
til rettighedshaveme ogst omfattede en lang rakke fonogramudgivelser, som fono- 
gramproducenteme havde i deres bagkatalog, men som de ikke havde nogen konkre- 
te aktuelle eller planlagte udgivelser af. Peter Mogelvang-Hansen og Thomas Riis, 
artikel om Fogedforbud og kompensation ved immaterialretskrnkelser. Festskrift til 
Gomard, 2001, side I97 og Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krankel- 
ser, 2005, side 224, er grndlaggende enige i sporgsmlet om markedsfortrangning, 
men begge angiver, at det er en forudsating for at opgore rettighedshaverens om- 
scetningstab, at parteme er konkurrenter, mens det etter deres opfattelse szdvanligvis 
ikke giver mening at pst et omsatningstab, hvor der ikke er et konkurrenceforhold 
mellem rettighedshaveren og krankeren. Dette udsagn er for vidtg~ende. idet dee ; 
mange krnkelsessager ikke best~r noget konkurrenceforhold, men utvivlsomt fore. 
ligger et omsatingstab. 
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3.3.1.1 Foreligger der markedsfortrængning og el omsætningslab?
Markedsfortrængningen fortidsætter, at rettighedshaveren reelt udgiver og 
sælger et originalt produkt baseret på den krænkede immaterialrettighed.

Hvis dette er tilfældet, kan der gives erstatning for markedsfortrængningen 
og dermed omsætningstabet. Foreligger der derimod ikke markedsfortræng
ning, kan der ikke gives erstatning for omsætningstab, men udelukkende et 
rimeligt vederlag og erstatning for andre tab.

Rettighedshavere, der ikke selv har noget selvstændigt produkt og derfor 
ikke kan lide et omsætningstab, vil dog typisk lide tab i form af tabt vederlag. 
Rettighedshaverens tabte vederlag vil dog blive selvstændigt kompenseret 
gennem reglen om rimeligt vederlag.

Omvendt vil de virksomheder, som har faet overdraget rettighederne fra 
de oprindelige rettighedshavere til kommerciel udnyttelse af et givet produkt, 
kunne lide et omsætningstab i det omfang, det krænkende produkt har for
trængt salget af de lovlige produkter.

Uanset at en producent har faet overdraget immaterialrettighedeme, er det 
ikke altid sikkert, at producenten lider et afsætningstab eller kan dokumentere 
et sådant, selvom der kommer et krænkende produkt på markedet.

I det omfang, udnyttelsen af rettighederne er opdelt på flere, vil det nor
malt være hensigtsmæssigt, at kravene overdrages til én af aktørerne, som 
indtaler kravet, eller at de alle optræder som sagsøger i krænkelsessageme og 
dermed indtaler såvel det tabte vederlag som afsætningstabet og eventuel 
markedsforstyrrelse. Hvis der er flere led i skabelsen, produktionen og udnyt
telse af den krænkede rettighed, vil det normalt være producenten, der gen
nem opgørelse af sin bruttoavance indtaler kravene og herefter baseret på 
eventuelle tilkendte erstatningsbeløb afregner tabt engangsvederlag eller 
løbende royalty eller licensafgift til de bagvedliggende skabere af immaterial- 
rettigheder, som til gengæld i denne situation ikke kan indtale noget krav 
mod krænkeren.

80

3.3.1.2 Ligheder eller forskelle i produkter
Et afgørende element i relation til bedømmelsen af markedsfortrængningen 
er, i hvilket omfang krænkerens produkter svarer til eller ligner de krænkede 
produkter.

80. Af eksempler fra retspraksis kan nævnes U1983.1074S (Elnett), U1995.92S (LEGO 
II). U2001.2387S (Tekstil), U2002.6I2S (Budweiser) og U2003.1343S (Dæknings
salget). I sådanne sager kan der dog tillægges rettighedshaveren rimeligt vederlag 
og/eller erstatning for markedsforstyrrelser, hvilket bl.a. skete i U2001.2387S (Teks
til), U2002.6I2S (Budweiser) og U2003.I343S (Dækningssalget).

466

Side 478

Kapitel 12. Erstatning 

3.3.1.1 Foreligger der markedsfortrcengning og et omscetningstab? 
Markedsfortrengningen forudsetter, at rettighedshaveren reelt udgiver og 
selger et originalt produkt baseret p~ den kreenkede immaterialrettighed. 

Hvis dette er tilfeeldet, kan der gives erstatning for markedsfortrengningen 
og dermed omsatningstabet. Foreligger der derimod ikke markedsfortreng- 
ning, kan der ikke gives erstatning for omsetningstab, men udelukkende et 
rimeligt vederlag og erstatning for andre tab. 

Rettighedshavere, der ikke selv har noget selvstzndigt produkt og derfor 
ikke kan lide et omsetningstab, vil dog typisk lide tab i form af tabt vederlag. 
Rettighedshaverens tabte vederlag vil dog blive selvstandigt kompenseret 
gennem reglen om rimeligt vederlag. 

Omvendt vil de virksomheder, som har f~et overdraget rettighedeme fra 
de oprindelige rettighedshavere til kommerciel udnyttelse af et givet produkt, 
kunne lide et omsetningstab i det omfang, det krankende produkt har for- 
treengt salget af de lovlige produkter. 

Uanset at en producent har f~et overdraget immaterialrettighedeme, er det 
ikke altid sikkert, at producenten lider et afsatningstab eller kan dokumentere 
et s~dant, selvom der kommer et krankende produkt p~ markedet." 

I det omfang, udnyttelsen af rettighedeme er opdelt p~ flere, vil det nor- 
malt vre hensigtsmassigt, at kravene overdrages til ~n af aktoremne, som 
indtaler kravet, eller at de alle optrader som sagsoger i krnkelsessagere og 
dermed indtaler s~vel det tabte vederlag som afsztningstabet og eventuel 
markedsforstyrrelse. Hvis der er flere led i skabelsen, produktionen og udnyt- 
telse af den kreenkede rettighed, vil det normalt vare producenten, der gen- 
nem opgorelse af sin bruttoavance indtaler kravene og herefter baseret p~ 
eventuelle tilkendte erstatningsbelob afregner tabt engangsvederlag eller 
lobende royalty eller licensafgift til de bagvedliggende skabere af immaterial- 
rettigheder, som til gengald i denne situation ikke kan indtale noget krav 
mod krenkeren. 

3.3.1.2 Ligheder eller forskelle i produkter 
Et afgorende element i relation til bedommelsen af markedsfortreengningen 
er, i hvilket omfang krenkerens produkter svarer til eller ligner de krzenkede 
produkter. 

80. Af eksempler fra retspraksis kan navnes U1983.1074S (EInett), U1995.92S (LEGO 
1I), U2001.2387S (Tekstil), U2002.612S (Budweiser) og U2003.1343S (Dakings- 
salget). I s~danne sager kan der dog tillagges rettighedshaveren rimeligt vederlag 
og/eller erstating for markedsforstyrrelser, hvilket bl.a. skete i U2001.2387S (Teks- 
til), U2002.612S (Budweiser) og U2003.1343S (Dakningssalget). 
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Ved counlerfeitprodukter og ved meget nærgående efterligninger er kræn- 
kerens formål netop at la det krænkende produkt til fuldstændigt at ligne og 
fremtræde som det originale produkt, og i sådanne tilfælde vil markedsfor
trængningen normalt være 1 til I, hvilket også er lagt til grund i retspraksis.

U 1983.9760 (Scan Video): Retten lagde 1 til 1 betragtninger til grund ved sin udtagelse 
om at: »Sagsøgerne må antages at have været udsat for en aktuel omsætningsnedgang 
nogenlunde svarende til sagsøgtes ulovlige virksomhed«.

UI985.I087S (Mobiler): Mobilerne fandtes at være praktisk talt identiske. U1992.909S 
(Superellipsebordet): Retten fandt, at parternes produkter var forvekslelige for det købende 
publikum.

U1995.1/2H (Domino reolsystem): Fremstilling af en identisk reol var i strid med 
markedsføringsloven.

FED 1996.15030 (Patricia Records): Der var mellem visse af de piratkopierede musik- 
cd’er fuldstændig lighed, mens der for andres vedkommende var forskelle.

U1999.3260 (Microsoft): Der var tale om identiske kopier af originalsoftwaren.
U2001.747H (Trip Trap 111): Krænkers produkt havde en betydelig lighed med Trip 

Trap stolen, hvorfor stolene var forvekslelige for ikke-fagfolk.
U2004.1085H (Montana reoler2): Der blev lagt vægt på. at krænkers produkt udgjorde 

en nærgående efterligning af Montana reolsystemet.
U2004.1302H (Nederdel): I dommen var der tale om en slavisk efterligning af en 

nederdel med snoretræk. Ved vurderingen af markedsfortrængningen spiller det nødven
digvis ind, hvorvidt krænkeren og rettighedshaveren opererer på det samme marked.

Ved produktefterligninger eller i tilfælde hvor produkter kopieres, men sæl
ges i anden sammensætning eller pakning, vil der ofte også foreligge en me
get stor grad af lighed, som i visse tilfælde vil medføre en 1 til 1-markedsfor
trængning.

U1981.46H (MAXI-poser 1): Retten fandt, at produkterne fremtrådte identisk, og at det var 
uden betydning, at krænkeren havde emballeret affaldsposerne i en flad pakning i modsæt
ning til rettighedshavernes pakning i rulleform.

U 1983.9760 (Scan Video): Krænker havde indkøbt videofilm i England og kopieret, 
solgt og udlejet filmene i Danmark. Selvom filmene fremtrådte anderledes end de tilsva
rende danske udgaver, idet filmene ikke var tekstet og sandsynligvis også fremtrådte med 
andet omslag, var retten af den opfattelse, at rettighedshaveren var udsat for en aktuel 
omsætningsnedgang nogenlunde svarende til krænker salg.

U2003.694S (Møbelgreb): Der var forholdsvis stor forskel på produkternes indpakning, 
hvor de originale produkter blev leveret i plastposer indeholdende en metaldel og en træ
del, mens det krænkende produkt blev leveret i kasser med 500 stk. På trods af dette fandt 
retten, at der var tale om 1 til 1-markedsfortrængning.

FED 1996.15030 (Patricia Records): Selskabet Patricia Records havde som en del af sit 
krænkende repertoire fremstillet egne cd-compilations med internationalt pop/rock reperto
ire, som adskilte sig fra de originale udgivelser.
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Ved counterfeitprodukter og ved meget narg~ende efterligninger er kran- 
kerens form~l netop at f~ det kreenkende produkt til fuldstzndigt at ligne og 
fremtrcede som det originale produkt, og i s~danne tilfelde vil markedsfor- 
treengningen normalt vare I til I, hvilket ogs~ er lagt til grund i retspraksis. 

U1983.9760 (Scan Video): Retten lagde I til I betragtninger til grund ved sin udtagelse 
om at: »Sagsegeme m~ antages at have vzret udsat for en aktuel omsatningsnedgang 
nogenlunde svarende ti] sags@gtes ulovlige virksomhed« 

UI985.1087S (Mobiler): Mobileme fandtes at vare praktisk talt identiske. U1992.909S 
(Superellipsebordet): Retten fandt, at partemes produkter var forvekslelige for det kobende 
publikum. 

U1995.1/2H (Domino reolsystem): Fremstilling af en identisk reol var i strid med 
markedsforingsloven. 

FED1996.15030 (Patricia Records): Der var mellem visse af de piratkopierede musik- 
cd'er fuldstandig lighed, mens der for andres vedkommende var forskelle. 

U1999,3260 (Microsoft): Der var tale om identiske kopier af originalsoftwaren. 
U2001.747H (Trip Trap III): Krankers produkt havde en betydelig lighed med Trip 

Trap stolen, hvorfor stolene var forvekslelige for ikke-fagfolk. 
U2004.1085H (Montana reoler2): Der blev lagt vagt pl. at krankers produkt udgjorde 

en narg~ende efterligning af Montana reolsystemet. 
U2004,1302H (Nederdel): I dommen var der tale om en slavisk efterligning af en 

nederdel med snoretrzk. Ved vurderingen af markedsfortrangningen spiller det nodven- 
digvis ind, hvorvidt kr@nkeren og retighedshaveren opererer p~ det samme marked. 

Ved produktefterligninger eller i tilfzelde hvor produkter kopieres, men sel- 
ges i anden sammensetning eller pakning, vil der ofte ogs~ foreligge en me- 
get stor grad af lighed, som i visse tilfelde vil medfore en I til L-markedsfor- 
traengning. 

UI981.46H (MAXI-poser I): Retten fandt, at produkteme fremtr~dte identisk. og at det var 
uden betydning, at kraenkeren havde emballeret affaldsposeme i en flad pakning i modsat- 
ning til rettighedshavemes pakning i rulleform. 

U1983.9760 (Scan Video): Kranker havde indkobt videofilm i England og kopieret, 
solgt og udlejet filmene i Danmark. Selvom filmene fremtr~dte anderledes end de tilsva- 
rende danske udgaver, idet filmene ikke var tekstet og sandsynligvis ogs~ fremtr~dte med 
andet omslag, var retten af den opfattelse, at rettighedshaveren var udsat for en aktuel 
omsztningsnedgang nogenlunde svarende til kranker salg. 

U2003.694S (Mobelgreb): Der var forholdsvis stor forskel p produktemes indpakning. 
hvor de originale produkter blev leveret i plastposer indeholdende en metaldel og en tra- 
del, mens det krankende produkt blev leveret i kasser med 500 stk. Pl trods af dette fandt 
retten, at der var tale om I til I-markedsfortrzengning. 

FED1996.15030 (Patricia Records): Selskabet Patricia Records havde som en del af sit 
krenkende repertoire fremstillet egne cd-compilations med internationalt pop/rock reperto- 
ire, som adskilte sig fra de originale udgivelser. 
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Kapitel 12. Erstatning

Hvis der foreligger en immaterialretskrænkelse, men der er stor forskel på 
den måde, som de originale og krænkede produkter fremtræder på, kan der 
efter omstændighederne ske en større eller mindre reduktion af det anslåede 
omsætningstab på grund af manglende sikker markedsfortrængning, eller der 
gives ikke erstatning for omsætningstab.

U1995.92SH (LEGO II): Der forelå i sagen forskelle mellem visse figurer, og erstatning 
blev afvist, hvilket dog nok skyldtes manglende bevisførelse herfor.

U2001.1572V (Deeplinks): Rettighedshaverne til de ulovlige musikfiler udgav og 
distribuerede ikke disse i mp3 format via intemettet, hvorfor dommen er baseret på veder
lag og erstatning for yderligere tab.

U2002.612S (Budweiser): Der var forskel på ølindholdet og flaskeemballage, men 
lighed vedrørende varemærket Budweiser, hvorfor der ikke fandtes at foreligge markeds
fortrængning.

U2005.60V (Videodistribution via hjemmeside): Retten lagde vægt på, at rettighedsha
verne ikke solgte og markedsførte film i det såkaldte DivX-format, hvorfor erstatning ikke 
kunne gives i form af et omsætningstab. Begrundelsen forekommer dog ikke oplagt rigtig, 
specielt henset til den stigende mediekonvergens. Erstatningen blev i dommen fastsat som 
et rimeligt vederlag og erstatning for yderligere skade i fomt af udgifter til kontrol mv. og 
for markedsforstyrrelse.

Hvis den krænkede immaterialret kun indgår som en del af det krænkede 
produkt, f.eks. et fotografi, et musikværk eller andet værk, som indgår som 
del i et større værk, vil der normalt ikke foreligge et omsætningstab, og der
med vil der kun foreligge et spørgsmål om rimeligt vederlag til rettighedsha
veren for den manglende clearing og uberettigede anvendelse.

For varemærker vil bedømmelsen ofte være vanskelig, fordi et varemærke 
i sin natur kun anvendes som navn, logo eller på anden måde for at brande det 
underliggende produkt.

1 visse tilfælde anvendes et velkendt varemærke af en krænker i forbindel
se med en produkttype, der adskiller sig fra det originale produkt, som vare
mærket knytter sig til. I sådanne tilfælde kan der foreligge et omsætningstab, 
hvis varemærket må anses for at være den bærende del af produktet, selvom 
der er forskel mellem de underliggende produkter.

For en lang række mærkevareprodukter er forbrugernes efterspørgsel af 
produktet ofte styret af selve varemærket, mens det underliggende produkts 
egenskaber ikke spiller nogen større rolle for forbrugernes valg af produktet. 
Ved benyttelsen af et sådan varemærke vil markedsfortrængningen kunne 
være 1 til 1, selvom egenskaberne for det underliggende produkt adskiller sig 
fra det originale produkt.

Hvis det krænkende varemærke kun har ringe eller slet ingen betydning 
for det underliggende produkt, eller hvor et krænkende varemærke anvendes
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Hvis der foreligger en immaterialretskrankelse, men der er stor forskel pl 
den m~de, som de originale og krenkede produkter fremtrader p~, kan der 
efter omstendighedere ske en storre eller mindre reduktion af det ansl~ede 
omsztningstab p~ grund af manglende sikker markedsfortrengning, eller der 
gives ikke erstatning for omsetningstab. 

U1995.92SH (LEGO I): Der forell i sagen forskelle mellem visse figurer, og erstatning 
blev afvist, hvilket dog nok skyldtes manglende bevisforelse herfor, 

U2001.1572V (Deeplinks): Rettighedshaveme til de ulovlige musikfiler udgav og 
distribuerede ikke disse i mp3 format via intemettet, hvorfor dommen er baseret pl veder- 
lag og erstatning for yderligere tab. 

U2002.612S (Budweiser): Der var forskel pl olindholdet og flaskeemballage, men 
lighed vedrorende varemarket Budweiser, hvorfor der ikke fandtes at foreligge markeds- 
fortrengning. 

U2005.60V (Videodistribution via hjemmeside): Retten lagde vagt pi, at rettighedsha- 
veme ikke solgte og markedsforte film i det s~kaldte DivX-format, hvorfor erstatning ikke 
kunne gives i form af et omsatningstab. Begrundelsen forekommer dog ikke oplagt rigtig, 
specielt henset til den stigende mediekonvergens. Erstatningen blev i dommen fastsat som 
et rimeligt vederlag og erstating for yderligere skade i form af udgifter til kontrol mv. og 
for markedsforstyrrelse. 

Hvis den krznkede immaterialret kun indg~r som en del af det krankede 
produkt, f.eks. et fotografi, et musikverk eller andet vark, som indg~r som 
del i et storre verk, vil der normalt ikke foreligge et omsetningstab, og der- 
med vil der kun foreligge et sporgsml om rimeligt vederlag til rettighedsha- 
veren for den manglende clearing og uberettigede anvendelse. 

For varemarker vil bedommelsen ofte vere vanskelig, fordi et varemarke 
i sin natur kun anvendes som navn, logo eller p~ anden m~de for at brande det 
underliggende produkt, 

I visse tilfalde anvendes et velkendt varemarke af en kranker i forbindel- 
se med en produkttype, der adskiller sig fra det originale produkt, som vare- 
market knytter sig tit. I sAdanne tilfalde kan der foreligge et omsetningstab, 
hvis varemarket m~ anses for at vere den bzrende del af produktet, selvom 
der er forskel mellem de underliggende produkter. 

For en lang rekke markevareprodukter er forbrugernes eftersporgsel af 
produktet ofte styret af selve varemrerket, mens det underliggende produkts 
egenskaber ikke spiller nogen storre rolle for forbrugemes valg af produktet. 
Ved benyttelsen af et s~dan varemarke vil markedsfortrangningen kunne 
vrere I til I, selvom egenskabeme for det underliggende produkt adskiller sig 
fra det originale produkt. 

Hvis det krenkende varemarke kun har ringe eller slet ingen betydning 
for det underliggende produkt, eller hvor et krankende varemerke anvendes 
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på et produkt, som varemærkeindehaveren ikke sælger, bør erstatning for 
omsætningstab omvendt reduceres eller bortfalde. Rettighedshaveren kan i 
denne situation tilkendes rimeligt vederlag for den uberettigede udnyttelse af 
varemærket og eventuelle markedsforstyrrelser. Sidstnævnte situation vil 
foreligge, hvis det anvendte varemærke ikke er særlig kendt eller ikke bran
der selve produktet, eller varemærket er påsat det krænkende produkt på en 
meget lidt iøjnefaldende måde, som ikke kan antages at have påvirket forbru
gernes valg af netop delte produkt.81

3.3.1.3 Kundekreds og salgskanaler
Ved vurderingen af afsætningstabet kan det indgå, om det originale og det 
krænkende produkt henvender sig til samme eller en forskellig kundekreds og 
sælges gennem samme eller forskellige salgskanaler.

Hvis der er stor grad af sammenfald, vil der ikke ud fra dette element skul
le ske reduktion i erstatning for afsætningstabet,82 men hvis der er betydelige 
forskelle, kan dette medføre reduktion i erstatning for afsætningstabet.83

81. Som eksempel fra retspraksis, hvor varemærket i sig selv ikke kan anses for at have 
spillet nogen særlig rolle, kan nævnes U2003.1343S (Dækningssalget), hvor vare
mærket ikke spillede nogen rolle ved salget af tomaterne. Fra den omfattende utrykte 
retspraksis vedrørende piratkopiering af musik, film, spil og edb-programmer har 
producenterne stort set altid angivet deres varemærker på selve produkterne, f.eks. 
Sony, Warner Bros, Universal mv, men der ses ikke at være påstået eller givet er
statning herfor i praksis, bortset fra få sager med lave vederlagserstatninger, fordi 
producentens varemærke er helt uden betydning. Det afgørende for forbrugerens 
valg og markedsfortrængningen er indholdet af de konkrete musikindspilninger og 
film, og i mange tilfælde har forbrugerne slet ikke hæftet sig ved eller nogen viden 
om producentens navn.

82. Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krænkelser, 2005, side 224 f, Palle 
Bo Madsen, Markedsret del 2, 4. udgave, 2002. side 246 og Paul Kriiger Andersen, 
Markedsføringsret, 1978, side 283. Fra retspraksis kan nævnes U1982.987S (Skibs
glas), hvor der ikke forelå krænkelse efter ophavsretsloven af Holmegaards originale 
skibsglas, men hvor der forelå krænkelse baseret på markedsforingslovens § 1, da de 
krænkende skibsglas henvendte sig til samme forbrugergruppe, U1995.1/2H (Domi
no reolsystem), hvor retten lagde vægt på, at krænkeren havde fremstillet sit produkt 
med henblik på, at dette hos en af rettighedshaverens væsentlige aftagere skulle aflø
se rettighedshaverens produkt og U 1998.941SH (Holder til opvaskebørste), hvor ret
ten lagde vægt på, at krænkerens produkt var velegnet til, i hvert fald for en del kø
beres vedkommende, at fortrænge rettighedshaverens produkt fra markedet.

83. Som eksempler fra domme, hvor forskelle i kundekreds og salgskanaler er lagt til 
grund i begrundelserne for reduktion af erstatning for omsætningstab, kan 
U1979.388V (Den lille havfrue 11), hvor retten udtalte, at rettighedshaverens produk-

nævnes:
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p~ et produkt, som varemarkeindehaveren ikke selger, bar erstatning for 
omsetningstab omvendt reduceres eller bortfalde. Rettighedshaveren kan i 
denne situation tilkendes rimeligt vederlag for den uberettigede udnyttelse af 
varemarket og eventuelle markedsforstyrrelser. Sidsinzvnte situation vil 
foreligge, hvis det anvendte varemzrke ikke er serlig kendt eller ikke bran- 
der selve produktet, eller varemarket er p~sat det krankende produkt p~ en 
meget lidt iojnefaldende m~de, som ikke kan antages at have p~virket forbru- 
gernes valg af netop dette produkt." 

3.3.1.3 Kundekreds og salgskanaler 
Ved vurderingen af afsztningstabet kan det indg~, om det originale og det 
kreenkende produkt henvender sig til samme eller en forskellig kundekreds og 
seelges gennem samme eller forskellige salgskanaler. 

Hvis der er stor grad afsammenfald, vil der ikke ud fra dette element skul- 
le ske reduktion i erstatning for afsetningstabet," men hvis der er betydelige 
forskelle, kan dette medfore reduktion i erstatning for afsetningstabet." 

81. Som eksempel fra retspraksis, hvor varemarket i sig selv ikke kan anses for at have 
spillet nogen szrlig rolle, kan navnes U2003.1343S (Dakningssalget), hvor vare 
market ikke spillede nogen rolle ved salget af tomateme. Fra den omfattende utrykte 
retspraksis vedrorende piratkopiering af musik, film, spil og edb-programmer har 
producenteme stort set altid angivet deres varemarker p~ selve produkteme, f.eks. 
Sony, Wamer Bros, Universal mv., men der ses ikke at vare past~et eller givet er- 
statning herfor i praksis, bortset fra f sager med lave vederlagserstatninger, fordi 
producentens varemarke er helt uden betydning. Det afgorende for forbrugerens 
valg og markedsfortrzengningen er indholdet af de konkrete musikindspilninger og 
film, og i mange tilfalde har forbrugeme slet ikke haftet sig ved eller nogen viden 
om producentens navn. 

82. Eva Aaen Skovbo, Erstating for ophavsretlige krankelser, 2005, side 224 f, Palle 
Bo Madsen, Markedsret del 2, 4. udgave, 2002, side 246 og Paul Kr~ger Andersen, 
Markedsforingsret, 1978, side 283. Fra respraksis kan navnes U1982,987S (Skibs- 
glas), hvor der ikke forel~ krenkelse efter ophavsretsloven af Holmegaards originale 
skibsglas, men hvor der forel~ kreenkelse baseret p~ markedsforingslovens $ I, da de 
krenkende skibsglas henvendte sig til samme forbrugergruppe, U1995.1/2H (Domi- 
no reolsystem), hvor retten lagde vagt pd, at krankeren havde fremstillet sit produkt 
med henblik pd, at dette hos en af rettighedshaverens vsentlige aflagere skulle aflo- 
se rettighedshaverens produkt og U1998.941SH (Holder til opvaskeborste), hvor ret- 
ten lagde vagt pd, at krzenkerens produkt var velegnet til, i hvert fald for en del ke- 
beres vedkommende, at fortrange rettighedshaverens produkt fra markedet 

83. Som eksempler fra domme, hvor forskelle i kundekreds og salgskanaler er lagt til 
grund i begrundelseme for reduktion af erstatning for omsztningstab, kan navnes: 
U1979,388V (Den lille havfrue ID), hvor retten udtalte, at rettighedshaverens produk- 
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3.3.1.4 Pris
Krænkende produkter vil ofte blive solgt til meget lavere priser end de tilsva
rende originale produkter, og i visse tilfælde viderespredes det krænkende 
produkt uden vederlag, f.eks. ved intemetpirateri, hvor musik, film, spil, litte
rære værker og andet typisk ophavsretsbeskyttet materiale stilles vederlagsfrit 
til rådighed via hjemmesider, fildelingstjenester eller til venner og bekendte.

Krænkeren vil ofte under sager om erstatning for krænkelser gøre gælden
de, at den lave eller manglende pris medfører, at der ikke er noget afsæt
ningstab, eller at der skal ske en betydelig reduktion i omsætningstabet. Ret
tighedshaveren vil omvendt typisk gøre gældende, at de distribuerede eksem
plarer er udtryk for et behov og derved en efterspørgsel hos brugerne, og at de 
krænkede produkter dermed har medført et afsætningstab ved, at brugerne 
ikke har købt det originale produkt. 1 krænkelsessager er det nonnalt den 
sidstnævnte opfattelse, der er taget til følge af domstolene.84 Opfattelsen fo
rekommer rigtig, da det vil være urimeligt at lade en lav eller manglende pris 
komme rettighedshaveren til skade i relation til bedømmelsen af markedsfor
trængningen, medmindre der er klare holdepunkter for det modsatte.

ter næppe henvendte sig til den samme køberkreds som krænkerens havfruefigurer, 
UI988.775S (Striktrøjer), hvor retten lagde til grund, at krænkers købere kun i meget 
begrænset omfang måtte antages også at være kunder hos rettighedshaveren, 
FED 1996.15030 (Patricia Records), hvor de krænkende fonogrammer delvist hen
vendte sig til andre kundegrupper og solgtes gennem andre salgskanaler, 
U1998.1189H (CLASS1C), hvor markedsføringen af krænkers produkter var rettet 
mod visse trendy dele af restaurationsbranchen, medens rettighedshaverens produk
ter var forhandlet igennem dagligvarehandelen, U2000.212S (Mag-Lite-Lygten), 
hvor salgskanalerne var meget forskellige, og det kunne derfor ikke antages, at der 
havde fundet en markedsfortrængning sted i samme omfang som salget (fortræng
ning 1 til 1) og U2004.1085H (Montana reoler2), hvor de omtvistede produkter i det 
væsentlige blev markedsført og forhandlet gennem forskellige kanaler.

84. Som eksempler på domme, hvor det krænkende produkt blev solgt til lavere pris, 
men hvor dette element ikke ud fra domsbegrundelseme blev tillagt betydning ved 
erstatningsudmålingen, kan nævnes: U1983.9760 (Scan Video), U1991.21600 (124 
videofilm), UI992.909S (Superellipsebordet), FED 1996.15030 (Patricia Records), 
FED1997.I362S (Trip Trap 11) og U2000.212S (Mag-Lite-lommelygten). Modsat 
Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 255, note 140, og 
Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krænkelser, 2005, side 228 fif, som 
mener, at lavere pris bør spille ind til skade for krænkeren, men at denne kan kræve 
erstatning for tabet ved eventuelt selv at have nedsat sine egne priser som reaktion på 
det krænkende produkts lavere pris.
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3.3.1.4 Pris 
Kreenkende produkter vil ofte blive solgt til meget lavere priser end de tilsva- 
rende originale produkter, og i visse tilfeelde viderespredes det kreenkende 
produkt uden vederlag, f.eks. ved intemnetpirateri, hvor musik, film, spil, litte- 
rere varker og andet typisk ophavsretsbeskyttet materiale stilles vederlagsfrit 
til r~dighed via hjemmesider, fildelingstjenester eller til venner og bekendte. 

Kreenkeren vil ofte under sager om erstatning for krankelser gore galden- 
de, at den lave eller manglende pris medforer, at der ikke er noget afsret- 
ningstab, eller at der skal ske en betydelig reduktion i omsetningstabet. Ret- 
tighedshaveren vil omvendt typisk gore geldende, at de distribuerede eksem- 
plarer er udtryk for et behov og derved en eftersporgsel hos brugerne, og at de 
kreenkede produkter dermed har medfort et afsetningstab ved, at brugerne 
ikke har kobt det originale produkt. I krnkelsessager er det normalt den 
sidstnavnte opfattelse, der er taget til folge af domstolene." Opfattelsen fo- 
rekommer rigtig, da det vil vere urimeligt at lade en lav eller manglende pris 
komme rettighedshaveren til skade i relation til bedommelsen af markedsfor- 
treengningen, medmindre der er klare holdepunkter for det modsatte. 

ter nappe henvendte sig til den samme koberkreds som krankerens havfruefigurer, 
U1988.775S (Striktrojer), hvor retten lagde til grund, at krnkers kobere kun i meget 
begraenset omfang mtte antages ogs~ at vare kunder hos rettighedshaveren, 
FED1996.1503 (Patricia Records), hvor de krankende fonogrammer delvist hen- 
vendte sig til andre kundegrupper og solgtes gennem andre salgskanaler, 
U1998.1189H (CLASSIC), hvor markedsforingen af krankers produkter var rettet 
mod visse trendy dele af restaurationsbranchen, medens rettighedshaverens produk- 
ter var forhandlet igennem dagligvarehandelen, U2000.212S (Mag-Lite-Lygten), 
hvor salgskanaleme var meget forskellige, og det kunne derfor ikke antages, at der 
havde fundet en markedsfortrzngning sted i samme omfang som salget (fortreeng- 
ning I til I) 0g U2004.1085H (Montana reoler2), hvor de omtvistede produkter i det 
vasentlige blev markedsfant og forhandlet gennem forskellige kanaler. 

84. Som eksempler pl domme, hvor det krankende produkt blev solgt til lavere pris, 
men hvor dette element ikke ud fra domsbegrundelseme blev tillagt betydning ved 
erstatningsudm~lingen, kan navnes: U1983.976 (Scan Video), U1991,21600 (124 
videofilm), U1992.909S (Superellipsebordet), FED1996.15030 (Patricia Records), 
FED1997.1362S (Trip Trap II) 0g U2000.212S (Mag-Lite-lommelygten). Modsat 
Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 255, note 140, og 
Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krankelser, 2005, side 228 ff, som 
mener, at lavere pris bar spille ind til skade for krankeren, men at denne kan krave 
erstatning for tabet ved eventuelt selv at have nedsat sine egne priser som reaktion p~ 
det kreenkende produkts lavere pris. 
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3. Opgorelse af erstatningskrav 

3.3.1.5 Antal ikke-solgte enheder 
For at fastlzgge omsetningstabet er det nodvendigt i krznkelsessager at 
foretage et skon over omfanget af ikke solgte enheder af det markedsfor- 
treengte produkt som folge af salget af det krankende produkt. 

Ved opgorelsen heraf skal der tages udgangspunkt i salget af kreenkende 
produkter. Dette er der ikke fuldsteendig enighed om i teorien," men opgorel- 
sesm~den er anvendt som udgangspunkt i en lang reekke krankelsessager." 
Dette forudsatter, at rettighedshaveren har kendskab til krenkerens omset- 
ning, og at det kan dokumenteres i tilstrrekkeligt omfang, da rettighedshave- 
ren har bevisbyrden herfor. Gennem bevissikring eller processuelle provoka- 
tioner kan s~danne oplysninger soges frembragt, men i mange sager er det 
ikke muligt at fremskaffe s~danne oplysninger, og domstolene er tilbagehol- 

85. Mogens Koktvedgaard, Juristen, 1966, side 57 og Mogens Koktvedgaard, Lrerebog i 
immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462 angiver begge steder, »at der ved opgorel- 
sen af antallet af ikke solgte enheder er neerliggende at se p~, hvor meget kreenkeren 
har afsat, idet der m~ske kan siges at vere en formodning for, at retsindehaveren 
kunne have afsat netop dette antal, hvis kreenkelsen ikke havde foreligget« og angi- 
ver yderligere, at formodningen dog ofte er lidet velbegrundet og er tilsidesat, f.eks. i 
U2000.212S (Mag-Lite-lommelygten) hvor salgskanalerne var meget forskellige, 
hvorfor <let ikke kunne antages, at der havde fundet en markedsfortrengning sted i 
samme omfang som salget var sket (fortrrengning I til I). Retten var af den opfattel- 
se, at de der havde kobt det krrenkende produkt i <let vresentligste var forbrugere, der 
ikke var villige til at kobe rettighedshaverens langt dyrere produkt. Det antages af 
Peter Mogelvang og Thomas Riis, Fogedforbud og komposition i immaterialrets- 
kreenkelser Festskrift til Bernhard Gomard, side 197, at opgorelsen af omsetningsta- 
bet sredvanligvis tager udgangspunkt i omsetningen af de krzenkende produkter og 
side 198, at rettighedshavers nedgang i omsetning kan anvendes som supplement 
hertil eller i mange! af oplysninger om kreenkerens omsetning. Erling Borcher, Pro- 
duktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 255 fftager udgangspunkt i originalproduk- 
tets stilling p~ markedet for introduktion af den skadevoldende produktefterligning. 
Olaf Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, side 370, tager ikke di- 
rekte stilling hertil, men synes forudsetningsvis at tage udgangspunkt i rettighedsha- 
verens salgsnedgang i sin beskrivelse af praksis, men angiver dog side 370, at nogle 
retsafgorelser er baseret p~ krenkerens salg og rettighedshaverens fortjeneste p~ ori- 
ginalproduktet, herunder U1979.2480 (Wiinblad lysestage II) og U1983.9760 (Scan 
Video). Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krrenkelser, 2005, side 228 
leegger til grund, at udgangspunkt kan tages i krenkerens salg, hvor der foreligger 
substitution mellem <let originale og krrenkende produkt. 

86. Eksempelvis Ul 982.590H (Slankemiddel), hvor erstatningen blev fastsat skonsmes- 
sigt under seerlig hensyntagen ti! oplysningeme om omfanget af kreenkers salg. 
U1996.1093V (Bamse og Kylling), hvor der blev lagt vgt p~ omfanget af salget af 
kreenkers produkter, og U1999.3260 (Microsoft), hvor erstatningen bl.a. blev fastsat 
p~ baggrund af antallet af programpakker solgt af krenker. 
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dende med at tillregge krrenkerens manglende oplysning tilstrzkkelig proces- 
suel skadevirkning, hvis der ikke er klare holdepunkter for omfanget af salget 
af de kreenkende produkter. 

Hvis s~danne oplysninger ikke er tilgengelige, eller der i ovrigt foreligger 
andre omstendigheder, kan rettighedshaveren som alternativ eller som sup- 
plement forsoge at dokumentere nedgang i salget af sit originale produkt" I 
relation til bedommelsen heraf kan bevisbyrden vere meget vanskelig at 
lofte, da det forudsetter et meget stabilt marked og en p~viselig nedgang i 
salget, hvilken nedgang i givet fald ogs~ skyldes en lang rrekke andre om- 
steendigheder, som ikke har med salget af de krenkende produkter at gore, 
herunder f.eks. generel nedgang i markedet, eller at rettighedshaverens pro- 
dukt ikke lrengere er s~ efterspurgt, hvilket har givet anledning ti! reduktion i 
erstatning for afsetningstab i s~danne sager." 

N~r antallet af ikke solgte enheder er fastlagt enten baseret p~ krenkerens 
salg eller salgsnedgang hos den krenkede og p~ baggrund af ovenst~ende 
elementer, kan antallet af ikke solgte enheder fastlegges som den ene faktor, 
der indg~r af beregningen af afsetningstabet. 

3.3.1.6 Daekningsbidrag 
Den anden faktor, der indg~r i beregningen af erstatning for omsetningstabet, 
er den tabte fortjeneste pr. ikke solgt enhed. 

87. Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, side 258-260, og Olaf 
Eskildsen, Vennebog ti! Mogens Koktvedgaard, 1993, side 365 ff, hvorefter bevis- 
vanskelighedeme betyder, at parteme i en rrekke sager har fremlagt revisorerklerin- 
ger som en vigtig de! af bevisforelsen, jf. bl.a. U1979 .2480 (Wiinblad lysestage ID), 
U1981.46H (MAXI-poser 1), U1982.590H (Slankemiddel), U1984.444H (MAXI- 
poser II) og U1991.10H (Eneagenten). 

88. I U1984.444H (MAXI-poser II) udtalte So- og Handelsretten s~ledes, at den yderli- 
gere omstningsnedgang, der var konstateret, kunne skyldes forhold p~ markedet, 
for hvilke sagsogte ikke kan holdes ansvarlig over for sagsogerne. Bl.a. p~ denne 
baggrund fastsatte So- og Handelsretten erstatningen ti! 40.000 kr., hvilket var lavere 
end p~st~et af sagsoger. Afgorelsen stadfestedes af Hojesteret. I U1982.390H (Slan- 
kemiddel) fastsattes erstatningen bl.a. under henvisning ti! den naturlige markeds- 
mekanisme, der m~tte antages at bevirke, at salget af sagsogerens meget omtalte 
produkt efter et vist tidsforlob ville aftage vesentligt. Ogs~ i U1988.570S (Mobel- 
agent I) reducerede So- og Handelsretten erstatningen under henvisning til, at kren- 
keren var godt indarbejdet i kundekredsen og kunne have solgt andre mobler, samt at 
rettighedshaverens salg efterfolgende ikke faldt, og at krenkerens uberettigede hand- 
lem~de derfor ikke var ~rsag til et mistet salg, der var lige s~ stort som salget af efter- 
ligner. 
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3. Opgørelse af erstatningskrav

Fortjenesten ved salg af et produkt kan opgøres på mange måder, hvilket 
også er sket i den righoldige retspraksis. I retspraksis er der ikke megen vej
ledning at hente i relation til principperne for opgørelse af fortjenesten, da 
denne oftest uden nærmere begrundelse fastsættes som en skønsmæssig er
statning.

Fortjenesten er i praksis blevet opgjort som bruttofortjenesten (ofte i teori
en også benævnt som bruttoavance, dækningsbidrag 1) eller som nettofortje-

89nesten (ofte benævnt dækningsbidrag 2).
Ved bruttofortjeneste forstås normalt nettosalgsprisen for produktet (eks

klusive skatter) fratrukket de direkte variable omkostninger, der har været 
forbundet med produktion af det originale produkt i form af omkostninger til 
materialer og løn.

Ved nettofortjeneste tages samme udgangspunkt som ved opgørelse af 
bruttofortjenesten, men ud over de direkte variable produktionsomkostninger 
fratrækkes også en andel af de faste omkostninger, som rettighedshaveren har 
i forbindelse med sin virksomhed, hvilket omfatter lønomkostninger til admi
nistration, omkostninger til lokaler og back offtce-funktioner samt salgs- og 
markedsføringsomkostninger.

1 teorien har der tidligere været diskussion om, hvorvidt brutto- eller netto
fortjeneste er det rigtige princip at anvende, men i de seneste år er det klart 
den generelle opfattelse i teorien, at bruttofortjenesten er det gældende prin
cip i dansk ret.90 Det er meget vanskeligt at udlede noget præcist ffa retsprak-

89. I regnskabsanalyser anvendes ofte to forskellige dækningsbidrag. Der sondres såle
des mellem dækningsbidrag I, som er nettoomsætning fratrukket direkte variable 
omkostninger til materialer og løn, og dækningsbidrag II (også kaldet indtjeningsbi
draget), der beregnes som dækningsbidrag I fratrukket salgsomkostninger, admini
strative omkostninger og indirekte produktionsomkostninger. Ifolge Thomas Riis, 
Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 261 skal de juridiske principper og 
ikke de regnskabsmæssige betegnelse være afgørende for erstatningsudmålingen.

90. Mogens Koktvedgaard, Juristen, 1966, side 57, lægger til grund, at nettofortjenesten 
pr. enhed skal anvendes bl.a. baseret på U1965.468H (Persiennelameller 11) om en 
patentkrænkelse, men angiver omvendt i sin Lærebog i immaterialret, 7. udgave 
2005, side 462, at udgangspunktet ved færdigproduktion skal tages i salgsprisen fra
trukket skrotværdien (som er en helt anden dækningsbidragsopgorelse), og ved gen
nemført produktion skal udgangspunkt tages i manglende dækningsbidrag pr. enhed, 
uden at det er specificeret, om der hermed menes brutto- eller nettofortjeneste. Olaf 
Eskildsen tager i Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, ikke direkte stilling til 
spørgsmålet, men redegør for forskellige afgørelser, som har anvendt nettofortjene
ste, bl.a. U1981.46H (MAXl-poser I) og U1984.444H (MAXl-poser 11), men modsat 
U1988.775S (Striktrøjer). Mogens Piesner i N1R19S6 side 372 og 378 taeer ud
gangspunkt i bruttodækningsbidrag, men angiver, at det er uafklaret, om det er netto-
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Fortjenesten ved salg af et produkt kan opgores p~ mange m~der, hvilket 
ogs er sket i den righoldige retspraksis. I retspraksis er der ikke megen vej- 
ledning at hente i relation til princippeme for opgarelse af fortjenesten, da 
denne oftest uden nermere begrundelse fastsettes som en skonsmassig er- 
statning. 

Fortjenesten er i praksis blevet opgijort som bruttofortjenesten (ofte i teori- 
en ogs~ benevnt som bruttoavance, dakningsbidrag ) eller som nettofortje- 
nesten (ofte benevnt dakningsbidrag 2)." 

Ved bruttofortjeneste forst~s normalt nettosalgsprisen for produktet (eks- 
klusive skatter) fratrukket de direkte variable omkostninger, der har varet 
forbundet med produktion af det originale produkt i form af omkostninger til 
materialer og lon. 

Ved nettofortjeneste tages samme udgangspunkt som ved opgorelse af 
bruttofortjenesten, men ud over de direkte variable produktionsomkostninger 
fratrekkes ogs~ en andel af de faste omkostninger, som rettighedshaveren har 
i forbindelse med sin virksomhed, hvilket omfatter lonomkostninger til admi- 
nistration, omkostninger til lokaler og back office-funktioner samt salgs- og 
markedsforingsomkostninger. 

I teorien har der tidligere vzret diskussion om, hvorvidt brutto- eller netto- 
fortjeneste er det rigtige princip at anvende, men i de seneste Ar er det klart 
den generelle opfattelse i teorien, at bruttofortjenesten er det geldende prin- 
cip i dansk ret." Det er meget vanskeligt at udlede noget pracist fra retsprak- 

89, I regnskabsanalyser anvendes ofte to forskellige dekningsbidrag. Der sondres sle- 
des mellem dakningsbidrag I, som er nettoomstning fratrukket direkte variable 
omkostinger til materialer og lon, og dakningsbidrag II (ogs~ kaldet indtjeningsbi- 
draget), der beregnes som dakningsbidrag I fratrukket salgsomkostninger, admini- 
strative omkostninger og indirekte produktionsomkostninger. lfolge Thomas Riis, 
Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 261 skal de juridiske principper og 
ikke de regnskabsmassige betegnelse vare afgorende for erstatningsudm~lingen. 

90, Mogens Koktvedgaard, Juristen, 1966, side 57, l&egger til grund, at nettofortjenesten 
pr. enhed skal anvendes bl.a. baseret pl U1965.468H (Persiennelameller ID) om en 
patentkrzeenkelse, men angiver omvendt i sin Larebog i immaterialret, T. udgave 
2005, side 462, at udgangspunktet ved fardigproduktion skal tages i salgsprisen fra- 
trukket skrotverdien (som er en helt anden dzekningsbidragsopgorelse), og ved gen- 
nemfort produktion skal udgangspunkt tages i manglende dzekningsbidrag pr. enhed, 
uden at det er specificeret, om der hermed menes brutto- eller nettofortjeneste. Olaf 
Eskildsen tager i Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, ikke direkte stilling til 
sporgsmlet, men redegor for forskellige afgorelser, som har anvendt nettofortjene- 
ste, bl.a. U1981.46H (MAXI-poser I) 0g U1984.444H (MAXI-poser II), men modsat 
U1988.775S (Sriktrojer). Mogens Plesner i NIRI986 side 372 0g 378 tager ud- 
gangspunkt i brttodazkningsbidrag, men angiver, at det er uatklaret, om det er netto. 
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Kapitel 12. Erstatning

sis om dette spørgsmål, dels fordi domstolene er bundet af den måde, parterne 
har foretaget deres erstatningsopgorelser på, og dels fordi domstolene i deres 
begrundelser stort set ikke angiver noget om, hvorvidt brutto- eller nettofor
tjeneste er lagt til grund, men blot giver en afrundet erstatning, der typisk er 
meget lavere end påstået af rettighedshaverne. Der synes dog at være god 
baggrund for generelt at kunne tage udgangspunkt i bruttofortjenesten, hvil
ket også synes at være lagt til grand i nedenstående domstolsafgørelser:

U1963.782H (Hvilestol): 1 dommen forelå en krænkelse afen arkitekttegnet stol. Retten 
lagde vægt på rettighedshaverens avancetab pr. enhed og fastsatte på baggrund heraf er
statningen til 15.500 kr.

U 1983.9760 (Scan Video): I dommen havde krænker indkøbt videofilm i udlandet og 
efterfølgende kopieret, solgt og udlejet filmene i Danmark. Retten udmålte erstatningen til 
samlet 1,2 mio. kr. på baggrund af rettighedshaverens tab pr. enhed og markedsforstyrrel
ser.

Østre Landsret 24. november 1977 (Valium/Stesolid): Landsretten vurderede, at der 
forelå en patentkrænkelse, idet lægemidlet Stesolid krænkede lægemidlet Valium. Retten 
udmålte tabet ved den mistede markedsandel som rettighedshaverens tabte dækningsbi
drag. Erstatningen blev på grundlag heraf fastsat til 850.000 kr. dog svarende til en erstat
ning på 1 mio. kr.. som følge af modregning.

U1988.775S (Striktrøjer): Markedsføring af striktrøjer blev anset for at være i strid med 
markedsføringsloven, hvorefter retten under hensyn til det oplyste om rettighedshaverens 
dækningsbidrag skønsmæssigt fastsatte erstatningen til 50.000 kr.

U1992.909S (Superellipsebordet): 1 dommen fandtes efterligning af et spisebord at 
være i strid ophavsretsloven og markedsføringsloven. Rettighedshaveren opgjorde tabet på 
baggrund af mistet dækningsbidrag, hvilket også blev lagt til grund af retten. Erstatningen 
blev herefter skønsmæssigt udmålt til 300.000 kr.

FED 1996.15030 (Patricia Records): Dommen omhandlede ulovlig kopiering og eks
port af lydoptagelser til udlandet. Rettighedshaverne opgjorde deres tab på baggrund af 
mistet dækningsbidrag, hvilket også blev lagt til grund afretten. Erstatningen blev herefter 
udmålt til 8 mio. kr.

U 1998.941S (Holder til opvaskebørste): Der var i dommen tale om en efterligning af 
en stander til karklud og opvaskebørste, der fandtes at være i strid med såvel ophavsretslo-

avance eller bruttoavancen, der skal erstattes. Erling Borcher, Produktefterligninger, 
2. udgave, 2003, side 257 angiver, at det mest relevante er at basere tabsopgørelsen 
på bruttofortjenesten, da denne skal bære virksomhedens faste omkostninger, der ty
pisk er uændrede uanset salgsnedgang, men som side 258 angiver, at nettofortjene
sten måske kan være relevant, hvor salget af originalproduktet går ned eller helt ind
stilles med bevislige omkostningsbesparelser til følge. Eva Aaen Skovbo, Erstatning 
for ophavsretlige krænkelser, 2005, side 231 f tager tilsvarende udgangspunkt i brut
tofortjenesten (dækningsbidrag) og mener, at de faste omkostninger skal dækkes af 
dækningsbidraget, samt at nettoavancen er for upræcis, men også anvendes i praksis. 
Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 262 angiver, at brut
tofortjeneste ikke i de senere år er anfægtet hverken i teori eller i praksis.
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sis om dette sporgsmil, dels fordi domstolene er bundet af den m~de, parterne 
har foretaget deres erstatningsopgorelser p~, og dels fordi domstolene i deres 
begrundelser stort set ikke angiver noget om, hvorvidt brutto- eller nettofor- 
tjeneste er lagt til grund, men blot giver en afrundet erstatning, der typisk er 
meget lavere end p~stet af rettighedshaveme. Der synes dog at vere god 
baggrund for generelt at kunne tage udgangspunkt i bruttofortjenesten, hvil- 
ket ogs~ synes at vere lagt til grund i nedenst~ende domstolsafgorelser: 

U1963.782H (Hvilestol): I dommen forell en krankelse af en arkitekttegnet stol. Retten 
lagde vagt p~ rettighedshaverens avancetab pr. enhed og fastsatte pd baggrund heraf er- 
statningen til 15.500 kr. 

UI983.9760 (Scan Video): I dommen havde kranker indkobt videofilm i udlandet og 
efterfolgende kopieret, solgt og udlejet filmene i Danmark. Retten udm~lte erstatningen til 
samlet I,2 mio. kr. pl baggrund af rettighedshaverens tab pr, enhed og markedsforstyrrel- 
ser. 

Gstre Landsret 24. november 1977 (Valium/Stesolid): Landsretten vurderede, at der 
forell en patentkrankelse, idet lagemidlet Stesolid krankede lagemidlet Valium. Retten 
udm~lte tabet ved den mistede markedsandel som rettighedshaverens tabte dakningsbi- 
drag. Erstatningen blev pl grndlag heraf fastsat til 850.000 kr. dog svarende til en erstat- 
ning pl I mio. kr.. som folge af modregning. 

U1988.775S (Striktrojer): Markedsforing af striktrojer blev anset for at vare i strid med 
markedsforingsloven, hvorefter retten under hensyn til det oplyste om rettighedshaverens 
dakningsbidrag skonsmassigt fastsatte erstatningen til 50.000 k. 

U1992.909S (Superellipsebordet): I dommen fandtes efterligning af et spisebord at 
vare i strid ophavsretsloven og markedsforingsloven. Rettighedshaveren opgiorde tabet pl 
baggrund af mistet dakningsbidrag, hvilket ogst blev lagt til grund af retten. Erstatningen 
blev herefter skonsmessigt udm~lt til 300.000 kr. 

FED1996.15030 (Patricia Records): Dommen omhandlede ulovlig kopiering og eks- 
port af lydoptagelser til udlandet. Rettighedshaveme opgiorde deres tab pi baggrund af 
mistet dazkningsbidrag, hvilket ogs~ blev lagt til grund af retten. Erstatningen blev herefter 
udm~lt til 8 mio. kr. 

UI998.941S (Holder til opvaskebarste): Der var i dommen tale om en efterligning af 
en stander til karklud og opvaskeborste, der fandtes at vare i strid med slvel ophavsretslo- 

avance eller bruttoavancen, der skal erstattes. Erling Borcher, Produktefterligninger, 
2. udgave, 2003, side 257 angiver, at det mest relevante er at basere tabsopgorelsen 
pl bruttofortjenesten, da denne skal bare virksomhedens faste omkostninger, der ty- 
pisk er uandrede uanset salgsnedgang, men som side 258 angiver, at nettofortjene- 
sten mske kan vare relevant, hvor salget af originalproduktet g~r ned eller helt ind- 
stilles med bevislige omkostningsbesparelser tit folge. Eva Aaen Skovbo, Erstatning 
for ophavsretlige krnkelser, 2005, side 231 f tager tilsvarende udgangspunkt i brut- 
tofortjenesten (dakningsbidrag) og mener, at de faste omkostninger skal dzkkes af 
dakningsbidraget, samt at nettoavancen er for uprcis, men ogs~ anvendes i praksis. 
Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, side 262 angiver, at brut- 
tofortjeneste ikke i de senere ~r er anfzgtet hverken i teori eller i praksis. 
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som markedsføringsloven. Rettighedshaverens erstatningsopgørelse var baseret på et 
mistet dækningsbidrag, som blev taget til følge af retten.

U1999.1061S (01 armaturer): Idet der var en væsentlig lighed mellem det krænkende 
produkt og originalens formgivning, fandtes det krænkende at være i strid med markedsfø
ringsloven. Retten fastsatte erstatningen skønsmæssigt til 1,7 mio. kr. på baggrund rettig
hedshaverens dokumenterede dækningsbidrag.

U200I.747H (Tripp Trapp III): Rettighedshaveren blev tilkendt erstatning for tabt 
fortjeneste fastsat på grundlag af det gennemsnitlige dækningsbidrag for Tripp Trapp- 
stolen. Erstatningen blev i alt fastsat skønsmæssigt til 500.000 kr., herunder også omfat
tende generel markedsforstyrrelse.

ven

Domspraksis er imidlertid ikke fuldstændig konsekvent, idet en række doms
afgørelser ligger nettofortjenesten til grund.

UI965.468H (Persiennelameller II): Krænker var ved landsretten dømt for krænkelse af et 
patent vedrørende indstilling af persiennelamellers vinkelstilling og tilpligtet at betale
45.000 kr. i erstatning. Ved Højesteret, hvor sagen alene angik erstatningens størrelse, blev 
erstatningen beregnet på grundlag af krænkers nettofortjeneste.

U1985.1087S (Mobiler): I dommen forelå der en ophavsretlig og markedsforingsretlig 
krænkelse af et antal mobiler (papirkunst). Rettighedshaveren opgjorde sit tab på baggrund 
af den mistede nettofortjeneste, hvilket også blev taget til følge af renen. Erstatningen blev 
fastsat skønsmæssigt til 40.000 kr.

U1991.1 OH (Eneagenten): Efter et agentur var ophørt, rettede agenten henvendelse til 
en anden producent af møbler og lod denne fremstille et reolsystem, der var identisk med 
agenturgiverens reol. Retten anså dette for at være en krænkelse af markedsføringslovens § 
1, og ved udmålingen af erstatningen lagde retten efter alt at domme vægt på agenturgive
rens opgørelse af den tabte nettoavance. Erstatningen blev på baggrund heraf fastsat til
250.000 kr.

Det er dog generelt ikke altid muligt at læse ud af dommene,91 hvorvidt brut
to- eller nettoprincippet er lagt til grund af retten,92 men gældende dansk ret 
bør dog være baseret på bruttoprincippet.

91. Se f.eks. U1986.268S (Erhvervshemmeligheder), hvor en efterligning af en opva
skemaskine var udviklet under retsstridig anvendelse af erhvervshemmeligheder i 
strid med markedsføringsloven. Erstatning blev skønsmæssigt fastsat til 100.000 kr. 
Endvidere. U2001.2105S (Lancaster), om en parallelimporters fjernelse af producen
tens stregkoder og fabrikationsserienumre og påforing af indholdsløse stregkoder, 
U1998.1385S (von Scholtens fodspor), hvor benyttelse af sloganet »I VON 
SCHOLTENS FODSPOR« efter at dette var overdraget i forbindelse med konkurs 
var i strid med indhaverens rettigheder. Erstatning og vederlag blev efter omstæn
dighederne, herunder pga. passivitet gennem længere tid, fastsat til 50.000 kr., 
U1998.299S (Action marketing), hvor brug af sloganet »Action marketing« var i 
strid med den et reklamcbeureaus ret til sloganet som international betegnelse.
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ven som markedsforingsloven. Rettighedshaverens erstatningsopgorelse var baseret pd et 
mistet dakningsbidrag, som blev taget til folge af retten. 

U1999.1061S ((l armaturer): ldet der var en vasentlig lighed mellem det krankende 
produkt og originalens formgivning, fandtes det krankende at vare i strid med markedsfe- 
ringsloven. Retten fastsatte erstatningen skensmassigt til I,7 mio. kr. p~ baggrund rettig- 
hedshaverens dokumenterede dakningsbidrag. 

U2001.747H (Tripp Trapp III): Rettighedshaveren blev tilkendt erstatning for tabt 
fortjeneste fastsat pl grundlag af det gennemsnitlige dakningsbidrag for Tripp Trapp- 
stolen, Erstatningen blev i alt fastsat skonsmassigt ti] 500.000 kr., herunder ogs~ omfat- 
tende generel markedsforstyrrelse. 

Domspraksis er imidlertid ikke fuldstandig konsekvent, idet en rakke doms- 
afgarelser ligger nettofortjenesten til grund. 

U1965.468H (Persiennelameller II): Kranker var ved landsretten domt for krankelse af et 
patent vedrorende indstilling af persiennelamellers vinkelstilling og tilpligtet at betale 
45.000 kr. i erstatning. Ved Hojesteret, hvor sagen alene angik erstatningens storrelse, blev 
erstatningen beregnet pl grundlag af krankers nettofortjeneste. 

U1985.1087S (Mobiler): I dommen forel der en ophavsretlig og markedsforingsretlig 
kreenkelse af et antal mobiler (papirkunst). Rettighedshaveren opgiorde sit tab p~ baggrund 
af den mistede nettofortjeneste, hvilket ogs blev taget til folge af retten. Erstatningen blev 
fastsat skonsmassigt ti! 40.000 kr. 

U1991.I0H (Eneagenten): Efer et agentur var ophort, rettede agenten henvendelse til 
en anden producent af mabler og lod denne fremstille et reolsystem, der var identisk med 
agenturgiverens reol. Retten ans~ dette for at vare en krankelse af markedsforingslovens S 
I, og ved udm~lingen af erstatningen lagde retten efter alt at domme vagt p~ agenturgive- 
rens opgorelse af den tabte nettoavance. Erstatningen blev p~ baggrund heraf fastsat til 
250.000 kr. 

Det er dog generelt ikke altid muligt at lase ud af dommene," hvorvidt brut- 
to- eller nettoprincippet er lagt til grund af retten," men geldende dansk ret 
bor dog vere baseret p~ bruttoprincippet. 

91. Se f.eks, U1986.268S (Erhvervshemmeligheder), hvor en efterligning af en opva- 
skemaskine var udviklet under retsstridig anvendelse af erhvervshemmeligheder i 
strid med markedsforingsloven. Erstatning blev skonsmassigt fastsat til 100.000 kr. 
Endvidere, U2001.2105S (Lancaster), om en parallelimportors fjemelse af producen- 
tens stregkoder og fabrikationsserienumre og p~foring af indholdslose stregkoder, 
U1998.1385S (von Scholtens fodspor), hvor benyttelse af sloganet »I VON 
SCHOLTENS FODSPOR« efter at dette var overdraget i forbindelse med konkurs 
var i strid med indhaverens rettigheder. Erstatning og vederlag blev efter omstzn. 
dighedeme, herunder pga. passivitet gennem langere tid, fastsat til 50.000 kr, 
UI998,299S (Action marketing), hvor brg af sloganet »Action marketing« var i 
strid med den et reklamebeureaus ret til sloganet som international betegnelse 
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I relation til omsætningstab og opgørelse af dækningsbidrag foreligger en 
særlig problemstilling i de tilfælde, hvor en virksomhed har kopieret produk
ter og anvender disse ulovligt kopierede produkter i sin virksomhed. I denne 
situation foreligger utvivlsomt et omsætningstab, idet rettighedshaveren har 
mistet omsætningen af de produkter, som virksomheden selv har valgt at 
kopiere. Erstatningsopgørelsen har i praksis i relation til dækningsbidrag 
givet anledning til diskussion i den række af sager, der har været på området, 
men som ikke har været indbragt for domstolene, men er afgjort forligsmæs
sigt. Rettighedshaveren vil tage udgangspunkt i sin normale pris for licenser
ne eller omsætningstab opgjort som salgsprisen for produkterne fratrukket de 
direkte omkostninger forbundet med at producere og levere produktet under 
normale omstændigheder, hvilket forekommer at være et rigtigt udgangs
punkt. Der foreligger ingen sager herom i retspraksis i Danmark.93

3.3.2 Rabatter, bonusordninger og andre eventuelle fradrag 
I hvilket omfang rettighedshaverens almindelige rabatordninger har indfly
delse på erstatningsberegningen er endnu ikke afklaret i retspraksis.94 Pro-

92. En relateret problemstilling foreligger, hvor et moderselskab normalt sælger eller 
licenserer sine immaterialrettigheder til et dansk datterselskab. I så fald vil både mo
der- og datterselskabet have tabt dækningsbidrag, men hvis dette skal indtales under 
sagen, må de begge sagsøge krænker, eller erstatningskravet må overdrages til et af 
selskaberne. Som et eksempel herpå, se FED 1996.15030 (Patricia Records), hvor de 
sagsøgende fonogramproducenter både var de udenlandske moderselskaber og dat
terselskaberne i de lande, hvor fonogrammerne var eksporteret til, og som havde de 
territoriale rettigheder i de enkelte lande samt de danske datterselskaber, som havde 
de eksklusive rettigheder til udenlandsk repertoire, som de solgte i Danmark, men 
hvor alle var sagsøgere i sagen.
Problemstillingen har ikke foreligget i nogen danske domstolsafgørelser, men har 
derimod været direkte belyst i to domme afsagt af den finske højesteret, første gang 
den 21. august 1998 (R97/98 No2632) i en sag om retsstridig anvendelse af edb- 
programmer, hvor den finske højesteret i sagen tilkendte de sagsøgende softwaresel
skaber et rimeligt vederlag baseret på den normale udsalgspris for de pågældende 
edb-programmer med den begrundelse, at det rimelige vederlag skal svare til et be
løb, som enhver, som lovligt ønskede at erhverve licens til et computerprogram, måt
te betale herfor. Denne afgørelse er fulgt op i en finsk højesteretsdom af 27. april 
2001 beskrevet i N1R2002.182 (Ulovligt salg af cd’er), hvor rettighedshaverne også 
blev tilkendt et rimeligt vederlag baseret på den normale udsalgspris for de pågæl
dende musik-cd’er ekskl. moms, der blev beregnet til 100% for et antal solgte mu- 
sikpiratcd’er og 50% for et antal ikke solgte, men konfiskerede musikpiratcd’er 
I det meget store antal trykte domme synes spørgsmålet om rabatter slet ikke at indgå 
i opgørelsen af dækningsbidrag eller det rimelige vederlag, hvilket måske kan tages

93.

94.
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I relation til omsatningstab og opgorelse af dakningsbidrag foreligger en 
serlig problemstilling i de tilfzelde, hvor en virksomhed har kopieret produk- 
ter og anvender disse ulovligt kopierede produkter i sin virksomhed. I denne 
situation foreligger utvivlsomt et oms@tningstab, idet rettighedshaveren har 
mistet omsztningen af de produkter, som virksomheden selv har valgt at 
kopiere. Erstatningsopgorelsen har i praksis i relation til dzkningsbidrag 
givet anledning til diskussion i den rekke af sager, der har veret p~ omr~det, 
men som ikke har veret indbragt for domstolene, men er afgjort forligsmes- 
sigt. Rettighedshaveren vil tage udgangspunkt i sin normale pris for licenser- 
ne eller omsetningstab opgjort som salgsprisen for produkteme fratrukket de 
direkte omkostninger forbundet med at producere og levere produktet under 
normale omstendigheder, hvilket forekommer at vere et rigtigt udgangs- 
punkt. Der foreligger ingen sager herom i retspraksis i Danmark." 

3.3.2 Rabatter, bonusordninger og andre eventuelle fradrag 
I hvilket omfang rettighedshaverens almindelige rabatordninger har indfly- 
delse p~ erstatningsberegningen er endnu ikke afklaret i retspraksis." Pro- 

92. En relateret problemstilling foreligger, hvor et moderselskab normalt seelger eller 
licenserer sine immaterialrettigheder til et dansk datterselskab. I s~ fald vil b~de mo- 
der- og datterselskabet have tabt dakningsbidrag, men hvis dette skal indtales under 
sagen, m~ de begge sagsoge kranker, eller erstatningskravet ml overdrages til et af 
selskabeme. Som et eksempel herp~, se FED1996.1503 (Patricia Records), hvor de 
sagsogende fonogramproducenter b~de var de udenlandske moderselskaber og dat- 
terselskabeme i de lande, hvor fonogrammeme var eksporteret til, og som havde de 
territoriale rettigheder i de enkelte lande samt de danske datterselskaber, som havde 
de eksklusive retigheder til udenlandsk repertoire, som de solgte i Danmark, men 
hvor alle var sagsogere i sagen. 

93, Problemstillingen har ikke foreligget i nogen danske domstolsafgorelser, men har 
derimod varet direkte belyst i to domme afsagt af den finske hojesteret, forste gang 
den 2I august 1998 (R97/98 No2632) i en sag om retsstridig anvendelse af edb- 
programmer, hvor den finske hojesteret i sagen tilkendte de sagsogende softwaresel- 
skaber et rimeligt vederlag baseret pl den normale udsalgspris for de p~geldende 
edb-programmer med den begrundelse, at det rimelige vederlag skal svare til et be- 
lob, som enhver, som lovhigt onskede at erhverve licens til et computerprogram, m~t- 
te betale herfor. Denne afg@relse er fulgt op i en finsk hojesteretsdom af 27. april 
2001 beskrevet i NJR2002.182 (Ulovligt salg af cd'er), hvor rettighedshaveme ogsl 
blev tilkendt et rimeligt vederlag baseret pl den normale udsalgspris for de p~gal- 
dende musik-cd'er ekskl. moms, der blev beregnet ti! 100% for et antal solgte mu- 
sikpiratcd'er og 50% for et antal ikke solgte, men konfiskerede musikpiratcd'er 

94, Idet meget store antal trykte domme synes sporgsmlet om rabatter slet ikke at indgl 
i opgorelsen af dzkningsbidrag eller det rimelige vederlag, hvilket mske kan tages 
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blemet kan opstå i forbindelse med beregning af et rimeligt vederlag, såvel 
som i forbindelse med beregningen af erstatning for et omsætningstab.

Flere forhold gør sig gældende i afvejningen, hvor udgangspunktet må 
være, at rabatordninger på grund af deres obligationsretlige natur skal aftales 
mellem parterne. Således skal der ikke lægges vægt på en rabatordning i 
forbindelse med beregning af en erstatning for en immaterialretlig krænkelse, 
da immaterialretskrænkelser ikke udspringer af et aftaleforhold. Det må stå 
rettighedshaveren frit for at bestemme, hvilke kunder han vil tilbyde en ra
batordning. Samtidig kan det anføres, at tildeling af rabat ligesom ydelse af 
service og support forudsætter, at der oprindelig er tale om en lovlig anskaf
felse af et originalt produkt, hvilket betyder, at der ikke kan ydes rabat i for
bindelse med en immaterialretskrænkelse. 1 de tilfælde hvor det drejer sig om 
en rabat, der ikke er selvstændigt aftalt, men hvor der er tale om en automa
tisk rabatordning, der tilbydes alle kunder i form af en mængderabat eller en 
rabat, der automatisk udløses, vil det omvendt være mere nærliggende at 
anerkende, at krænkeren har fratrukket en sådan rabat i erstatningsopgørelsen.

Sådanne former for mængderabatter eller særlige priser vil normalt forud
sætte, at ordrer afgives på én gang, eller at der indgås en aftale med rettig
hedshaveren gældende for en længere periode. Den krænker, som successivt 
har foretaget sine krænkelser, ville være bedre stillet end andre lovlige aktører 
på et marked, hvis krænkeren, når krænkelsen blev opdaget, kunne påberåbe 
sig eventuelle rabatordninger baseret på sine krænkelser bagudrettet, mens 
alle andre lovlige aktører i et marked normalt vil indgå sådanne aftaler frem
adrettet og under forudsætning af eller betingelser om køb eller salg af en vis 
given størrelse.

Konklusionen er, at alle former for specielle priser, rabataftaler eller bo
nus, som lovlige aktører kan opnå i et marked, ikke kan påberåbes af krænke
ren, medmindre de pågældende ordninger er af så generel karakter, at de 
generelt tilbydes alle aktører i markedet, således at rettighedshaverens salgs
pris eller vederlag reelt er lavere end den vejledende udsalgspris, og at kræn- 
kerne baseret på sit forbrugsmønster kan dokumentere, at krænkeren havde 
været berettiget til rabatten mv.

3.3.3 Markedsforstyrrelse
Ud over erstatning for direkte tab kan rettighedshaveren kræve erstatning for 
den markedsforstyrrelse, som krænkelsen måtte have medført. Rettighedsha

som udtryk for, at ingen parter har nogen forventning om, at en krænker kan påberå
be sig eventuelle rabatordninger, som en rettighedshaver anvender.
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blemet kan opst i forbindelse med beregning af et rimeligt vederlag, s~vel 
som i forbindelse med beregningen af erstatning for et oms@tningstab. 

Flere forhold gor sig geldende i afvejningen, hvor udgangspunktet m~ 
vere, at rabatordninger p~ grund af deres obligationsretlige natur skal aftales 
mellem partemne. S~ledes skal der ikke legges vegt p~ en rabatordning i 
forbindelse med beregning af en erstatning for en immaterialretlig krznkelse, 
da immaterialretskrenkelser ikke udspringer af et aftaleforhold. Det m~ st~ 
rettighedshaveren frit for at bestemme, hvilke kunder han vil tilbyde en ra- 
batordning. Samtidig kan det anfores, at tildeling af rabat ligesom ydelse af 
service og support forudsetter, at der oprindelig er tale om en lovlig anskaf- 
felse af et originalt produkt, hvilket betyder, at der ikke kan ydes rabat i for- 
bindelse med en immaterialretskrenkelse. I de tilfelde hvor det drejer sig om 
en rabat, der ikke er selvstzndigt aftalt, men hvor der er tale om en automa- 
tisk rabatordning, der tilbydes alle kunder i form af en mrengderabat eller en 
rabat, der automatisk udloses, vil det omvendt vare mere nerliggende at 
anerkende, at krenkeren har fratrukket en s~dan rabat i erstatningsopgorelsen. 

S~danne former for mengderabatter eller serlige priser vil normalt forud- 
sette, at ordrer afgives p ~n gang, eller at der indg~s en aftale med rettig- 
hedshaveren geldende for en lengere periode. Den krenker, som successivt 
har foretaget sine krankelser, ville vare bedre stillet end andre lovlige aktorer 
p~ et marked, hvis krankeren, n~r kreenkelsen blev opdaget, kunne p~ber~be 
sig eventuelle rabatordninger baseret p~ sine krnkelser bagudrettet, mens 
alle andre lovlige aktorer i et marked normalt vil indg~ s~danne aftaler frem- 
adrettet og under forudsatning af eller betingelser om kob eller salg af en vis 
given storrelse. 

Konklusionen er, at alle former for specielle priser, rabataftaler eller bo 
nus, som lovlige aktorer kan opn i et marked, ikke kan pber~bes af krenke- 
ren, medmindre de p~geldende ordninger er af s~ generel karakter, at de 
generelt tilbydes alle aktorer i markedet, s~ledes at rettighedshaverens salgs- 
pris eller vederlag reelt er lavere end den vejledende udsalgspris, og at kreen- 
kere baseret p~ sit forbrugsmonster kan dokumentere, at krankeren havde 
veret berettiget til rabatten mv. 

3.3.3 Markedsforstyrrelse 
Ud over erstatning for direkte tab kan rettighedshaveren krave erstatning for 
den markedsforstyrrelse, som krnkelsen m~tte have medfort. Rettighedsha- 

som udtryk for, at ingen parter har nogen forventning om, at en kranker kan p~berg. 
be sig eventuelle rabatordninger, som en rettighedshaver anvender. 
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Kapitel 12. Erstatning

veren kan kræve erstatning for markedsforstyrrelser i tilfælde, hvor krænke- 
rens handlinger ikke blot har medført et direkte tab for rettighedshaveren, 
men ydermere har ødelagt eller skadet markedet for rettighedshaveren.

Den praktiske opgørelse af krav som følge af markedsforstyrrelser kan 
være forbundet med store bevismæssige problemer, og det er derfor sjældent, 
at der tilkendes rettighedshaveren store erstatninger for markedsforstyrrelser. 
Dette er ofte kritiseret fra rettighedshaverside, idet mange rettighedshavere 
både under sagerne og i andre fora har gjort gældende, at markedsforstyrrel
serne ofte langt overstiger det rimelige vederlag og konkrete omsætningstab i 
en krænkelsessag.

Markedsforstyrrelser antages normalt at foreligge, når der indtræder en 
skade på rettighedshaverens renomme, goodwill eller produkter.95 Markeds
forstyrrelser forudsætter ikke, at der er noget konkurrenceforhold mellem 
rettighedshaveren og krænkeren. Omsætningstabet ved markedsforstyrrelser 
retter sig mod det fremtidige afsætningstab, der følger af en faldende efter
spørgsel efter originalprodukteme. 1 praksis vil rettighedshaveren ofte have 
betydelige vanskeligheder med at bevise et tab i form af en markedsforstyr
relse.96

1 det følgende er foretaget en gennemgang af de forskellige former for 
markedsforstyrrelser, der kan foreligge.

3.3.3.1 Ringe kvalitet
I de tilfælde, hvor de krænkende produkter har en ringe kvalitet, kan det fa en 
negativ afsmitning på salget af de originale produkter. Forbrugerne kan forle
des til at tro, at de originale produkter også har en ringe kvalitet, eller at det 
ikke længere er »trendy« at have det originale produkt. Dermed kan ringe

Mogens Koktvedgaard, Juristen, 1966, side 58 og Mogens Koktvedgaard, Lærebog i 
immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462, Mads Bryde Andersen, IT-retten, 2. udga
ve, 2005, side 334-335, Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis, Fogedforbud og 
komposition i immaterialretskrænkelser - Festskrift til Bernhard Gomard, side 199- 
201, Erling Borcher, Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 264, Olaf Eskild- 
sen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, side 363 ff og i NIR2000, side 116 
ff, Erling Borcher og Frank Bøggild, Markedsføringsloven, 2001, side 366 og Tho
mas Riis, Enerettigheder og vederlagsreltigheder, 2005, side 263 ff.
Som eksempler på sådanne sager, se bl.a. UI998.946H (WWF), U2000.23590 
(Tango Jalousi) og U2003.1343H (Dækningssalget).

95.

96.
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veren kan krave erstatning for markedsforstyrrelser i tilfelde, hvor krenke- 
rens handlinger ikke blot har medfort et direkte tab for rettighedshaveren, 
men ydermere har odelagt eller skadet markedet for rettighedshaveren. 

Den praktiske opgorelse af krav som folge af markedsforstyrrelser kan 
vere forbundet med store bevismassige problemer, og det er derfor sjeldent, 
at der tilkendes rettighedshaveren store erstatninger for markedsforstyrrelser. 
Dette er ofte kritiseret fra rettighedshaverside, idet mange rettighedshavere 
bde under sageme og i andre fora har giort geldende, at markedsforstyrrel- 
seme ofte langt overstiger det rimelige vederlag og konkrete omsztningstab i 
en kreenkelsessag. 

Markedsforstyrrelser antages normalt at foreligge, n~r der indtrader en 
skade p~ rettighedshaverens renomme, goodwill eller produkter." Markeds- 
forstyrrelser forudsetter ikke, at der er noget konkurrenceforhold mellem 
rettighedshaveren og krankeren. Omsatningstabet ved markedsforstyrrelser 
retter sig mod det fremtidige afsztningstab, der folger af en faldende efter- 
sporgsel ef\er originalprodukteme. I praksis vil rettighedshaveren ofte have 
betydelige vanskeligheder med at bevise et tab i form af en markedsforstyr- 
relse." 

I det folgende er foretaget en gennemgang af de forskellige former for 
markedsforstyrrelser, der kan foreligge. 

3.3.3.1 Ringe kvalitet 
I de tilfzelde, hvor de krankende produkter har en ringe kvalitet, kan det f~ en 
negativ afsmitning pd salget af de originale produkter. Forbrugeme kan forle- 
des til at tro, at de originale produkter ogs~ har en ringe kvalitet, eller at det 
ikke leengere er »trendy« at have det originale produkt. Dermed kan ringe 

95. Mogens Koktvedgaard, Juristen, I966, side 58 og Mogens Koktvedgaard, Larebog i 
immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462, Mads Bryde Andersen, IT-retten, 2. udga- 
ve, 2005, side 334-335, Peter Mogelvang-Hansen og Thomas Riis, Fogedforbud og 
komposition i immaterialretskrnkelser - Festskrift til Bemhard Gomard, side 199- 
201, Erling Borcher, Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 264, Olaf Eskild- 
sen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, side 363 ff og i NIR2000, side 116 
f, Erling Borcher og Frank Boggild, Markedsforingsloven, 2001, side 366 0g Tho- 
mas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, side 263 f. 

96. Som eksempler p~ s~danne sager, se bl.a. U1998,946H (WWF), U2000.23590 
(Tango Jalousi) 0g U2003.1343H (Dakningssalget). 
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3. Opgørelse af erstatningskrav

kvalitet af de krænkende produkter påvirke markedet for det originale pro
dukt.97

Fra retspraksis hvor ringe kvalitet har indgået, kan nævnes U 1983.9760 (Scan Video), 
hvor rettighedshaveren påstod sig tilkendt erstatning for markedsforstyrrelser for forringel
se af rettighedshaverens renommé, idet de kopierede film var af særdeles dårlig kvalitet. 
Retten udmålte erstatningen for markedsforstyrrelser skønsmæssigt til 200.000 kr. uden 
nærmere begrundelse, men det må antages, at rettighedshaverens påstand har haft betyd
ning for fastsættelsen af markedsforstyrrelsen.

3.3.3.2 Image - renommé - goodwill
Hvis immaterialretskrænkelsen medfører skade på rettighedshaveres image 
eller renommé eller på den goodwill, der er knyttet til de originale produkter, 
kan dette både på kort og langt sigt skade rettighedshaverens muligheder for 
afsætning af sine originale produkter, navnlig i et marked med en begrænset 
kundekreds.

Skadevirkningerne på image og renomme er vanskelige at opgøre i prak
sis, idet disse indtræffer direkte hos rettighedshaverens kunder i form af en 
svækkelse af den goodwill, der knytter sig til originalproduktet. I mange 
tilfælde vil skadevirkninger på image og renommé ofte være de mest alvorli
ge og langvarige for rettighedshaveren, men i retspraksis gives reelt ingen 
eller kun meget begrænset erstatning for sådanne tab.

Spørgsmålet om mistet goodwill knyttet til et produkt indgik i følgende 
afgørelser99 fra markedsføringsrettens område:

98

97. Se bl.a. Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret. 7. udgave, 2005, side 462, 
Mogens Koktvedgaard, Lærebog i Konkurrenceret, 6. udgave, 2005, side 65 f og 
Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krænkelser, 2005. side 340-343.

98. Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462, Erling 
Borcher og Frank Boggild, Markedsforingslov. 2001, side 366, med henvisning til 
utrykt SI-ID af 4. juni 1989 om festfyrværkeri, hvor markedsforstyrrelse forelå bl.a. 
på baggrund af en begrænset kundekreds og Thomas Riis. Enerettigheder og veder
lagsrettigheder 2005, side 264, der fremdrager eksempler på sager fra dansk og nor
disk retspraksis om sporgsmålet, herunder NIR 1981.421 (Rolis Royce) ou 
N1R1990.238V (Robe di Kappa).

99. Se også fra norsk retspraksis: RG1994.1262 (Orkidé), hvor rettighedshaverne til
sammen blev tilkendt erstatning for tabt goodwill på i alt 165.000 norske kr. i anled
ning af et postordrefirmas salg af kopiprodukter påtrykt rettighedshavernes 
mærker, RG1998.277 (Mini Maglite), hvor rettighedshaveren blev tilkendt erstatning 
for omsætningsstab og for tabt goodwill på i alt 20.000 norske kr. for efterligning af 
lommelygter og RG 2000.1355 (OSRAM) hvor et postordrefirma ved salg af billige

vare-
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kvalitet af de krankende produkter p~virke markedet for det originale pro- 
dukt." 

Fra retspraksis hvor ringe kvalitet har indg~et, kan navnes U1983.9760 (Scan Video), 
hvor rettighedshaveren pastod sig tilkendt erstatning for markedsforstyrrelser for forringel- 
se af rettighedshaverens renomm~, idet de kopierede film var af sardeles d~rlig kvalitet. 
Retten udmlte erstatningen for markedsforstyrrelser skonsmassigt til 200.000 kr. uden 
narmere begrundelse, men det m~ antages, at rettighedshaverens pastand har haft betyd- 
ning for fastszttelsen af markedsforstyrrelsen. 

3.3.3.2 Image - renomm~ - goodwill 
Hvis immaterialretskreenkelsen medforer skade p~ rettighedshaveres image 
eller renomm~ eller p~ den goodwill, der er knyttet til de originale produkter, 
kan dette b~de p~ kort og langt sigt skade rettighedshaverens muligheder for 
afsetning af sine originale produkter, navnlig i et marked med en begrenset 
kundekreds." 

Skadevirkningere p~ image og renomme er vanskelige at opgore i prak- 
sis, idet disse indtreffer direkte hos rettighedshaverens kunder i form af en 
svekkelse af den goodwill, der knytter sig til originalproduktet. I mange 
tilfeelde vil skadevirkninger p~ image og renomm~ ofte vere de mest alvorli- 
ge og langvarige for rettighedshaveren, men i retspraksis gives reelt ingen 
eller kun meget begrnset erstating for s~danne tab. 

Sporgsm~let om mistet goodwill knyttet til et produkt indgik i folgende 
afgorelser" fra markedsforingsrettens omr~de: 

97. Se bl.a. Mogens Koktvedgaard, Larebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462, 
Mogens Koktvedgaard, Larebog i Konkurrenceret, 6. udgave, 2005, side 65 f og 
Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krnkelser, 2005. side 340-343. 

98. Mogens Koktvedgaard, Larebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462, Erling 
Borcher og Frank Boggild, Markedsforingslov, 2001, side 366, med henvisning til 
utrykt SHD af 4. juni 1989 om festfyrvarkeri, hvor markedsforstyrrelse forell bl.a. 
pl baggrund af en begrnset kundekreds og Thomas Riis. Enerettigheder og veder- 
lagsrettigheder 2005, side 264, der fremdrager eksempler pd sager fra dansk og nor- 
disk retspraksis om sporgsmlet, hernder NIR 1981.421 (Rolls Royce) og 
NIR1990.238V (Robe di Kappa) 

99, Se ogst fra norsk retspraksis: RG1994.1262 (Orkid~), hvor retighedshaveme til- 
sammen blev tilkendt erstatning for tabt goodwill p i alt 165.000 norske kr. i anled- 
ning af et postordrefirmas salg af kopiprodukter p~trykt rettighedshavemes vare- 
marker, RG1998.277 (Mini Maglite), hvor rettighedshaveren blev tilkendt erstatning 
for omsctningsstab og for tabt goodwill pd i alt 20.000 norske kr. for efterligning af 
lommelygter og RG 2000.1355 (OSRAM) hvor et postordrefirma ved salg af billige 
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U1982.635S (Time Manager): Latterliggørelse og nedvurdering af skadelidtes produkt af 
grov karakter gav erstatning på 5.000 kr. for markedsforstyrrelser.

U1982.980S (Burberry): Krænkelse af Burberry-varemærket gav ikke grundlag for 
erstatning for markedsforstyrrelse.

U1983.1074S (Elnett): Selvom der havde været forstyrrelser af markedet, var der ikke 
grundlag for erstatning herfor.

U1998.946S (WWF): Erstatning afvist for markedsforstyrrelse for anvendelse af fon
dens mærke på bæreposer.

U2001.2387S (Tekstil): Erstatning for markedsforstyrrelser fastsat til 30.000 kr., da del 
krænkende produkt fandtes at være egnet til at udvande markedet og skade rettighedshave
rens image.

3.3.3.3 Stort antal solgte enheder
Har krænkeren solgt et stort antal enheder, eventuelt til en lav pris, kan dette 
fa betydning for opgørelsen af en erstatning for markedsforstyrrelse. Det må 
antages, at et meget stort antal solgte enheder vil kunne ødelægge markedet 
for rettighedshaveren, da markedet dermed bliver mættet. Bliver markedet 
oversvømmet med et meget stort antal kopierede luksusprodukter, kan dette 
eksempelvis bevirke, at det originale luksusprodukt mister sin eksklusive 
eller »trendy« karakter. Endvidere kan den omstændighed, at et meget stort 
antal enheder spredes, også medføre, at der generelt hos forbrugerne skabes et 
indtryk af, at de krænkende produkter er lovlige eller acceptable, og at det 
ikke er nødvendigt at købe det originale produkt.

3.3.3.4 Lavpris
En forholdsvis lav pris på krænkerens produkt kan bevirke en markedsfor
styrrelse, der forskubber prisniveauet for det originale produkt,100 idet det kan 
være svært for en rettighedshaver at opretholde en høj pris, hvis kopiproduk
ter kan anskaffes til en lav pris. 101

U1994.67 IH (Apollo-stolen): Dommen angik en krænkelse af en hvilelænestol, hvor der 
blev taget hensyn til faldende priser og dermed mistet fortjeneste som følge af det kræn
kende produkt ved fastsættelse af erstatning for markedsforstyrrelse efter markedsførings
loven.

elpærer havde misbrugt varemærket OSRAM. Rettighedshaveren fremsatte krav om 
erstatning for bl.a. tab af renommé og blev tilkendt i alt 300.000 kr.

100. Fra markedsføringsrettens område, se U 1994.671 H (Kroken), hvor en efterligning i 
strid med markedsføringslovens § 1, havde bevirket, at originalproducenten måtte 
foretage en nedsættelse af prisen samt U 1992.650 Si l om drift af virksomhed med 
befæstelseselementer i strid med markedsføringsloven.

101. Erling Borcher og Frank Bøggild, Markedsføringsloven, 2001, side 366.
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U1982.635S (Time Manager): Latterliggorelse og nedvurdering af skadelidtes produkt af 
grov karakter gav erstatning p~ 5.000 kr. for markedsforstyrrelser. 

U1982.980S (Burberry): Krnkelse af Burberry-varemrket gav ikke grundlag for 
erstatning for markedsforstyrelse. 

U1983.1074S (Elnett): Selvom der havde varet forstyrrelser af markedet, var der ikke 
grundlag for erstatning herfor. 

U1998.946S (WWF): Erstatning afvist for markedsforstyrelse for anvendelse af fon- 
dens merke pl bereposer. 

U2001.2387S (Tekstil): Erstatning for markedsforstyrrelser fastsat ti1 30.000 kr., da det 
kraenkende produkt fandtes at vare egnet til at udvande markedet og skade rettighedshave- 
rens image. 

3.3.3.3 Stort antal solgte enheder 
Har krenkeren solgt et stort antal enheder, eventuelt til en lav pris, kan dette 
f~ betydning for opgorelsen af en erstatning for markedsforstyrrelse. Det m~ 
antages, at et meget stort antal solgte enheder vil kunne odelegge markedet 
for rettighedshaveren, da markedet dermed bliver mattet. Bliver markedet 
oversvommet med et meget stort antal kopierede luksusprodukter, kan dette 
eksempelvis bevirke, at det originale luksusprodukt mister sin eksklusive 
eller »trendy« karakter. Endvidere kan den omstandighed, at et meget stort 
antal enheder spredes, ogs~ medfore, at der generelt hos forbrugeme skabes et 
indtryk af, at de kreenkende produkter er lovlige eller acceptable, og at det 
ikke er nodvendigt at kobe det originale produkt. 

3.3.3.4 Lav pris 
En forholdsvis lav pris p~ krenkerens produkt kan bevirke en markedsfor- 
styrrelse, der forskubber prisniveauet for det originale produlat" jdet det kan 
vare svart for en rettighedshaver at opretholde en hoj pris, hvis kopiproduk- 
ter kan anskaffes til en lav prig." 

U1994.671H (Apollo-stolen): Dommen angik en krankelse af en hvilelznestol, hvor der 
blev taget hensyn til faldende priser og dermed mistet fortjeneste som folge af det kran- 
kende produkt ved fastsattelse af erstatning for markedsforstyrrelse efter markedsf@rings- 
loven. 

elperer havde misbrugt varemarket OSRAM. Rettighedshaveren fremsatte krav om 
erstatning for bl.a. tab af renomm~ og blev tilkendt i alt 300.000 kr. 

100. Fra markedsforingsrettens omr~de, se U1994.671 H (Kroken), hvor en efterligning i 
strid med markedsforingslovens $ I, havde bevirket, at originalproducenten matte 
foretage en nedsattelse af prisen samt U1992.650 SH om drift af virksomhed med 
befastelseselementer i strid med markedsforingsloven. 

IOI. Erling Borcher og Frank Boggild, Markedsforingsloven, 2001, side 366. 
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3. Opgørelse af erstatningskrav

FEDI997.1362SH (Tripp Trapp II): I dommen fandt retten, at der var tale om en mar
kedsforstyrrelse, idet krænkeren afsatte de pågældende stole til en væsentligt lavere pris 
end originalstolen.

I parallelimportsager vil parallelimportøren ofte importere produkter og sælge 
disse til væsentligt lavere priser end originalproduktet. Hvis der i forbindelse 
hermed foreligger en varemærkekrænkelse eller patenlkrænkelse, vil origi
nalproducenten være udsat for en betydelig markedsforstyrrelse i form af 
faldende priser på kort eller længere sigt. Det vil dog i en sådan situation 
være vanskeligt at opgøre det konkrete tab for markedsforstyrrelserne, fordi 
priserne måske alligevel var faldet, men under alle omstændigheder synes der 
i praksis ikke at være en tilbøjelighed hos domstolene til at tilkende særlig 
erstatning for tab som følge af prisfald. 102

3.3.3.5 Sikkerhed
Visse produkter indgår i sammenhænge, hvor standarder for sikkerhed er 
relevante eller påkrævet, f.eks. bil- eller flyreservedele og medicinalproduk
ter. For sådanne produkter kan det være ødelæggende eller forstyrrende for 
salget, hvis der afsættes kopiprodukter, som skaber usikkerhed på markedet 
for det originale produkt.

Dette element ses ikke at være behandlet i teori og praksis, hvilket mulig
vis kan skyldes, at krænkelser af denne form for produkter er en relativ ny 
foreteelse, men hvor sådan krænkelse foreligger, bør momentet kunne indgå 
som et væsentligt element ved bedømmelsen af markedsforstyrrelse og er
statning herfor.

3.3.3.6 Særlige markedsføringsomkostninger
Der kan tages hensyn til særlige markedsføringsomkostninger, som en rettig
hedshaver har måttet afholde for at fastholde sit markedltb som følge af sted-

102. Mogens Koktvedgaard Lærebog i immaterialret. 7. udgave 2005, side 462 angiver, at 
der ved varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport ikke gives erstatning 
for markedsforstyrrelser og henviser til U1999.1678H (Inhalationsbeholderen), hvor 
der blev tilkendt rettighedshaveren et rimeligt vederlag på 300.000 kr. for krænkers 
udnyttelse af rettighedshaverens varemærker. Retten fandt dog ikke grundlag for at 
tilkende erstatning for yderligere skade, herunder for markedsforstyrrelse. Erstatning 
for markedsforstyrrelse blev også afvist i parallelimportsageme U2002.1523H (Ru
lid) og U2003.630H (Dawonex), jf. herom Thomas Riis, Enerettigheder og veder
lagsrettigheder 2005, side 280.

103. Mogens Koktvedgaard, Det ophavsretlige sanktionssystem. Juristen, 1966, side 58 
og Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462, Olaf
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FED1997.1362SH (Tripp Trapp II): I dommen fandt retten, at der var tale om en mar- 
kedsforstyrrelse, idet krankeren afsatte de p~geldende stole til en vasentligt lavere pris 
end originalstolen. 

I parallelimportsager vil parallelimportoren ofte importere produkter og selge 
disse til vasentligt lavere priser end originalproduktet. Hvis der i forbindelse 
hermed foreligger en varemarkekrankelse eller patentkrenkelse, vil origi- 
nalproducenten vare udsat for en betydelig markedsforstyrrelse i form af 
faldende priser p~ kort eller leengere sigt. Det vil dog i en s~dan situation 
vere vanskeligt at opgore det konkrete tab for markedsforstyrrelseme, fordi 
priserne m~ske alligevel var faldet, men under alle omstzndigheder synes der 
i praksis ikke at vare en tilbojelighed hos domstolene til at tilkende serlig 
erstatning for tab som folge af prisfad." 

3.3.3.5 Sikkerhed 
Visse produkter indg~r i sammenhange, hvor standarder for sikkerhed er 
relevante eller p~krevet, f.eks. bil- eller flyreservedele og medicinalproduk- 
ter. For s~danne produkter kan det vare odeleggende eller forstyrrende for 
salget, hvis der afsattes kopiprodukter, som skaber usikkerhed p~ markedet 
for det originale produkt. 

Dette element ses ikke at vere behandlet i teoni og praksis, hvilket mulig- 
vis kan skyldes, at krankelser af denne form for produkter er en relativ ny 
foreteelse, men hvor s~dan krnkelse foreligger, bor momentet kunne indg~ 
som et vsentligt element ved bedommelsen af markedsforstyrrelse og er- 
statning herfor. 

3.3.3.6 Scerlige markedsforingsomkosmninger 
Der kan tages hensyn til serlige markedsforingsomkostinger, som en rettig- 
hedshaver har m~ttet afholde for at fastholde sit marked" som folge af sted- 

102. Mogens Koktvedgaard Lzrebog i immaterialret. 7. udgave 2005, side 462 angiver, at 
der ved varemerkekrankelser i forbindelse med parallelimport ikke gives erstatning 
for markedsforstyrrelser og henviser til U1999,1678H (Inhalationsbeholderen), hvor 
der blev tilkendt rettighedshaveren et rimeligt vederlag pl 300.000 kr. for kraenkers 
udnyttelse af rettighedshaverens varemzrker. Retten fandt dog ikke grundlag for at 
tilkende erstatning for yderligere skade, herunder for markedsforstyrrelse. Erstatning 
for markedsforstyrrelse blev ogst afvist i parallelimportsageme U2002.1523H (Ru- 
lid) og U2003.630H (Dawonex), jf. herom Thomas Riis, Enerettigheder og veder- 
lagsrettigheder 2005, side 280. 

103. Mogens Koktvedgaard, Det ophavsretlige sanktionssystem, Juristen, 1966, side 58 
og Mogens Koktvedgaard, Larebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 462, Olaf 
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fundne krænkelser. Sådanne markedsføringsomkostninger kan især være 
udgifter til reklame- og oplysningskampagner, hvor rettighedshaveren forsø
ger at imødegå de negative effekter, som markedsføringen af det krænkende 
produkt har haft på koberkredsen.

Fra retspraksis kan i relation til dette element særligt nævnes U1991.509S (Piratknive), 
som angik vildledende og urigtige udtalelser om en konkurrents produkt. Sagsøgte påstod 
sig tilkendt erstatning for markedsforstyrrelser, herunder ekstraudgifter til annoncering. 
Retten fandt, at der var tale om en vis begrænset markedsforstyrrelse i strid med markeds
føringsloven og fastsatte erstatningen skønsmæssigt til 50.000 kr. Se modsat U1983.I074S 
(Elnett), hvor der forelå en krænkelse ved markedsføring af et andet hårsprayprodukt, og 
hvor rettighedshaveren havde afholdt ekstraordinært store reklameudgifter, men hvor 
erstatning blev afvist på grund af manglende godtgørelse af årsagssammenhæng.

1043.3.4 Andre omkostninger og tab 
Det er fast antaget i teori og praksis, at rettighedshaveren kan fa dækket for
skellige former for interne eller eksterne udgifter, som har været en følge af 
krænkelsen. Udgifterne skal være rimelige, og der skal være årsagssammen
hæng mellem udgifterne og de stedfundne krænkelser.

Sådanne udgifter kan ifølge teori og praksis omfatte106:

105

Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, side 373 og Erling Borcher, 
Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 257 og de yderligere henvisninger i bo
gens note 44.

104. Mogens Koktvedgaard, Det ophavsretlige sanktionssystem, Juristen, 1966, side 58 f, 
Mogens Koktvedgaard og Lise Østerborg, Patentloven, 2. udgave, 1979, side 294, 
Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 7 udgave, 2005, side 462-463, samt 
Knud Wallberg, Varemærkeret, 3. udgave 2004, side 284. Thomas Riis, Enerettighe
der og vederlagsrettigheder, 2005, side 276-280 foretager en gennemgang af rets
praksis om 100 % tillæg for andre tab svarende til afsætningstabet.

105. Se ovenfor om kausalitet, og om sådanne udgifter i Mogens Koktvedgaard, Det 
ophavsretlige sanktionssystem, Juristen, 1966, side 58 f, Mogens Koktvedgaard, Læ
rebog i immaterialret, 7. udgave 2005, side 461 ff og Mads Bryde Andersen, IT- 
retten, 2. udgave, 2005, side 335.

106. U1997.1546V (Netto Music II), hvor erstatningen blev fastsat til et beløb svarende til 
afsætningstabet og omfattede udgifter til efterforskning og undersøgelse i forbindelse 
med sagen, FED 1997.18340 (Gulvafløb), hvor krænkeren skulle godtgøre rettig
hedshaveren en del af de udgifter til en patentagent, som havde været nødvendig i 
forbindelse med udarbejdelsen af spørgsmål til en skønsmand, U2001.1572V (Deep 
links), hvor erstatning blev givet for kontroloplysninger samt U2005.60V (Videodi
stribution via hjemmeside), hvor retten tilkendte erstatning for bl.a. interne tab med 
henvisning til de udgifter, som rettighedshaveren havde afholdt til kontrolforanstalt
ninger. Se gennemgang af afgørelserne hos Thomas Riis, Enerettigheder og veder-
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fundne krznkelser. S~danne markedsforingsomkostninger kan iser vare 
udgifter til reklame- og oplysningskampagner, hvor rettighedshaveren forso- 
ger at imodeg~ de negative effekter, som markedsforingen af det krankende 
produkt har haft p~ koberkredsen. 

Fra respraksis kan i relation til dette element sarligt navnes U1991.509S (Piratknive), 
som angik vildledende og urigtige udtalelser om en konkurrents produkt. Sagsogte pstod 
sig tilkendt erstatning for markedsforstyrrelser, hernder ekstraudgifter til annoncering. 
Retten fandt, at der var tale om en vis begranset markedsforstyrrelse i strid med markeds- 
foringsloven og fastsatte erstatningen skonsmassigt til 50.000 kr. Se modsat U1983,1074S 
(Elnett), hvor der forel~ en krzenkelse ved markedsforing af et andet h~rsprayprodukt, og 
hvor rettighedshaveren havde afholdt ekstraordinart store reklameudgifter, men hvor 
erstaming blev afvist p~ grund af manglende godtgorelse af ~rsagssammenhang. 

3.3.4 Andre omkostninger og tab" 
Det er fast antaget i teori og praksis, at rettighedshaveren kan f~ dakket for- 
skellige former for interne eller eksterne udgifter, som har veret en folge af 
krzenkelsen. Udgifteme skal vare rimelige, og der skal vere ~rsagssammen- 
hang mellem udgifteme og de stedfundne krankelse'' 

S~danne udgifter kan ifolge teori og praksis omfane". 

Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, 1993, side 373 0g Erling Borcher, 
Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 257 og de yderligere henvisninger i bo- 
gens note 44. 

104. Mogens Koktvedgaard, Det ophavsretlige sanktionssystem, Juristen, I966, side 58 f, 
Mogens Koktvedgaard og Lise @sterborg, Patentloven, 2. udgave, 1979, side 294, 
Mogens Koktvedgaard, Larebog i immaterialret, 7 udgave, 2005, side 462-463, samt 
Knud Wallberg, Varemarkeret, 3. udgave 2004, side 284. Thomas Riis, Enerettighe- 
der og vederlagsrettigheder, 2005, side 276-280 foretager en gennemgang af rets- 
praksis om 100 % tillazg for andre tab svarende til afsztningstabet. 

105. Se ovenfor om kausalitet, og om s~danne udgifter i Mogens Koktvedgaard, Det 
ophavsretlige sanktionssystem, Juristen, 1966, side 58 f, Mogens Koktvedgaard, Lee- 
rebog i immaterialret, 7. udgave 2005, side 461 ff og Mads Bryde Andersen, IT- 
retten, 2. udgave, 2005, side 335. 

106. U1997.1546V (Netto Music II), hvor erstatningen blev fastsat til et belob svarende til 
afsatningstabet og omfattede udgifter til efterforskning og undersogelse i forbindelse 
med sagen, FED1997.18340 (Gulvafleb), hvor krankeren skulle godtgore rettig- 
hedshaveren en del af de udgifter til en patentagent, som havde varet nedvendig i 
forbindelse med udarbejdelsen af sporgsml til en skonsmand, U2001.1572V (Deep 
links), hvor erstatning blev givet for kontroloplysninger samt U2005.60V (Videodi- 
stribution via hjemmeside), hvor retten tilkendte erstatning for bl.a. inteme tab med 
henvisning til de udgifter, som rettighedshaveren havde afholdt til kontrolforanstalt- 
ninger. Se gennemgang af afgorelseme hos Thomas Riis, Enerettigheder og veder- 
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4. lkke-økonomisk skade

1) Omkostninger til foretagelse af prøvekøb, herunder betaling for det prøve
købte produkt og udgifter til en prøvekøber.

2) Tekniske undersøgelser som skal foretages til konstatering af, om der 
foreliggeret krænkende produkt, f.eks. laboratorieundersøgelser.

3) Undersøgelser eller udtalelser fra eksperter, f.eks. et ingeniørfirma i relati
on til patentkrænkelser.

De ovenfor nævnte udgifter afholdt til tredjemand er et økonomisk tab for 
rettighedshaveren. Dette gør sig tilsvarende gældende for interne udgifter i 
form af løn og andre udgifter til rettighedshaverens egne medarbejdere, kon
torhold mv. Sådanne udgifter kan dog være vanskeligere at opgøre og føre 
bevis for.

Det er blevet overvejet, om tab i form af manglende udnyttelse af produk
tionsapparatet (forrentning og afskrivning) ved standsning eller reduktion af 
produktionen af rettighedshaverens originale produkt kan kræves erstattet. 
Det må dog generelt antages, at der påligger rettighedshaveren en tabsbe
grænsningspligt, som i praksis vil gøre sådanne tab kortvarige og vanskelige 
at bevise.

107

4. Ikke-økonomisk skade

Alle øvrige immaterialretlige love indeholder en særlig form for tortgodtgø
relse, som er en godtgørelse, der tilkendes for ikke-økonomiske skade ved 
immaterialretskrænkelser.

Alle de immaterialretlige love er baseret på dansk rets almindelige regler 
om erstatningsansvar, hvoraf bl.a. følger, at en person kan have krav på er-

108

lagsrettigheder. 2005, side 276-280. som er kritisk over for praksis med mekanisk at 
give 100 % tillæg for andre tab svarende til afsætningstabet.

107. Betænkning angående Nordisk Patentlovgivning, februar 1964, side 336. spalte 1.
108. På baggrund af den foreliggende teori må det nok antages, at erstatningsansvarslo

vens § 26 kan påberåbes ved krænkelse af ophavsrettigheder og andre imniaterialret- 
tigheder, der ellers berettiger til godtgørelse for ikke-økonomisk skade i ophavsrets
lovens § 83, stk. 3, eller de øvrige immaterialretlige love jf. Peter Schonning, Op
havsretsloven, 3. udgave, 2003, side 675, Jens Moller og Michael S. Wiisbye, Er
statningsansvarsloven med kommentarer, 6. udgave, 2002, side 550. Bendt Rothe, 
Ophavsrettens stedbørn, 1987, side 206, note 155 og Eva Aaen Skovbo, Erstatning 
for ophavsretlige krænkelser, 2005, side 250 f, men modsat Thomas Riis, Enerettig
heder og vederlagsrettighcder 2005, side 318.
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) Omkostninger til foretagelse af provekob, herunder betaling for det prove- 
kobte produkt og udgifter til en provekober. 

2) Tekniske undersogelser som skal foretages til konstatering af, om der 
foreligger et krankende produkt, f.eks. laboratorieundersogelser. 

3) Undersogelser eller udtalelser fra eksperter, f.eks. et ingeniorfirma i relati- 
on til patentkrznkelser. 

De ovenfor nevnte udgifter afholdt til tredjemand er et okonomisk tab for 
rettighedshaveren. Dette gor sig tilsvarende geldende for intemne udgifter i 
form af Ion og andre udgifter til rettighedshaverens egne medarbejdere, kon- 
torhold mv. S~danne udgifter kan dog vere vanskeligere at opgore og fore 
bevis for. 

Det er blevet overvejet, om tab i form af manglende udnyttelse af produk- 
tionsapparatet (forrentning og afskrivning) ved standsning eller reduktion af 
produktionen af rettighedshaverens originale produkt kan kraves erstattet" 
Det m~ dog generelt antages, at der p~ligger rettighedshaveren en tabsbe- 
greensningspligt, som i praksis vil gore s~danne tab kortvarige og vanskelige 
at bevise. 

4. Ikke-okonomisk skade 

Alle ovrige immaterialretlige love indeholder en serlig form for tortgodtgo- 
relse, som er en godtgorelse, der tilkendes for ikke-okonomiske skade ved 
immaterialretskrankelser" 

Alle de immaterialretlige love er baseret p~ dansk rets almindelige regler 
om erstatningsansvar, hvoraf bl.a. folger, at en person kan have krav p~ er- 

lagsrettigheder, 2005, side 276-280, som er kritisk over for praksis med mekanisk at 
give 100 % tillzeg for andre tab svarende til afscetningstabet. 

107. Betankning anghende Nordisk Patentlovgivning, februar 1964, side 336, spalte 
108. Pl baggrund af den foreliggende teori m~ det nok antages, at erstatningsansvarslo- 

vens $ 26 kan pAber~bes ved krzenkelse af ophavsrettigheder og andre immaterialret- 
tigheder, der ellers berettiger til godtgorelse for ikke-okonomisk skade i ophavsrets- 
lovens $ 83, stk. 3, eller de ovrige immaterialretlige love jf. Peter Schonning. Op 
havsretsloven, 3. udgave, 2003, side 675, Jens Moller og Michael S. Wiisbye, Er- 
statningsansvarsloven med kommentarer, 6. udgave, 2002, side 550, Bendt Rothe, 
Ophavsrettens stedbom, 1987, side 206, note 155 og Eva Aaen Skovbo. Erstatning 
for ophavsretlige krnkelser, 2005, side 250 f, men modsat Thomas Riis, Enerettig- 
heder og vederlagsrettigheder 2005, side 318. 
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statning for tort, hvis betingelserne herfor er opfyldt.109 Godtgørelse for ikke- 
økonomisk skade efter de immaterialretlige love kan tilkendes privatpersoner 
og juridiske personer, mens tortgodtgørelse efter erstatningsansvarsloven 
eller almindelige erstatningsretlige principper kun kan tilkendes privatperso
ner. Tortgodtgørelse er primært relevan efter markedsføringsloven og den 
ulovbestemte beskyttelse af en persons integritet. 110

4.1 Godtgørelse for ikke-okonomisk skade
Samtlige immaterialretlige love indeholder nu en særlig regel om godtgørelse 
for ikke-økonomisk skade.1" Godtgørelsesbestemmelsen blev oprindelig 
indsat i ophavsretsloven i 1961, men er ved den seneste lovændring indført i 
de øvrige immaterialretlige love ved implementeringen af retshåndhævelses
direktivet.

I bemærkningerne til lovforslaget, der ligger til grund for implementerin
gen af retshåndhævelsesdirektivet, vurderes det, at reglen ikke vil fa den store 
betydning i relation til de øvrige immaterialretlige love. Der er efter imple
menteringen bl.a. mulighed for at lægge vægt på rettighedshaverens ikke- 
økonomiske tab i de tilfælde, hvor det krænkende produkt er af en så ringe 
kvalitet, at dette må anses for skadeligt for rettighedshaverens rettigheder af 
ideel karakter.

Rettighedshaveren har ved et retsstridigt forhold et (ubetinget) krav på 
godtgørelse for ikke-økonomisk skade, såfremt der nedlægges påstand her-

109. Den almindelige regel i erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 bestemmer således, at 
den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller 
person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort. I kravet om retsstridighed 
ligger, at der skal foreligge en culpøs krænkelse, og at denne skal være af en vis 
grovhed, jf. Jens Møller og Michael S. Wiisbye, Erstatningsansvarsloven med kom
mentarer, 6. udgave, 2002, side 548 f. Om tortgodtgørelse inden for den almindelige 
erstatningsret se Jens Møller og Michael S. Wiisbye, Erstatningsansvarsloven med 
kommentarer, 6. udgave, 2002, side 546 ff, Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog 
i erstatningsret, 5. udgave, 2003, side 278 ff og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 
5. udgave, 1989, side 443 ff.

110. Se Erling Borcher og Frank Bøggild, Markedsføringsloven, 2001, side 367, Knud 
Aage Frøbert, Massemediernes frihed og ansvar, 3. udgave, 2000, side 100-109, Pal
le Bo Madsen, Markedsret del 2, 4. udgave, 2002, side 263-269 og Henrik Udsen i 
U1997B.261, Kommerciel anvendelse af personbilleder.

111. Før den seneste ændring af ophavsretsloven var det kun ophavsmænd, fotografer og 
udøvende kunstnere, der var omfattet. Implementeringen af retshåndhævelsesdirekti
vet nødvendiggjorde imidlertid, at bestemmelsen blev udvidet til også at omfatte lyd- 
og billedeproducenter, jf. ophavsretslovens §§ 66 og 67, radio- og tv-virksomheder 
jf. § 69 og fremstillere af kataloger jf. § 71.
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statning for tort, hvis betingelsere herfor er opfyMt." Godtgorelse for ikke- 
okonomisk skade efter de immaterialretlige love kan tilkendes privatpersoner 
og juridiske personer, mens tortgodtgorelse efter erstatningsansvarsloven 
eller almindelige erstatningsretlige principper kun kan tilkendes privatperso- 
ner. Tortgodtgorelse er primert relevan efter markedsforingsloven og den 
ulovbestemte beskyttelse af en persons integritet!! 

4.1 Godtgorelse for ikke-okonomisk skade 
Samtlige immaterialretlige love indeholder nu en serlig regel om godtgorelse 
for ikke-okonomisk skade.''' Godtgorelsesbestemmelsen blev oprindelig 
indsat i ophavsretsloven i 1961, men er ved den seneste lovendring indfort i 
de ovrige immaterialretlige love ved implementeringen af retsh~ndhavelses- 
direktivet. 

I bemarkningere til lovforslaget, der ligger til grund for implementerin- 
gen af retshndhavelsesdirektivet, vurderes det, at reglen ikke vil f~ den store 
betydning i relation til de ovrige immaterialretlige love. Der er efter imple- 
menteringen bl.a. mulighed for at leegge vagt p~ rettighedshaverens ikke- 
okonomiske tab i de tilfelde, hvor det krznkende produkt er af en s~ ringe 
kvalitet, at dette m~ anses for skadeligt for rettighedshaverens rettigheder af 
ideel karakter. 

Rettighedshaveren har ved et retsstridigt forhold et (ubetinget) krav pl 
godtgorelse for ikke-okonomisk skade, s~fremt der nedlzegges p~stand her- 

109. Den almindelige regel i erstatningsansvarslovens $ 26, stk. I bestemmer sAledes, at 
den, der er ansvarlig for en retsstridig krankelse af en andens frihed, fred, are eller 
person, skal betale den forurettede godtgorelse for tort. I kravet om retsstridighed 
ligger, at der skal foreligge en culpas krankelse, og at denne skal vere af en vis 
grovhed, jf. Jens Meller og Michael S. Wiisbye, Erstatningsansvarsloven med kom- 
mentarer, 6. udgave, 2002, side 548 f. Om tortgodtgorelse inden for den almindelige 
erstatningsret se Jens Maller og Michael S. Wiisbye, Erstatningsansvarsloven med 
kommentarer, 6. udgave, 2002, side 546 ff, Bo von Eyben og Helle lsager, Lzrebog 
i erstatningsret, 5. udgave, 2003, side 278 ff og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 
5. udgave, 1989, side 443 ff. 

110. Se Erling Borcher og Frank Boggild, Markedsforingsloven, 2001, side 367, Kmud 
Aage Frobert, Massemediemes frihed og ansvar, 3. udgave, 2000, side 100-109, Pal- 
le Bo Madsen, Markedsret del 2, 4. udgave, 2002, side 263-269 0g Henrik Udsen i 
U1997B.261, Kommerciel anvendelse af personbilleder. 

Ill. For den seneste zndring af ophavsretsloven var det kun ophavsmand, fotografer og 
udovende kunstnere, der var omfattet. Implementeringen af retsh~ndhavelsesdirekti- 
vet nodvendiggiorde imidlertid, at bestemmelsen blev udvidet til ogs at omfatte lyd- 
og billedeproducenter, jf. ophavsretslovens 5& 66 0g 67, radio- og tv-virksomheder 
jf. $ 69 0g fremstillere af kataloger jf. $ 71. 
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4. Ikke-økonomisk skade

om, og såfremt retten finder det hensigtsmæssigt. Som udgangspunkt er det 
rettighedshaveren selv, der kan kræve sig tillagt godtgørelse for ikke- 
økonomisk skade, også selvom den pågældende rettighedshaver måtte have 
overdraget sin immaterielle ret helt eller delvist til andre.112 Hvis en juridisk 
person har faet overdraget alle rettigheder til sig, kan den juridiske person 
formentlig også kræve godtgørelse for ikke-økonomisk skade.113

Godtgørelse for ikke-økonomisk skade forudsætter ligesom erstatning for 
økonomisk skade en forsætlig eller uagtsom lovovertrædelse. Godtgørelsen 
beror på et skøn i hver enkelt sag over den ikke-økonomiske skade, og der er 
i sagens natur ikke noget krav om, at der skal foreligge noget tab eller doku
mentation herfor.114

Siden reglens indførelse i ophavsretsloven i 1961 er der kun tilkendt godt
gørelse i fa trykte afgørelser i Danmark.115 Krav om godtgørelse for ikke- 
økonomisk skade har dog således været rejst i flere ophavsretlige erstatnings
sager, men godtgørelsesbeløbene har været meget beskedne.

Fra trykt praksis kan nævnes følgende domme, hvor godtgørelse for ikke- 
økonomisk skade er blevet tilkendt rettighedshaverne:

112. Peter Schønning, Ophavsretsloven, 3. udgave 2003, side 674.
113. Peter Schønning, Ophavsretsloven, 3. udgave, 2003, side 674 og U1996.1093V 

(Bamse og Kylling) hvor DR og legetøjsfabrikanten, der havde eneret til at produce
re, distribuere og sælge dukkerne, blev tilkendt godtgørelse på 20.000 kr. for ikke- 
økonomisk skade, U2001.1572V (Deep links), hvor fonogramproducenter og NCB 
blev tillagt godtgørelse for ikke-økonomisk skade for fonogramproducenters erhver
vede rettigheder ffa udøvende kunstnere henholdsvis tekstforfattere og komponister, 
U2002.9110 (Tv-boksning), hvor promotor Mogens Palle blev tillagt vederlag på 
3.000 kr. pr. filmklip eller i alt 24.000 kr., som omfattede rimeligt vederlag efter op
havsretslovens § 83, stk. 1 og godtgørelse for ikke-økonomisk skade efter § 83, stk. 
3, og hvor optagelserne var foretaget af filmfotograf Jorgen Roos og herefter over
draget til promotor Mogens Palle, og U2005.1019V (Tv-transmission), hvor et inte
ressentskab blev tilkendt erstatning og godtgørelse for et selskabs ophavsretskræn
kelse ved et tv-transmitteret boksearrangement.

114. Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krænkelser, 2005, side 246 og Tho
mas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, side 320.

115. Se mere om godtgørelse efter ophavsretslovens § 83, stk. 3, hos Peter Schønning. 
Ophavsretsloven med kommentarer, 3. udgave, 2003, side 674-675, Mogens 
Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 7. udgave. 2005, side 467, Erling Borcher. 
Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 265, Palle Bo Madsen, Markedsret del 
2, 4. udgave, 2002, side 81 og Thomas Riis, Enerettigheder oe vederlagsrettigheder, 
2005, side 316-323.
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om, og s~fremt retten finder det hensigtsmessigt. Som udgangspunkt er det 
rettighedshaveren selv, der kan kreve sig tillagt godtgorelse for ikke- 
okonomisk skade, ogs~ selvom den p~geldende rettighedshaver m~tte have 
overdraget sin immaterielle ret helt eller delvist til andre.'' Hvis en juridisk 
person har f~et overdraget alle rettigheder til sig, kan den juridiske person 
formentlig ogs~ krave godtgorelse for ikke-okonomisk skade.'' 

Godtgorelse for ikke-okonomisk skade forudsetter ligesom erstatning for 
ekonomisk skade en forsetlig eller uagtsom lovovertredelse. Godtgorelsen 
beror p~ et skon i hver enkelt sag over den ikke-okonomiske skade, og der er 
i sagens natur ikke noget krav om, at der skal foreligge noget tab eller doku- 
mentation herfor'!' 

Siden reglens indforelse i ophavsretsloven i 1961 er der kun tilkendt godt- 
gorelse i f~ trykte afgorelser i Danmark.'' Krav om godtgorelse for ikke- 
okonomisk skade har dog sledes veret rejst i flere ophavsretlige erstatnings- 
sager, men godtgorelsesbelobene har veret meget beskedne. 

Fra trykt praksis kan navnes folgende domme, hvor godtgorelse for ikke- 
okonomisk skade er blevet tilkendt rettighedshaverne: 

112. Peter Schonning, Ophavsretsloven, 3. udgave 2003, side 674. 
113. Peter Schonning, Ophavsretsloven, 3. udgave, 2003, side 674 0g U1996.1093V 

(Bamse og Kylling) hvor DR og legetojsfabrikanten, der havde eneret til at produce- 
re, distribuere og salge dukkeme, blev tilkendt godtgorelse p~ 20.000 kr. for ikke- 
okonomisk skade, U2001.1572V (Deep links), hvor fonogramproducenter og NCB 
blev tillagt godtgorelse for ikke-okonomisk skade for fonogramproducenters erhver- 
vede rettigheder fra udovende kunstnere henholdsvis tekstforfattere og komponister, 
U2002.9110 (Tv-boksning), hvor promotor Mogens Palle blev tillagt vederlag pd 
3.000 kr. pr. filmklip eller i alt 24.000 kr., som omfartede rimeligt vederlag efter op- 
havsretslovens $ 83, stk. I og godtgorelse for ikke-okonomisk skade efter $ 83, stk 
3, og hvor optagelsere var foretaget af filmfotograf Jorgen Roos og herefter over- 
draget til promotor Mogens Palle, og U2005.1019V (Tv-transmission), hvor et inte- 
ressentskab blev tilkendt erstating og godtgorelse for et selskabs ophavsretskran- 
kelse ved et tv-transmitteret boksearrangement. 

114. Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krankelser, 2005, side 246 og Tho- 
mas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, side 320. 

115. Se mere om godtgorelse efter ophavsretslovens $ 83, stk. 3, hos Peter Schonning, 
Ophavsretsloven med kommentarer, 3. udgave, 2003, side 674-675, Mogens 
Koktvedgaard, Larebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 467, Erling Borcher, 
Produktefterligninger, 2. udgave, 2003, side 265, Palle Bo Madsen, Markedsret del 
2,4. udgave, 2002, side 81 og Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 
2005, side 316-323. 
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Kapitel 12. Erstatning

U 1992.5490 (BT): Retten fandt, at et dagblads brug af et fotografi var en krænkelse af 
fotografens rettigheder. Der tilkom fotografen erstatning og godtgørelse, som blev fastsat 
skønsmæssigt til 5.000 kr., hvoraf de 2.000 kr. var godtgørelse.

U1993.1800 (Kanal 2/Larzen & Topsoe-Jensen): To Journalister producerede et pro
gram som led i deres ansættelse hos Kanal 2. Med samtykke fra Kanal 2 producerede en 
anden tv-kanal et program om en filminstruktør, hvor der indgik et klip fra det pågældende 
interview. Idet journalisterne ikke havde givet samtykke til, at der kunne disponeres over 
interviewet som sket, blev de tilkendt erstatning og godtgørelse på 2.000 kr.

U1996.1093V (Bamse og Kylling): Godtgørelse på 20.000 kr. tilkendt for ikke- 
okonomisk skade (i forhold til påstand på 100.000 kr.), hvor legetøjsproducent havde 
krænket kyllingefiguren kendt fra DR.

U1997.13010 (Forrædernes bøm): Danmarks Radio havde uberettiget anvendt en 
række fotografier i forbindelse med en udsendelse. Derved var der handlet retsstridigt, og 
rettighedshaveren blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr. under hensyn til, at billederne 
tidligere havde været offentliggjort.

U2001.747H (Tripp Trapp 111): Højesteret fastsatte godtgørelse til møbelarkitekt, der 
havde tegnet og designet Tripp Trappstolen. på 30.000 kr. for ikke-økonomisk skade efler 
ophavsretslovens § 83, stk. 3, svarende til det påståede beløb.

U200I.1572V (Deeplinks): Dommen omhandlede ophavsretlige krænkelser for 
deeplinks på intemettet til musiknumre. Rettighedshaverne blev tilkendt en affundet erstat
ning, der også indeholdt godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

U2002.9110 (Tv-boksning): Dommen vedrørte gamle bokseklip. I dommen blev 
godtgørelsen fastsat til 30.000 kr., idet TV2/Danmark fuldt bevidst havde tilbageholdt 
materialet på et tidspunkt, hvor parternes samarbejde var ophørt på grund af uoverens
stemmelse, og at udnyttelsen af materialet var sket i en udsendelse med en kritisk vinkel på 
promotor Mogens Palles virksomhed.

Godtgørelse for ikke-økonomisk skade er blevet afvist i følgende sager:

UI985.389H (Galten vejviser): En kommunal vejviser var ikke af kunstnerisk karakter, og 
der kunne derfor ikke tilkendes godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Dommen er ikke 
begrundet på dette punkt, men det angivne er den eneste logiske forklaring.

U1994.1320 (Univesitetskompendier): Sagens parter var COPY-DAN (som mandatar 
for en række forfattere) og 3 universiteter, der havde foretaget kopiering af kompendier til 
undervisningsbrug. Landsretten fandt ikke, at der var grundlag for at tilkende godtgørelse.

I U1997.1546V (Netto Music II): 1 sagen, der vedrørte piratkopiering af musikværker, 
blev der fremsat krav om godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Dette blev afvist, men til 
gengæld blev rettighedshaver tilkendt erstatning for sit tabte vederlag og det tilsvarende 
beløb til dækning af kontrolforanstaltninger. Delte forekommer ikke at være en rigtig 
begrundelse, idet der burde være tilkendt godtgørelse for ikke-økonomisk tab og eventuelt 
ved reduktion af beløbet for andre tab, således at Vestre Landsret beløbsmæssigt kunne 
være kommet frem til samme resultat.

Resultatet i de to sidstnævnte domme er heller ikke i overensstemmelse med senere 
praksis i lignende sager som U2001.747H (Tripp Trapp stolen III), U2001.1572V (Deep 
links) samt U2002.9110 (Tv-boksning) refereret ovenfor.

Godtgørelse var ikke påstået i U1999.3260 (Microsofl) og U2005.60V (Videodistribu
tion via hjemmeside).
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U1992.5490 (BT): Retten fandt, at et dagblads brug af et fotografi var en krznkelse af 
fotografens rettigheder. Der tilkom fotografen erstaining og godtgorelse, som blev fastsat 
skonsmaessigt ti! 5.000 kr., hvoraf de 2.000 kr. var godtgorelse. 

U1993.1800 (Kanal 2/Larzen & Topsoe-Jensen): To Joumalister producerede et pro- 
gram som led i deres ans@ttelse hos Kanal 2. Med samtykke fra Kanal 2 producerede en 
anden tv-kanal et program om en filminstruktor, hvor der indgik et klip fra det plgaldende 
interview. ldet journalisteme ikke havde givet samtykke til, at der kunne disponeres over 
interviewet som sket, blev de tilkendt erstatning og godtgorelse pi 2.000 kr. 

U1996.1093V (Bamse og Kylling): Godtgorelse pl 20.000 kr. tilkendt for ikke- 
okonomisk skade (i forhold til p~stand pd 100.000 kr.), hvor legetojsproducent havde 
krenket kyllingefiguren kendt fra DR. 

U1997,1301 (Forredemes bom): Danmarks Radio havde uberettiget anvendt en 
reekke fotografier i forbindelse med en udsendelse. Derved var der handlet retsstridigt, og 
rettighedshaveren blev tilkendt en godtgorelse pl 5.000 kr. under hensyn til, at billedeme 
tidligere havde varet offentliggiort. 

U2001.747H (Tripp Trapp IHI): Hojesteret fastsatte godtgerelse til mobelarkitekt, der 
havde tegnet og designet Tripp Trappstolen, pl 30.000 kr. for ikke-okonomisk skade efter 
ophavsretslovens $ 83, stk. 3, svarende til det plstlede belob. 

U2001.1572V (Deeplinks): Dommen omhandlede ophavsretlige kreenkelser for 
deeplinks p~ internettet til musiknumre. Rettighedshaveme blev tilkendt en afrundet erstat- 
ning, der ogs~ indeholdt godtgorelse for ikke-okonomisk skade. 

U2002.9110 (Tv-boksning): Dommen vedrorte gamle bokseklip. I dommen blev 
godtgorelsen fastsat til 30.000 kr., idet TV2/Danmark fuldt bevidst havde tilbageholdt 
materialet p et tidspunkt, hvor partemes samarbejde var ophont p~ grund af uoverens- 
stemmelse, og at udnyttelsen af materialet var sket i en udsendelse med en kritisk vinkel p~ 
promotor Mogens Palles virksomhed. 

Godtgorelse for ikke-okonomisk skade er blevet afvist i folgende sager: 

U1985.389H (Galten vejviser): En kommunal vejviser var ikke af kunstnerisk karakter, og 
der kunne derfor ikke tilkendes godtgorelse for ikke-okonomisk skade. Dommen er ikke 
begrundet p~ dette punkt, men det angivne er den eneste logiske forklaring. 

U1994.1320 (Univesitetskompendier): Sagens parter var COPY-DAN (som mandatar 
for en rakke forfattere) og 3 universiteter, der havde foretaget kopiering af kompendier til 
undervisningsbrug. Landsretten fandt ikke, at der var grundlag for at tilkende godtgorelse. 

I U1997.1546V (Netto Music I): I sagen, der vedrorte piratkopiering af musikvarker, 
blev der fremsat krav om godtgorelse for ikke-okonomisk skade. Dette blev afvist, men til 
gengald blev rettighedshaver tilkendt erstatning for sit tabte vederlag og det tilsvarende 
belob til dakning af kontrolforanstaltninger. Dette forekommer ikke at vare en rigtig 
begrundelse, idet der burde vare tilkendt godtgorelse for ikke-okonomisk tab og eventuelt 
ved reduktion af belobet for andre tab, sledes at Vestre Landsret belobsmassigt kunne 
vzere kommet frem til samme resultat. 

Resultatet i de to sidstnavnte domme er heller ikke i overensstemmelse med senere 
praksis i lignende sager som U2001.747H (Tripp Trapp stolen JJJ), U200l.1572V (Deep 
links) samt U2002.9110 (Tv-boksning) refereret ovenfor. 

Godtgorelse var ikke p~st~et i U1999.326 (Microsoft) og U2005.60V (Videodistribu- 
tion via hjemmeside). 
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Godtgørelsesbeløb må fastsættes på baggrund af krænkelsens grovhed og den 
skadevirkning, der er påført rettighedshaveren. På baggrund af teori og prak
sis kan der ikke udledes mere konkrete retningslinjer for, hvordan godtgørel
sen skal opgøres. Det må dog konstateres, at de tilkendte beløb i praksis har 
været meget lave, og at det angiveligt har spillet ind, hvilken erstatning ret
tighedshaveren i øvrigt er blevet tilkendt.

4.2 Tortgodtgørelse efter markedsføringsloven og 
erstatningsansvarsloven

Markedsføringsloven indeholder ingen regler om godtgørelse for tort, og 
loven giver heller ikke hjemmel til at kræve bod eller pønalrelaterede erstat
ninger.116 Henvisningen i markedsføringslovens § 20, stk. 2 til dansk rets 
almindelige regler om erstatningsansvar medfører dog, at en fysisk person 
kan kræve erstatning i form af tort, hvis betingelserne herfor er opfyldt."7

En sådan godtgørelse for tort vil kunne tilkendes ved krænkelse efter mar
kedsføringslovens § 1 i forbindelse med anvendelse af eksempelvis kendte 
personers navn og billede i markedsføringsmæssig sammenhæng, evt. i kom
bination med erstatningsansvarslovens § 26 om godtgørelse for freds- og 
æreskrænkelse.1181 tilfælde af misrekommenderende og nedsættende udtalel-

116. Erling Borcher og Frank Bøggild, Markedsføringsloven, 2001, side 365, hvor bl.a. 
omtales U1980.578S (Kemikalieflaske), hvor et bodslignende beløb blev tilkendt og 
SHD af 24. marts 1998 (Kitler) refereret i NIR2000.403, hvor sagsøger havde krævet 
betaling af bod, men hvor Sø- og Handelsretten tilkendte erstatning for markedsfor
styrrelse uden at omtale dette anbringende.

117. Erling Borcher og Frank Bøggild, Markedsføringsloven, 2001 side 99 ff og side 367 
og Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, side 313-316, der 
mener, at muligheden for tortgodtgørelse omfatter fysiske personer, men ikke juridi
ske personer, som i stedet for må kræve erstatning for markedsforstyrrelse.

118. Det skal i sammenhæng hermed påpeges, at persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 
2000) beskytter personoplysninger under nærmere kvalificerede omstændigheder. 
Beskyttelsen omfatter personoplysninger, der helt eller delvis behandles elektronisk 
samt ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, når personoplysningerne in
deholdes i et register eller undergår anden systematisk behandling, j f. lovens § 1. Be
skyttelsen omfatter f.eks. den pågældende persons navn, stemme samt billede, jf. 
bemærkningerne til loven. En overtrædelse af loven kan medføre erstatningsansvar 
for den dataansvarlige, jf. lovens § 69, der bestemmer, at denne er underlagt et præ- 
sumtionsansvar med omvendt bevisbyrde. Erstatningsansvar for anvendelse af en 
persons billede ntv. vil således tillige kunne idømmes, jf. persondatalovens bestem
melser.
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Godtgorelsesbelob m~ fastsattes p~ baggrund af krankelsens grovhed og den 
skadevirkning, der er p~fort rettighedshaveren. P~ baggrund af teori og prak- 
sis kan der ikke udledes mere konkrete retningslinjer for, hvordan godtgorel- 
sen skal opgores. Det m~ dog konstateres, at de tilkendte belob i praksis har 
veeret meget lave, og at det angiveligt har spillet ind, hvilken erstatning ret- 
tighedshaveren i ovrigt er blevet tilkendt. 

4.2 Tortgodtgorelse efter markedsforingsloven og 
erstatningsansvarsloven 

Markedsforingsloven indeholder ingen regler om godtgorelse for tort, og 
loven giver heller ikke hjemmel til at kreve bod eller ponalrelaterede erstat- 
ninger.' Henvisningen i markedsforingslovens $ 20, stk. 2 til dansk rets 
a\mindelige regler om erstatningsansvar medforer dog, at en fysisk person 
kan krave erstatning i form af tort, hvis betingelsere herfor er opfyMde! 

En s~dan godtgorelse for tort vil kunne tilkendes ved krnkelse efter mar- 
kedsforingslovens $ I i forbindelse med anvendelse af eksempelvis kendte 
personers navn og billede i markedsforingsmassig sammenhang, evt. i kom- 
bination med erstatningsansvarslovens $ 26 om godtgorelse for freds- og 
zreskreenkelse.' I ttfaelde af misrekommenderende og nedszttende udtalel- 

1I6. Erling Borcher og Frank Boggild, Markedsforingsloven, 2001, side 365, hvor bl.a. 
omtales U1980.578S (Kemikalieflaske), hvor et bodslignende belob blev tilkendt og 
SHD af 24. marts 1998 (Kitler) refereret i NIR2000.403, hvor sagsoger havde kravet 
betaling af bod, men hvor Se- og Handelsretten tilkendte erstatning for markedsfor- 
st yrrelse uden at omtale dette anbringende. 

117. Erling Borcher og Frank Boggild, Markedsforingsloven, 2001 side 99 f og side 367 
og Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, side 313-316, der 
mener, at muligheden for tortgodtgorelse omfatter fysiske personer, men ikke juridi- 
ske personer, som i stedet for ml kreeve erstatning for markedsforstyrelse. 

18. Det skal i sammenhang hermed p~peges, at persondataloven (lov nr. 429 af 31, maj 
2000) beskytter personoplysninger under narmere kvalificerede omstandigheder. 
Beskyttelsen omfatter personoplysninger, der helt eller delvis behandles elektronisk 
samt ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, n~r personoplysningeme in- 
deholdes i et register eller underg~r anden systematisk behandling, jf. lovens $ L. Be- 
skyttelsen omfatter f.eks. den pgeldende persons navn, stemme samt billede, jf. 
bemarkningeme til loven. En overtrdelse af loven kan medfore erstatningsansvar 
for den dataansvarlige, jf. lovens $ 69, der bestemmer, at denne er underlagt et pre- 
sumtionsansvar med omvendt bevisbyrde. Erstatningsansvar for anvendelse af en 
persons billede mv. vil sledes tillige kunne idommes, jf. persondatalovens bestem- 
melser. 
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se for at reducere skadevirkningeme eller retsforfulgning af kreenkelser 
markedet.'?? 

5.2 Erstatningsansvarsloven 
Erstatningsansvarsloven gelder generelt inden for dansk erstatningsret og 
finder s~ledes ogs~ anvendelse inden for immaterialretten. Lempelsesreglen i 
erstatningsansvarslovens § 24 er derfor tillige relevant i tilfzelde af immateri- 
alretskreenkelser.' Efter erstatningsansvarslovens $ 24 kan erstatningsansvar 
nedsettes eller bortfalde, n~r ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den 
erstatningsansvarlige, eller n~r ganske serlige omstendigheder i ovrigt gor 
det rimeligt. 

Domstolene kan, hvis de finder det relevant i den enkelte sag, veelge at 
anvende lempelsesreglen i erstatningsansvarsloven $ 24 til at foretage en 
nedsettelse af erstatningen eller til belt at lade denne bortfalde124. Reglen 
gelder generelt s~vel i som uden for kontrakt, men er »speciel« i den for- 
stand, at den almindeligvis alene anvendes rent undtagelsesvis som en art 
»sikkerhedsventil« i tilfzelde, hvor de erstatningsretlige regler ville fore ti! et 

l; 12s urimel1gt resultat. 

122. Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krankelser, 2005, side 199 f gor sig 
til talsmand for disse synspunkter, men gor opmerksom p~, at manglende retsfor- 
folgning kan f~ passivitetsvirkninger. P~ linje hermed Thomas Riis, Enerettigheder 
og vederlagsrettigheder, 2005, side 286. 

123. Mogens Koktvedgaard, Lerebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 463. 
124. Ogs~ born under 15 ~r kan blive erstatningspligtige efter samme regler som personer 

over denne alder, og tilsvarende kan personer, der mangler evnen ti! at handle for- 
nuftsmressigt, blive erstatningspligtige efter samme regler som sjelssunde personer. 
For disse ansvarssubjekter findes dog nogle serlige lempelsesregler i erstatningsan- 
svarslovens § 24a og 24b, som giver mulighed for, at ansvar kan lempes eller bort- 
falde, hvor der i relation til $ 24a born under I5 ~r skal tages hensyn til manglende 
udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstrendighedeme i ovrigt mv. 
se Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige kreenkelser, 2005, side 248, note 
194, $ 24a er p~ber~bt i utrykt Ostre Landsrets dom af 25. juni 2004 (Coneet # 12) i 
b~de byret og landsret, men ingen af instanserne har i premisserne lagt til grund, at 
erstatningsansvaret for den 14-~rige dreng, der havde tilgengeliggiort 2.575 musikfi- 
ler, skulle lempes efter denne bestemmelse. 

125. Af praksis i immaterialretssager, hvor erstatningsansvarslovens $ 24 har veret p~be- 
r~bt, men er blevet afvist af domstolene som grundlag for lempelse, se 
FED 1996.15030 (Patricia Records), hvor erstatningsansvar i anledning af krznkelse 
af producents rettigheder ved kopiering og eksport af lydoptagelser ikke blev lempet 
i medfor af erstatningsansvarslovens § 24. Erstatning blev fastsat til 8 mio. kr. 

490 

SMOG
Line



Side 501

f krzenkelser 

tatningsret og 
pelsesreglen i 
e af immateri- 
tatningsansvar 
gende for den 
r i ovrigt gor 

sag, veelge at 
t foretage en 
1de". Reglen 
el« i den for- 
is som en art 
ville fore til et 

de 199 f gor sig 
nglende retsfor- 
, Enerettigheder 

le 463. 
er som personer 
ii at handle for- 
sunde personer. 
i erstatningsan- 

mpes eller bort- 
n ti! manglende 
ne i ovrigt mv. 

side 248, note 
(Conect # 12) i 
agt ti! grund, at 
2.575 musikfi- 

har veeret p~be- 
lempelse, se 
af kreenkelse 
blev lempet 

io. kr. 

5. Lempelse eller bortfald af ansvar og erstatning 

Som det fremg~r af erstatningsansvarslovens $ 24, stk. 1, 1I. led, er det 
forst og fremmest skadevolderens okonomiske forhold, der er afgorende for, 
om erstatningsansvaret ska! lempes, hvorfor reglen hovedsagelig vii have 
betydning i forhold ti! privatpersoners erstatningsansvar.' Bestemmelsen i 
erstatningsansvarsloven $ 24 kan s~ledes som udgangspunkt ikke p~ber~bes 
af erhvervsvirksomheder, men der kan dog forekomme undtagelser, f.eks. 
hvis et erstatningskrav vii virke meget tyngende for en mindre virksomhed og 
m~ske ligefrem true virksomhedens eksistensgrundlag.' Erstatningsansvaret 
kan dog tillige lempes, n~r ganske seerlige omsteendigheder i ovrigt gor det 
rimeligt, jf. !ovens § 24, stk. 1, 2. led. I princippet er det muligt at foretage 
lempelse efter erstatningsansvarslovens § 24, selvom der foreligger grov 
uagtsomhed eller forset, s~fremt serlige omstendigheder taler herfor." 
Lempelsesreglen finder b~de anvendelse p~ vederlagskrav som p~ tabserstat- 
ning efter de immaterialretlige love, da begge former for krav ma betragtes 

· kr 129 som et erstatnmgs av. 

Lempelsesbestemmelsen blev anvendt i U2005.60V (Videodistribution via hjemmeside), 
hvor en indehaver af en hjemmeside blev domt til at betale vederlag og erstatning ti! en 
reekke rettighedshavere. Pa hjemmesiden kunne brugeme se lister over andre brugeres 
film, og brugerne kunne s~ledes bytte ulovlige filmkopier med hinanden. Desuden kunne 
der fra hjemmesiden downloades en rrekke undertekster til film. Siden blev drevet i privat 
regi uden erhvervsmessigt islet, bortset fra bannerreklamer, og der k:unne ikke downloa- 
des film direkte fra hjemmesiden, ligesom overforsler af film ikke foregik via hjemmesi- 
den. Landsretten konkluderede, at form~let med hjemmesiden var at opfordre og medvirke 
til ulovlig kopiering og distribution. Den tilkendte erstatning pa 758.012 kr. blev reduceret 
til 200.000 kr. i medfor af erstatningsansvarslovens § 24: »Under hensyn ti! oplysningeme 
om indstevntes okonomiske forhold og til, at der ikke har veret tale om en egentlig er- 

126. Jens Moller og Michael S. Wiisbye, Erstatningsansvarsloven med kommentarer, 6. 
udgave, 2002, side 486 ff, Bo von Eyben og Helle Isager, Lerebog i erstatningsret, 
5. udgave, 2003, side 364 fog A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 5. udgave, 1989, 
side 479. 

127. Jens Moller og Michael S. Wiisbye, Erstatningsansvarsloven med kommentarer, 6. 
udgave, 2002, side 492 f, Bo von Eyben og Helle !sager, Lrerebog i erstatningsret, 5. 
udgave, 2003, side 365 og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 5. udgave, 1989, 
side 479 og Mogens Koktvedgaard, Lerebog i immaterialret, 7. udgave, 2005, side 
463. 

128. Betrenkning 829/1978, side 32 og Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige 
kreenkelser, 2005, side 248 f. 

129. Eva Aaen Skovbo, Erstatning for ophavsretlige krenkelser, 2005, side 248 fog 
U2005.60V (Videodistribution via hjemmeside), hvor lempelse blev foretaget af er- 
statningskrav, som for en stor de! var baseret pa vederlagsreglen efter ophavsretslo- 
vens § 83, stk. 1. 
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Tuesday, 22 January 2013 

Copyright vs Freedom of Expression Judgment 

Earlier this month, the Court issued an important judgment, Ashby Donald and others v France 
(judgment in French), on the tensions between copyright law and the freedom of expression. It is 
my great pleasure to put online a guest post about this judgment by professor Dirk Voorhoof of Ghent 
University and Inger Høedt-Rasrnussen of Copenhagen Business School. Thanks to both! 

Copyright vs. freedom of expression 

ECtHR (5th section), 10 January 2013, case of Ashby Donald and others v. France, Appl. nr. 36769/08 

By Dirk Voorhoof, Ghent University and Inger Høedt-Rasmussen, Copenhagen Business School 

For the first time in a judgment on the merits, the European Court of Human Rights has clarified that a 
conviction based on copyright law for illegally reproducing or publicly communicating copyright 
protected material can be regarded as an interference with the right of freedom of expression and 
information under Article 10 of the European Convention. Such interference must be in accordance with 
the three conditions enshrined in the second paragraph of Article 10 of the Convention. This means that 
a conviction or any other judicial decision based on copyright law, restricting a person's or an 
organisation's freedom of expression, must be pertinently motivated as being necessary in a democratic 
society, apart from being prescribed by law and pursuing a legitimate aim. 

It is, in other words, no longer sufficient to justify a sanction or any other judicial order restricting one's 
artistic or journalistic freedom of expression on the basis that a copyright law provision has been 
infringed. Neither is it sufficient to consider that the unauthorised use, reproduction or public 
communication of a work cannot rely on one of the narrowly interpreted exceptions in the copyright law 
itself, including the application of the so-called three-step test (art. 5.5 EU Directive 2001/29 of 22 May 
2001). The European Court's judgment of 10 January 2013 in the case of Ashby Donald and others v. 
France unambiguously declares Article 10 of the Convention applicable in copyright cases interfering 
with the right of freedom of expression and information of others, adding an external human rights 
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artistic or journalistic freedom of expression on the basis that a copyright law provision has been 
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perspective to the justification of copyright enforcement. Due to the important wide margin of 
appreciation available to the national authorities in this particular case, the impact of Article 10 
however is very modest and minimal. 

Pictures published on the Internet, infringing copyright 

In this case, the applicants were Robert Ashby Donald, Marcia Madeira Moraes and Olivier Claisse, 
respectively an American, a Brazilian and a French national living in New-York, Paris and Le Perreux 
sur-Marne. All three are fashion photographers. The case concerned their conviction in France for 
copyright infringement following the publication of pictures on the Internet site Viewfinder of a 
fashion company run by Mr. Donald and Mr. Moraes. The photos were taken by Mr. Claisse at fashion 
shows in Paris in 2003 and published without the permission of the fashion houses. The three fashion 
photographers were ordered by the Court of Appeal of Paris to pay fines between 3.000 and 8.000 euro 
and an award of damages to the French design clothing Federation and five fashion houses, all together 
amounting to 255.000 euro. Donald, Moraes and Claisse were also ordered to pay for the publication of 
the judgment of the Paris Court of Appeal in three professional newspapers or magazines. In its 
judgment of 5 February 2008 the Supreme Court (Court de Cassation) dismissed the applicants' 
argumentation based on Article 10 of the Convention and on Article 122-9 o of the French Copyright Act 
(Code de la Propriété Intellectuele). The Supreme Court was of the opinion that the Court of Appeal had 
sufficiently justified its decision. Accordingly, the applicants could not rely on an exception in French 
copyright law, allowing the reproduction, representation or public communication of works exclusively 
for news reporting and information purposes. 
In Strasbourg the applicants complained in particular of a breach of their rights under Article 10 
(freedom of expression and information) of the European Convention. The European Court declared the 
application admissible and not manifestly ill-founded (§ 25), but concluded on the merits of the case 
that the conviction of the applicants because of breach of the French Copyright Act did not amount to a 
violation of Article 10 of the Convention by the French authorities. The Court was indeed of the opinion 
that the conviction for breach of copyright and the award of damages was to be considered as an 
interference with their rights protected by Article 10 of the Convention. However, this interference was 
prescribed by law, pursued the legitimate aim of protecting the rights of others and was to be 
considered necessary in a democratic society. 

The Court explicitly recognises the applicability of Article 10 in this case: "La Cour rappelle que 
l'article 10 de la Convention a vocation à s'appliquer à la communication au moyen de l'Internet ( .. ), 
quel que soit le type de message qu'il s'agit de véhiculer ( .. ), et même lorsque l'objectif poursuivi est 
de nature lucrative (. .). Elle rappelle aussi que la liberté d'expression comprend la publication de 
photographies ( .. ). Elle en déduit que la publication des photographies litigieuses sur un site Internet 
dédié à la mode et proposant au public des images de défilés à la consultation libre ou payante et à la 
vente relève de l'exercice du droit à la liberté d'expression, et que la condamnation des requérants 
pour ces faits s'analyse en une ingérence dans celui-ci" (§ 34). The Court hereby confirms its approach 
that while freedom of expression is subject to exceptions, these exceptions must be construed strictly, 
and the need for any restrictions must be established convincingly: "La liberté d'expression ( .. ) telle 
que la consacre l'article to, (..) est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation 
étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante" (§ 38). 

A particular wide margin of appreciation 

The Court is of the opinion that in this case a wide margin of appreciation is to be given to the domestic 
authorities, as the publication of the pictures of models at a fashion show and the fashion clothing 
shown on the catwalk in Paris was not related to an issue of general interest for society and concerned 
rather a kind of "commercial speech". As the Court points out: "En l'espèce, les photographies 
litigieuses ont été publiées sur un site Internet appartenant à une société gérée par les deux premiers 
requérants, dans le but notamment de les vendre ou d'y donner accès contre rémunération. La 
démarche des requérants était donc avant tout commerciale. De plus, si l'on ne peut nier l'attrait du 
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A particular wide margin of appreciation 

The Court is of the opinion that in this case a wide margin of appreciation is to be given to the domestic 
authorities, as the publication of the pictures of models at a fashion show and the fashion clothing 
shown on the catwalk in Paris was not related to an issue of general interest for society and concerned 
rather a kind of "commercial speech". As the Court points out: "En !'esp~ce, les photographies 
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public pour la mode en général et les défilés de haute couture en particulier, on ne saurait dire que les 
requérants ont pris part à un débat d'intérêt général alors qu'ils se sont bornés à rendre des 
photographies de défilés de mode accessibles au public" (§ 39). 

The member states are furthermore in a position to balance conflicting rights and interests, such as the 
right of freedom of expression under Article 10 of the Convention with the right of property as protected 
by Article 1 of the First Protocol to the Convention. The Court, referring to its 2007 Grand Chamber 
judgment in Anheuser-Busch Ine. v. Portugal, reiterates that "l'ingérence dans le droit à la liberté 
d'expression des requérants visait à la protection des droits d'auteur des créateurs de mode. Dès lors 
que l'article 1 du Protocole na 1 s'applique à la propriété intellectuelle (..), elle visait ainsi à la 
protection de droits garantis par la Convention ou ses Protocoles" (§ 40). 

Two crucial elements in this case justify that the national authorities enjoy a particularly wide margin of 
appreciation. The European Court refers to "une marge d'appréciation particulièrement importante" (§ 
41). These elements are the "commercial speech"-character of the publication of the pictures on the 
website and the balancing exercise the Court needs to undertake regarding the conflicting rights 
guaranteed by Article 1 O of the Convention and the right of property as protected by Article 1 of the 
First Protocol to the Convention. 

The European Court consequently refers to the Paris Court of Appeal's finding that the applicants had 
reproduced and represented the pictures without authorisation by the copyright holders, hence 
infringing the rights of intellectual property of others. The European Court refers to the reasoning by the 
Paris Court "que les requérants avaient, en connaissance de cause, diffusé les photographies litigeuses 
sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteurs, qu'ils ne pouvaient se dégager de leur 
responsabilité en se prévalant du fait que le système de l'engagement de presse était inadapté ou mal 
respecté, et qu'ils s'étaient donc rendus coupables du délit de contrefaçon. Elle ne voit pas de raison 
de considérer que le juge interne a excédé sa marge d'appréciation en faisant par ces motifs prévaloir 
le droit au respect des biens des créateurs de mode sur le droit à la liberté d'expression des 
requérants" (§ 42). 

Finally the European Court does not consider the fines and the substantial award of damages as 
disproportionate to the legitimate aim pursued, arguing that the applicants gave no evidence that these 
sanctions had "financially strangled" them: "La Cour observe toutefois avec le Gouvernement que, si 
les requérants affirment avoir été" étranglés financièrement », ils ne produisent aucun élément relatif 
aux conséquences de ces condamnations sur leur situation financière ». The Court accepts the reasoning 
of the domestic courts and their calculation of the damages, with respect for the guarantees of a fair 
trial not being under dispute in this matter. The Court "relève en outre que Ie juge interne a fixé ces 
montants à l'issue d'une procédure contradictoire dont l'équité n'est pas en cause et a dûment motivé 
sa décision, précisant en particulier les circonstances qui, selon son appréciation, les justifiaient" (§ 
43). 

In these circumstances and taking into account the particular important margin of appreciation of the 
national authorities, the Court concludes unanimously that there is no violation of Article 10 of the 
Convention. 

Relying on Article 7 (no punishment without law), the applicants also alleged that, in refusing to apply 
an exception to copyright law provided for under an Article of the French Intellectual Property Code, the 
Court of Cassation failed to apply the principle that the criminal law must be strictly interpreted. The 
European Court however dismissed this part of the application as manifestly ill-founded. 

Comment 

The judgment of the European Court of 10 January 2013 is interesting for several reasons. 

1.Emerging internet cases. 
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First of all, the judgment illustrates that cases of (alleged) breaches of fundamental rights and 
freedoms, enshrined in the European Convention and its Protocols, situated in the digital, online world 
have started to find their way to the European Court of Human Rights. During the past few years and 
months the European Court has delivered several judgments in "internet"-cases related to freedom of 
expression and information, such as in Times Newspapers Ltd. v. United Kingdom (ECtHR 10 March 2009), 
Editorial Board of Pravoye Dela and Shtekel v. Ukraine (5 May 2011) and in its Grand Chamber judgment 
in Mouvement Raëlien Suisse v. Switzerland (13 July 2012). 

In Szima v. Hungary the case concerned a sanction of the person who had editorial control over a police 
trade union's website. She was also the author of a series of blogs and articles that were considered as 
instigation to insubordination by the Hungarian authorities. The European Court accepted that there was 
a sufficient "pressing social need" to interfere with the applicant's freedom of expression (ECtHR 9 
October 2012). 

In Peta Deutschland v. Germany a civil injunction preventing the applicant association inter alia from 
publishing seven specified posters via the internet, comparing the atrocities of the genocide of the Nazi 
regime with animal suffering and hence banalising and instrumentalising the holocaust, was not 
considered as a violation of Article 10 (ECtHR 8 November 2012). 

In a judgment of 18 December 2012, the European Court came to the conclusion that the decision taken 
and upheld by the Turkish authorities to block internet access to Google Sites amounted to a violation of 
Article 10. The decision to block Google Sites had been taken to prevent further access to one particular 
website hosted by Google which included content deemed offensive to the memory of Mustafa Kemal 
Atatürk, the founder of the Turkish Republic. With its judgment in Ahmet Yildirim v. Turkey the European 
Court of Human Rights has reinforced the right of individuals to access the internet, as in its ruling 
against the wholesale blocking of online content, it asserted that the internet has now become one of 
the principal means of exercising the right to freedom of expression and information (ECtHR 18 
December 2012). 

Due to this emerging case law related to internet and other new forms of technology, including rights 
and freedoms guaranteed by the Convention, the European Court has recently updated its fact sheet on 
the European Court's case law on New Technologies. 

The judgment of 10 January 2013 in Ashby Donald and others v. France, concerning a copyright 
infringement following the publication of pictures on an Internet site, is the first and will certainly not 
be the last case before the European Court in 2013 which is internet-related. 

2.Money or message driven? 

Secondly the Court's judgment is a clear illustration of the difference between, on the one hand, 
expression and content contributing to an issue of public debate or a debate of general interest for 
society, and on the other hand, "commercial speech". Speech, messages, pictures and content which are 
merely money driven do not enjoy the added value of the protection guaranteed by Article 10 of the 
Convention. In the Court's view, the margin of appreciation in such circumstances is a very wide one, 
even in a case where the interference by the authorities takes the form of a criminal conviction or a 
very high award of damages, both 'sanctions' with a risk of having a chilling effect. 

This approach was also recently confirmed in Mouvement Raëlien Suisse v. Switzerland, in which the 
Court stated : "Whilst there is little scope under Article 10 § 2 of the Convention for restrictions on 
political speech ( .. ), a wider margin of appreciation is generally available to the Contracting States 
when regulating freedom of expression in relation to matters liable to offend intimate personal 
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very high award of damages, both 'sanctions' with a risk of having a chilling effect. 
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margin of appreciation in the regulation of speech in commercial matters or advertising" (§ 61, also 
referring to ECtHR 20 November 1989, Markt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany and 
ECtHR 24 February 1994, Casado Coca v. Spain). 

This aspect is also emphasised in the case Ashby Donald and others v. France. Hence no doubt in this 
case: "La démarche des requérants était donc avant tout commerciale". There is indeed no indication 
that the applicants were involved in a debate of general interest (see e.g. Barthold v. Germany, Hertel 
v. Switzerland, Stambuk v. Germany, Vereinigung Gegen Tierfabriken Schweiz VGT v. Switzerland and 
Peta Deutschland v. Germany). The three fashion photographers only made the catwalk pictures of Paris 
fashion shows accessible to the public. 

It would undoubtedly have been different if the pictures posted on the Internet had contributed to a 
public debate e.g. on women's rights in the world of fashion, or on public health issues related to 
anorexia and young girls being tempted to look like models in the glossy fashion magazines. In this case 
the photos were solely used in a commercial setting, while the pictures contained no further message 
than reproducing the images of the Paris fashion shows. It is not because the website or the media 
platform is part of a commercial company, that the invoked freedom of expression will receive a lower 
degree of protection from the scope of Article 10 of the Convention. What essentially matters is whether 
the publication, the article, the expression or the pictures contribute to a debate of general interest, a 
notion which is broadly interpreted by the European Court of Human Rights: "what constitutes a subject 
of general interest will depend on the circumstances of the case" (ECtHR (Grand Chamber) 7 February 
2012, Axel Springer Verlag AG v. Germany, § 90. See also D. VOORHOOF, "Freedom of Expression under 
the European Human Rights System", Inter-American and European Human Rights Journal / Revista 
Interamericana y Europa de Derechos Humanos 2009/1-2,3-49). 

If the publication or the public communication of the litigious pictures had contributed to such a debate 
of general interest, and if the publication of the pictures had been justified in this context (ECtHR 18 
January 2011, MGN Limited v. United Kingdom and ECtHR (Grand Chamber) 7 February 2012, Von 
Hannover nr. 2 v. Germany), a more strict scrutiny by the European Court from the perspective of Article 
10 would have been necessary, and at the same time reducing the margin of appreciation available to 
the national authorities. 

3.Copyright law enforcement must be in accordance with Article 10 of the Convention 

Another reason why the European Court accepts a wide margin of appreciation in Ashby Donald and 
other v. France is because it has to balance two conflicting fundamental rights enshrined in the 
Convention and its Protocols. In such a context the Court is required to verify whether the domestic 
authorities struck a fair balance when protecting two values guaranteed by the Convention and its 
Protocols. In this case the Court had to balance on the one hand, freedom of expression protected by 
Article 10 and, on the other, the right to property enshrined in Article 1 of the First Protocol. Especially 
since its Grand Chamber judgment in Anheuser-Busch Incl. v. Portugal in a trademark dispute, there can 
be no doubt that "Article 1 of Protocol No. 1 is applicable to intellectual property as such" (ECtHR 
(Grand Chamber) 11 January 2007, § 72). Indeed, in Melnychuk v. Ukraine, which concerned an alleged 
violation of the applicant's copyright, the Court had earlier decided that Article 1 of the First Protocol 
was applicable to intellectual property (ECtHR (decision) 7 July 2005, Melnychuk v. Ukraine). 

Where the balancing exercise between two Convention rights has been undertaken by the national 
authorities in conformity with the criteria laid down in the Court's case-law, it requires strong reasons 
for the European Court to substitute its view for that of the domestic courts (ECtHR (Grand Chamber) 7 
February 2012, Axel Springer Verlag AG v. Germany, § 88). However, the circumstance itself of the 
balancing of conflicting rights does not exclude a thorough analysis by the Court of the findings and 
reasoning by the national courts, as is demonstrated in the Court's Grand Chamber judgments of 7 
February 2012 in the cases of Axel Springer Verlag AG v. Germany and Von Hannover nr. 2 v. Germany. 
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The European Court of Justice in some recent judgments has also confirmed this approach when it had to 
balance the enforcement of copyright on the internet with other rights. The EU Court of Justice in 
Scarlet v. Sabam (24 November 2011) has reiterated that "the protection of the right to intellectual 
property is indeed enshrined in Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union ('the Charter'). There is, however, nothing whatsoever in the wording of that provision or in the 
Court's case- law to suggest that that right is inviolable and must for that reason be absolutely 
protected" (§ 43). 

According to the CJEU "the protection of the fundamental right to property, which includes the rights 
linked to intellectual property, must be balanced against the protection of other fundamental rights", 
including the right of freedom of expression and information guaranteed by Article 10 of the Convention 
(CJEU 24 November 2011, C·70/10, Scarlet Extended NV v. Belgische Vereniging van Auteurs, 
Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM); CJEU 16 February 2012, C-360/10, Belgische Vereniging van 
Auteurs, Campanisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV. See also CJEU (GC) 16 December 2008, 
C-73/07, Tietosuojavaltuutettu / Satakunnan Markkinapörssi Dy, Satamedia Dy). 

The CJEU clarified that "in the context of measures adopted to protect copyright holders, national 
authorities and courts must strike a fair balance between the protection of copyright and the 
protection of the fundamental rights of individuals who are affected by such measures" (CJEU 24 
November 2011, C-70/10, § 45). From this perspective, the CJEU considered that an injunction to install 
an internet filtering system as a measure of enforcement of copyright "could potentially undermine 
freedom of information", since that system might not distinguish adequately between unlawful content 
and lawful content, with the result that its introduction could lead to the blocking of lawful 
communications (compare with ECtHR 18 December 2012, Ahmet Yildirim v. Turkey). 

In the case of Ashby Donald and others v. France the European Court of Human Rights did not need to 
undertake itself such a balancing exercise, as it found that the French judicial authorities have done this 
exercise in a proper way. As the Court stated, it saw no reason to disagree with the findings by the 
French courts : "Elle ne voit pas de raison de considérer que le juge interne a excédé sa marge 
d'appréciation en faisant par ces motifs prévaloir le droit au respect des biens des créateurs de mode 
sur le droit à la liberté d'expression des requérants" (§ 42). The Court followed the same reasoning 
regarding the proportionality of the fine and the award of damages the applicants are ordered to pay (§ 
43). 

The deferential approach by the European Court, due to the appropriate way the French courts have 
handled the case and especially due to the fact that it 'only' concerned an interference in the context 
of "commercial speech" does not exclude at all that in other cases the European Court may scrutinize in 
a more strict way the balancing of a conflict between the right of freedom of expression and copyright. 
That will especially be the case in matters that concern prior restraint, such as the blocking of internet 
sites, artistic freedom of expression, political speech, use of official documents, reproduction and public 
communication of works for educational or scientific purposes or NGOs participating in debate on 
matters of public concern such as health and environmental issues. Similarly, in cases where journalists 
and media are exercising their public watchdog function in a democracy, in cases of parody, caricatures 
or other forms of transformative use and when sanctions risk to have a chilling effect on the freedom of 
expression and information in a democracy. In such cases interferences with the right of freedom of 
expression and information, based on copyright law, will indeed need to undergo a more careful 
balancing test between Article 10 and Article 1 of the First Protocol. 

Some national courts, within their margin of appreciation, already have referred to or have applied 
Article 10 in cases where the enforcement of copyright law otherwise could lead to a violation of the 
right of freedom of expression and information guaranteed by Article 10 of the Convention (see e.g. 
Casso Fr. 19 October 2006 Camel/Japan Tobacco v. CNMRT; Rb. Amsterdam, 22 December 2006, Staat der 
Nederlanden v. Greenpeace and Rb. 's-Gravenhage (Summary Proceeding) 4 May 2011, Louis Vuitton v. 
Nadia Plesner). 
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Although the European Court did not find a violation of Article 10 in the case of Ashby Donald and others 
v. France, the judgment in this case has definitely confirmed that copyright enforcement, restrictions on 
the use of copyright protected works and sanctions based on copyright law ultimately can be regarded as 
interferences with the right of freedom of expression and information. This requires inevitably a 
balancing test between the rights involved. In terms of predictability of the outcome of such a balancing 
test, a clear set of criteria need to be developed, like the Grand Chamber did in Axel Springer Verlag 
AG v. Germany, balancing the Articles 8 and 10 of the Convention (see §§ 89-109). As long as it is 
unclear which criteria should be used in this balancing exercise and how they should be applied, legal 
advisors and counsels, whose predictability is founded in legal sources, might be troubled when the 
balancing test arguments can be derived from an extensive and unpredictable sample of legal, financial, 
commercial, ethical, technical or factual elements or justifications. Unfortunately the facts and 
circumstances in the case of Ashby Donald and others v. France did not give a real opportunity to the 
European Court to give preliminary assistance in this matter. This leaves, however, an uncertain future 
for the application of Article 10 in matters of copyright enforcement interfering with the right of 
freedom of expression and information. 
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 Stk. 2 og 3 indeholder undtagelser til hovedreglen i stk. 1, for så vidt angår 
retten til viderespredning ved udleje og udlån. Efter stk. 2 er det ikke uden 
ophavsmandens samtykke tilladt at sprede eksemplarer af værker gennem ud-
lejning, bortset fra bygningsværker og brugskunst. Efter stk. 3 er det ikke til-
ladt uden ophavsmandens samtykke at sprede eksemplarer af filmværker og 
eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form gennem udlån, medmin-
dre et eksemplar af et edb-program i digitaliseret form udgør en del af et litte-
rært værk og udlånes sammen med dette.  
 Efter ophavsretsloven gælder, på baggrund af EU-retten, et princip om re-
gional konsumption, dvs. eneretten konsumeres ved salg inden for EU-
fællesskabet, men ikke ved salg mv. til lande uden for. Herved hindres paral-
lelimport af værkseksemplarer fra lande uden for EU.96 
 Som det fremgår, gælder bestemmelsen om konsumption i § 19 også for 
edb-programmer med den anførte undtagelse i stk. 3, for så vidt angår udlån. 
Har brugeren ikke erhvervet selve ejendomsretten til eksemplaret af pro-
grammet, men alene en i aftalen nærmere defineret brugsret (licens), indtræ-
der der som udgangspunkt ikke konsumption. Erhververen må i så tilfælde 
ikke videreoverdrage programmet, medmindre licensaftalen hjemler dette.97  

6.8. Ytringsfrihed som indskrænkning i ophavsretten 
Spørgsmålet, om ophavsretten i visse tilfælde må vige for hensynet til yt-
ringsfriheden, er et vanskeligt spørgsmål, som ikke desto mindre er centralt 
for medierne, navnlig dagspressen. Traditionelt har den almindelige opfattel-
se været, at ytringsfriheden ikke indebærer nogen indskrænkning i ophavsret-
ten overhovedet,98 idet ophavsretslovgivningen allerede afspejler en interes-
seafvejning mellem hensynet til ophavsmanden og andre hensyn, herunder til 
informations- og ytringsfriheden. For dette synspunkt taler, at retten til yt-
ringsfrihed efter Menneskerettighedskonventionens art. 10 ikke er absolut, og 
at der efter art. 10, stk. 2, bl.a. kan gøres undtagelser i ytringsfriheden for at 
sikre »andres rettigheder«. Immaterielle rettigheder, herunder ophavsretten, 

 
96. Se uddybende Schovsbo og Rosenmeier (2011), s. 184 ff. 
97. Jf. UfR 2010.706H (Licensaftalen). Hvorvidt der foreligger en fuldstændig eksem-

plaroverdragelse eller alene en overdragelse af brugsretten, må bero på fortolkning af 
den pågældende aftale. Se nærmere om problemstillingen Bryde Andersen (2005), s. 
849. I den føromtalte UsedSoft var den licens, kunderne erhvervede ved online-køb af 
det pågældende software, tidsubegrænset, ligesom prisen reelt svarede til købsprisen 
for softwaren. EU-Domstolen fandt herefter, at der reelt ikke var tale om overdragelse 
af en licens, men om overdragelse af selve ejendomsretten til softwaren.  

98. Se for dette synspunkt fx Schønning (2011), s. 228.  
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er selvstændigt beskyttet efter den første protokol til Menneskerettighedskon-
ventionen,99 og er desuden beskyttet efter EU’s Charter om grundlæggende 
rettigheder100 på lige fod med retten til ytringsfrihed. Charteret har med Lis-
sabon-Traktaten fået traktatstatus.  
 Ytringsfriheden kan således ikke i almindelighed siges at være vægtet hø-
jere som grundrettighed end ophavsretten.101 I sagen om »Kommissærens 
dagbog«,102 hvor Politiken uden samtykke som tillæg til avisen bragte hele 
den ikke offentliggjorte (og meget kontroversielle) dagbog fra daværende 
EU-kommissær Ritt Bjerregaard, fandtes hensynet til informations- og yt-
ringsfriheden da heller ikke at kunne berettige den klare ophavsretskrænkelse.  
 Tendensen synes imidlertid i de seneste år at gå i retning af, at ytringsfri-
heden kan indskrænke ophavsretten. Flere udenlandske domme trækker i den 
retning,103 og det samme gør for dansk rets vedkommende dommen i U 
2009.875 Ø (Den lille havfrue). Her havde en billedkunstner brugt nogle fo-
tografier af skulpturen Den Lille Havfrue i en kollage i forbindelse med fej-
ringen af H.C. Andersen-året. Som udgangspunkt en klar overtrædelse op-
havsretten til skulpturen. Landsretten frifandt imidlertid kunstneren, bl.a. ud 
fra »en konkret afvejning af hensynet til effektiv beskyttelse af [ophavsman-
dens arvingers] ophavsret over for hensynet til [kunstnerens] kunstneriske yt-
ringsfrihed«. Præjudikatværdien af dommen er næppe helt klar, men den om-
stændighed, at retten foretager en afvejning af ophavsretten i forhold til yt-
ringsfrihedsretten, og ud fra en helhedsvurdering vægter ytringsfriheden høje-
re, tyder på, at ytringsfriheden også i dansk ret kan virke som en indskrænk-
ning af ophavsretten.  
 Dette synes også i overensstemmelse med systematikken i Menneskeret-
tighedskonventionens art. 10, stk. 2, hvorefter indskrænkninger i ytringsfri-
heden skal opfylde 3 betingelser: 1) være foreskrevet ved lov, 2) være nød-
vendige i et demokratisk samfund, og 3) opfylde en af de i bestemmelsen po-
sitivt oplistede anerkendelsesværdige grunde, herunder hensynet til beskyttel-
se af »andres rettigheder«. Ophavsretten er lovfæstet og omfattet af hensynet 

 
99. Jf. art. 1 til protokollen, der vedrører »ejendomsrettigheder«, hvilket efter praksis og-

så omfatter immaterielle ejendomsrettigheder (dog formentlig kun de økonomiske 
rettigheder, ikke droit moral-retten), Jf. også EU-Domstolens dom i C-479/04, Laser-
disken, og fx Hugenholtz, Copyright and Freedom of Expression in Europe, i Drey-
fuss (red.), Expanding the Boundaries of Intellectual Property, 2001, s. 343 ff.  

100. 2000/C 364/01.  
101. Se nærmere kap. 2, afsnit 4, nr. 6. 
102. Københavns Byrets dom af 9. maj 1997.  
103. Jf. Udsen, De informationsretlige grundsætninger, 2009, s. 375 ff. 
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til beskyttelsen af andres rettigheder. Hvorvidt indskrænkningen i ytringsfri-
heden er »nødvendigt i et demokratisk samfund«, afgøres efter praksis på 
baggrund af en proportionalitetsvurdering, hvor indgrebets intensitet – graden 
af indgreb i ytringsfriheden – skal stå i rimeligt forhold til det formål, der for-
følges med indskrænkningen.104 Her må domstolene foretage en konkret og 
samlet afvejning af hensynet til ytringsfriheden over for de hensyn, som ind-
skrænkningen i ytringsfriheden forfølger. Efter formuleringen af præmisserne 
at dømme synes det netop at være en sådan afvejning, som landsretten fore-
tog i UfR 2009.875Ø, med det resultat, at ophavsretten konkret måtte vige for 
ytringsfriheden.105  
 På den baggrund kan man muligvis lægge til grund, at hensynet til ophavs-
retten generelt må veje tungest, hvis den nyhed, som mediet gerne vil infor-
mere om, og som kan indebære en ophavsretskrænkelse (fx i form af offent-
liggørelse af indhold fra en bog), uden større problemer kan bringes ved i ste-
det at referere, dvs. uden at foretage ophavsretskrænkelsen. Hensynet til op-
havsretten må selvsagt også forhindre, at medierne påberåber sig informati-
ons- og ytringsfriheden som et påskud til mere eller mindre fri brug af op-
havsretsbeskyttede værker, jf. herved UfR 1999.1462Ø. Omvendt må hensy-
net til ytringsfriheden generelt veje tungest, hvis der er tale om en nyhed af 
betydelig offentlig interesse, hvis brugen af værket er nødvendig, fx som do-
kumentation for nyheden, og der ikke ved brugen sker noget tyngende ind-
greb i ophavsmandens økonomiske eller ideelle rettigheder. Spørgsmålet om 
forholdet mellem ytringsfriheden og ophavsretten er dog langt fra afklaret.  

7. Overdragelse af ophavsrettigheder og ansættelsesforhold 
7. Overdragelse af ophavsrettigheder og ansættelsesforhold 
7.1. Overdragelse af ophavsrettigheder 
En ophavsret kan frit overdrages som ethvert andet formuegode, jf. OHL 
§ 53, stk. 1.106 Droit moral-retten efter § 3 kan dog kun i meget begrænset 
omfang overdrages, jf. ovenfor. Fuldstændig overdragelse af ophavsretten 
sker dog relativt sjældent, ganske enkelt fordi erhververen ikke har brug for 

 
104. Se nærmere kap. 3 ovenfor og fx Elo Rytter, Den Europæiske Menneskerettigheds-

konvention – og dansk ret, 2006, s. 300 ff. 
105. I De informationsretlige grundsætninger s. 376 ff. diskuterer Udsen ytringsfriheden 

som enten en kilde til fortolkning af de immaterialretlige regler (internalisering), eller 
en selvstændig retskilde, der kan skabe undtagelser til eneretten ved siden af de ind-
skrænkninger, der følger af enerettighedslovene (eksternalisering).  

106. Se uddybende Schovsbo og Rosenmeier (2011), kap. VII.  
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Kapitel 2. Forebyggende foranstaltninger

sager ofte vil være et stort behov for at bringe en krænkelse til øjeblikkeligt 
ophør, idet muligheden for straf eller erstatning oftest ikke yder rettigheds
haveren et tilstrækkeligt værn.4

I forbindelse med sådanne sager kan retten, hvis nærmere i retspleje
loven oplistede betingelser er opfyldt, påbyde krænkeren visse handleplig
ter, som har til formål at forhindre krænkeren i at fortsætte krænkelsen. 
Retten kan således træffe bestemmelse om tilbagekaldelse fra handlen, jf. 
retsplejelovens § 411, og beslaglæggelse, jf. retsplejelovens § 423.

Begrebsmæssigt rummer udtrykket “forebyggende foranstaltninged’ de 
foranstaltninger, som en domstol kan beordre iværksat med det formål at 
sikre, at en (immaterialrets)krænker fysisk fratages muligheden for at begå 
yderligere krænkelser. De midlertidige påbud om sådanne foranstaltnin
ger kan derfor også siges at falde ind under betegnelsen “forebyggende for
anstaltningen, idet krænkeren, som det er tilfældet med immaterialretslo- 
venes bestemmelser om forebyggende foranstaltninger, fysisk afskæres fra 
at fortsætte krænkelsen eller fra at begå nye krænkelser. For så vidt angår 
midlertidige påbud, henvises der dog til kapitlet om midlertidige forbud 
og påbud.

3. Forebyggende foranstaltninger

3.1 Indledning

En dom, som forbyder en krænker at fortsætte de krænkende handlinger, 
udgør langt fra en garanti for, at krænkeren vil rette ind for fremtiden. Det 
kan derfor være nødvendigt at få truffet visse foranstaltninger med det for
mål at sikre, at krænkeren effektivt afskæres fra at kunne fortsætte den 
krænkende adfærd. Det kan af domstolene eksempelvis skønnes at være 
nødvendigt at fjerne produktionsudstyr fra krænkerens rådighedssfære el
ler at sikre, at krænkende produkter destrueres, således at disse ikke kan 
bringes på markedet.

3.2 Retshåndhævelsesdirektivet

Immaterialretslovenes bestemmelser om forebyggende foranstaltninger 
hviler (i deres nuværende affatning) på retshåndhævelsesdirektivet. Direk-

4 Jf. Folketingstidende 1988-1989, Tillæg A, sp. 276f.
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sager ofte vil vare et stort behov for at bringe en krenkelse til ojeblikkeligt 
ophor, idet muligheden for straf eller erstatning oftest ikke yder rettigheds- 
haveren et tilstrzkkeligt varn.' 

I forbindelse med sdanne sager kan retten, hvis narmere i retspleje- 
loven oplistede betingelser er opfyldt, p~byde krenkeren visse handleplig- 
ter, som har til form~l at forhindre krankeren i at fortsztte krankelsen. 
Retten kan s~ledes traffe bestemmelse om tilbagekaldelse fra handlen, jf. 
retsplejelovens 8 411, og beslaglaeggelse, jf. retsplejelovens 8 423. 

Begrebsmessigt rummer udtrykket "forebyggende foranstaltninger" de 
foranstaltninger, som en domstol kan beordre ivarksat med det form~l at 
sikre, at en (immaterialrets)kranker fysisk fratages muligheden for at beg~ 
yderligere krankelser. De midlertidige p~bud om s~danne foranstaltnin- 
ger kan derfor ogs~ siges at falde ind under betegnelsen "forebyggende for- 
anstaltninger", idet krzenkeren, som det er tilfzldet med immaterialretslo- 
venes bestemmelser om forebyggende foranstaltninger, fysisk afskares fra 
at fortsztte krankelsen eller fra at beg~ nye krankelser. For s~ vidt ang~r 
midlertidige p~bud, henvises der dog til kapitlet om midlertidige forbud 
og p~bud. 

3. Forebyggende foranstaltninger 

3.1 lndledning 
En dom, som forbyder en krznker at fortsatte de krnkende handlinger, 
udgor langt fra en garanti for, at krznkeren vil rette ind for fremtiden. Det 
kan derfor vare nodvendigt at f~ truffet visse foranstaltninger med det for- 
ml at sikre, at kraenkeren effektivt afskares fra at kunne fortsztte den 
krankende adfeerd. Det kan af domstolene eksempelvis skonnes at vare 
nodvendigt at fjerne produktionsudstyr fra krankerens r~dighedssfere el- 
ler at sikre, at kraenkende produkter destrueres, s~ledes at disse ikke kan 
bringes p~ markedet. 

3.2 Retsh~ndhavelsesdirektivet 
Immaterialretslovenes bestemmelser om forebyggende foranstaltninger 
hviler (i deres nuvarende affatning) p~ retsh~ndhavelsesdirektivet. Direk- 

4 Jf. Folketingstidende 1988-1989, Tillaeg A, sp. 276f. 
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3. Forebyggende foranstaltninger

tivets art. 10(1) indeholder en ikke-udtømmende liste over de forebyggende 
foranstaltninger, som de nationale domstole skal kunne træffe afgørelse 
om i sager vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. Disse er:

a. tilbagekaldelse fra handlen,
b. endelig fjernelse fra handlen, og
c. tilintetgørelse.

Det følger af retshåndhævelsesdirektivets art. 10(2), at de anførte foran
staltninger skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige 
grunde taler herimod. Videre følger det af direktivets art. 10(3), at de natio
nale domstole skal foretage en proportionalitetsvurdering.

I medfør af retshåndhævelsesdirektivets art. 12 kan medlemsstaterne 
give de nationale domstole adgang til at træffe bestemmelse om en ‘alter
nativ foranstaltning”, hvis den krænkende part anmoder herom. Denne al
ternative sanktion, som består i betaling af en “kontant godtgørelsef’, kan 
dog alene bringes i anvendelse, hvis særlige grunde taler herfor. I dansk ret 
har man valgt at give mulighed for fastsættelse af en alternativ sanktion i 
tilfælde af design-, patent- og brugsmodelkrænkelser,5 men ikke i tilfælde 
af ophavsrets- og varemærkekrænkelser, jf. afsnit 3.5 nedenfor.

3.3 Forebyggende foranstaltninger i dansk ret

Retshåndhævelsesdirektivets art. 10 er implementeret i dansk ret ved 
blandt andet ophavsretslovens § 84, varemærkelovens § 44, patentlovens 
§ 59, brugsmodellovens § 56 og designlovens § 38.6

De forebyggende foranstaltninger kan bringes i anvendelse i forhold til 
krænkelse af de af lovene omfattede danske rettigheder.

Krænkeren kan i princippet pålægges forebyggende foranstaltninger, 
for så vidt angår genstande under krænkerens rådighed, som befinder sig 
udenfor Danmark.

5 Se designlovens § 38. stk. 5, patentlovens § 59, stk. 5 og brugsmodellovens § 56, stk. 5.
6 Retshåndhævelsesdirektivets art. 10 og 12 blev implementeret i dansk ret ved lov 
nr. 1430 af 21. december 2005 om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere 
love på grundlag af Justitsministeriets lovforslag nr. 48 af 9. november 2005. For så vidt 
angår brugsmodeller, blev retshåndhævelsesdirektivets art. 10 og 12 implementeret i 
dansk ret ved lov nr. 1431 af 21. december 2005 om brugsmodeller.
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tivets art. 10(1) indeholder en ikke-udtommende liste over de forebyggende 
foranstaltninger, som de nationale domstole skal kunne traffe afgorelse 
om i sager vedrorende krankelse af immaterielle rettigheder. Disse er: 

a. tilbagekaldelse fra handlen, 
b. endelig fjernelse fra handlen, og 
c. tilintetgorelse. 

Det folger af retsh~ndhavelsesdirektivets art. 10(2), at de anforte foran- 
staltninger skal gennemfores for krankerens regning, medmindre sarlige 
grunde taler herimod. Videre folger det af direktivets art. 10(3). at de natio- 
nale domstole skal foretage en proportionalitetsvurdering. 

I medfor af retsh~ndhavelsesdirektivets art. 12 kan medlemsstaterne 
give de nationale domstole adgang til at traffe bestemmelse om en alter- 
nativ foranstaltning", hvis den krankende part anmoder herom. Denne al- 
ternative sanktion, som best~r i betaling af en "kontant godtgorelse", kan 
dog alene bringes i anvendelse, hvis sarlige grunde taler herfor. I dansk ret 
har man valgt at give mulighed for fastsattelse af en alternativ sanktion i 
tilfzelde af design-, patent- og brugsmodelkrankelser,' men ikke i tilfalde 
af ophavsrets- og varemzrkekrankelser, jf. afsnit 3.5 nedenfor. 

3.3 Forebyggende foranstaltninger i dansk ret 
Retsh~ndhavelsesdirektivets art. 10 er implementeret i dansk ret ved 
blandt andet ophavsretslovens 84, varemarkelovens } 44, patentlovens 
§ 59, brugsmodellovens § 56 og designlovens $ 38° 

De forebyggende foranstaltninger kan bringes i anvendelse i forhold til 
kraenkelse af de af lovene omfattede danske rettigheder. 

Kreenkeren kan i princippet p~lagges forebyggende foranstaltninger, 
for s~ vidt ang~r genstande under krenkerens r~dighed, som befinder sig 
den for Danmark. 

5 Se designlovens 38. stk. 5, patentlovens S 59, stk. 5 og brgsmodellovens } 56, stk. 5 
6 Retsh~ndhzvelsesdirektivets art. I0 og 12 blev implementeret i dansk ret ved lov 
nr. 1430 af 21. december 2005 om andring af patentloven, ophavsretsloven med flere 
love p~ grundlag af Justitsministeriets lovforslag nr. 48 af 9, november 2005. For s~ vidt 
ang~r brugsmodeller, blev retsh~ndhzevelsesdirektivets art. I0 og 2 implementeret i 
dansk ret ved lov nr. 1431 af 21 december 2005 om brugsmodeller. 
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ende midlertidigt påbud, eller at rettighedshaveren vil være mere interes
seret i at opnå endelig fjernelse fra handlen.

3.10 Endelig fjernelse fra handlen

Ved “endelig fjernelse fra handlen” forstås en permanent fjernelse af de 
krænkende genstande fra handlen.35 Det vil sige, at produkterne fysisk 
fjernes fra krænkeren og dennes aftagere (og disses aftagere) og opbevares 
(eksempelvis af krænkeren), indtil produkterne eksempelvis skal destrue
res eller eksporteres.36 Ifølge forarbejderne til bestemmelserne er denne 
foranstaltning tiltænkt de tilfælde, hvor “muligheden for en midlertidig 
tilbagekaldelse fra detailhandlen ikke [er] til stede”.37 Man kan således 
forestille sig, at den relevante rettigheds resterende gyldighedsperiode er 
ganske lang, eller at der er tale om produkter, som rettighedshaveren ikke 
vil indvilge i kan markedsføres på et senere tidspunkt, eksempelvis pirat
kopierede varer.38

Retten kan også træffe bestemmelse om endelig Qernelse fra erhverve- 
re, selv om disse er - og har været - i god tro.39

I sager om design og varemærker er det efter forarbejderne ikke ude
lukket, at de ulovlige produkter kan tænkes anvendt til ikke-kommercielle 
formål.''0 Forarbejderne indeholder ikke nærmere angivelser om denne ad
gang. Man kan dog forestille sig, at en krænker af en ophavsrettighed kan 
benytte den ellers krænkende genstand til private formål.

Af eksempler på afgørelser vedrørende endelig fjernelse kan henvises
til:

Højesterets dom af 27-08-1991 i sag I 31/1990 m.fl. (U 1991.847 H): Højesteret 
fandt, at sagsøgte havde krænket Louis Poulsens ophavsrettigheder til PH 
5 og PH 4/3-lamperne. Højesteret udtalte: “Lyskær-Lyfa A/S tilpligtes at... 
tilbagekalde og destruere alle tilgængelige solgte eksemplarer af dette ar
matur.”

35 Se forudgående note.
36 Se Sø- og Handelsrettens dom i SHD af 18-04-2011 i sag V-60-09.
37 Se forudgående note.
38 Folketingstidende (2005-2006), Tillæg A, Bind III, Side 1400, 2. spalte.
39 Folketingstidende (2005-2006), Tillæg A, Bind III, Side 1394, anden spalte.
40 Folketingstidende (2005-2006), Tillæg A, Bind III, Side 1394, første spalte, side 1391, 
første spalte.
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ende midlertidigt p~bud, eller at rettighedshaveren vil vare mere interes- 
seret i at opn~ endelig fjernelse fra handlen. 

3.10 Endelig fjernelse fra handlen 
Ved "endelig fjernelse fra handlen" forst~s en permanent fjernelse af de 
krazenkende genstande fra handlen. Det vil sige, at produkterne fysisk 
fjernes fra kreenkeren og dennes aftagere (og disses aftagere) og opbevares 
(eksempelvis af krankeren), indtil produkterne eksempelvis skal destrue- 
res eller eksporteres. Ifolge forarbejderne til bestemmelserne er denne 
foranstaltning tiltaenkt de tilfzelde, hvor "muligheden for en midlertidig 
tilbagekaldelse fra detailhandlen ikke [er] til stede' Man kan s~ledes 
forestille sig, at den relevante rettigheds resterende gyldighedsperiode er 
ganske lang, eller at der er tale om produkter, som rettighedshaveren ikke 
vil indvilge i kan markedsfores p~ et senere tidspunkt, eksempelvis pirat- 
kopierede varer. 

Retten kan ogs~ traffe bestemmelse om endelig fjernelse fra erhverve- 
re, selv om disse er - og har vzret - i god tro." 

I sager om design og varemarker er det efter forarbejderne ikke ude- 
ukket, at de ulovlige produkter kan tankes anvendt til ikke-kommercielle 
form3I" Forarbejderne indeholder ikke narmere angivelser om denne ad- 
gang. Man kan dog forestille sig, at en kranker af en ophavsrettighed kan 
benytte den ellers krankende genstand til private form~l. 

Af eksempler p~ afgorelser vedrrende endelig fjernelse kan henvises 
til: 

Hojesterets dom af 27-08-1991 i sag I 31/1990 m.fl. (U 1991.847 H): Hojesteret 
fandt, at sagsogte havde kraenket Louis Poulsens ophavsrettigheder til PH 
5 0g PH 4/3-lamperne. Hojesteret udtalte: "Lyskar-Lyfa A/S tilpligtes at .. 
tilbagekalde og destruere alle tilgangelige solgte eksemplarer af dette ar- 
matur." 

35 Se forudg~ende note 
36 Se So- og Handelsrettens dom i SHD af 18-04-2011 i sag V-60-09. 
37 Se forudg~ende note. 
38 Folketingstidende (2005-2006), Tillaeg A, Bind II, Side 1400, 2. spalte. 
39 Folketingstidende (2005-2006), Tillaeg A, Bind III, Side 1394, anden spalte. 
40 Folketingstidende (2005-2006), Tillag A, Bind III, Side 1394, forste spalte, side 1391, 
forste spalte. 
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Sø- og Handelsrettens dom i SHD af 17-05-2013 i sag V-96-11: Retten fandt, 
at sagsøgte havde krænket LEGOs rettigheder efter bl.a. ophavsretsloven og 
varemærkeloven, og udtalte: “Som følge af det ovenfor anførte skal produk
terne fjernes fra markedet og tilintetgøres, jf. ophavsretslovens § 84, vare
mærkelovens § 44 og markedsføringslovens § 20.”

3.11 Tilintetgørelse

Ved ‘tilintetgørelse” forstås, at produktet destrueres enten af krænkeren, af 
tredjemand på vegne af den krænkende part eller af den krænkede part 
selv."" “Tilintetgørelsef’ kan tænkes anvendt, uanset om de ulovlige produk
ter har været i handlen, eller de opbevares på krænkerens lager, i det om
fang selve opbevaringen udgør en krænkelse af eneretten, jf. eksempelvis 
patentlovens § 3, stk. 1, nr. 1, hvorefter det i sig selv udgør patentkrænkelse at 
besidde et krænkende produkt med det formål at bringe dette i omsætning.42

Retten kan også træffe bestemmelse om tilintetgørelse fra erhververe, 
selv om disse er - og har været - i god tro.43

Ved en gennemgang af retspraksis kan det konstateres, at adgangen til at 
påstå tilintetgørelse ganske ofte med succes anvendes af rettighedshaverne.

Se Sø- og Handelsrettens dom i SHD af 20-10-2003 i sag V-126/01. Sø- og Han
delsretten fandt, at sagsøgte havde begået varemærkekrænkelse ved at im
portere kopier af Logitech-computermus. Varemærkeindehaveren påstod, 
at computermusene skulle tilintetgøres på krænkerens regning. Sø- og Han
delsretten gav varemærkeindehaveren medhold heri.

Se Højesterets dom af 19-09- 2011 i sag 187/2008 (1. afd.) (U 2011.3451 H). Hø
jesteret fandt, at appellanten havde krænket ophavsrettighederne til Glo- 
bal-knivserien. Indstævnte havde nedlagt påstand om, at appellanten skulle 
destruere de krænkende produkter. Sø- og Handelsretten fandt (senere til
trådt af Højesteret) følgende: “[Appellanten] tilpligtes til for egen regning 
at destruere samtlige knive/knivsæt benævnt ROYAL CLASSIC, som vist i 
bilag 6, i alt 8.796 styk under overværelse af en af lindstævntel udpeget per
son.” [vores understregning]

41 Se blandt andet Folketingstidende (2005-2006), Tillæg A, Bind III, Side 1394, første 
spalte, side 1391, første spalte.
42 Se også varemærkelovens § 4, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 2.
43 Folketingstidende (2005-2006), Tillæg A, Bind III, Side 1394, anden spalte.
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So- og Handelsrettens dom i SHD af 17-05-2013 i sag V-96-11: Retten fandt, 
at sags@gte havde kranket LEGOs rettigheder efter bl.a. ophavsretsloven og 
varemarkeloven, og udtalte: "Som folge af det ovenfor anforte skal produk- 
terne fjernes fra markedet og tilintetgores, jf. ophavsretslovens S 84, vare- 
meerkelovens } 44 0g markedsforingslovens S 20." 

3.11 Tilintetgarelse 
Ved "tilintetgorelse" forst~s, at produktet destrueres enten af krankeren, af 
tredjemand p~ vegne af den krankende part eller af den krankede part 
sele" Tilintetgerelse" kan tankes anvendt, uanset om de ulovlige produk- 
ter har vzret i handlen, eller de opbevares p krankerens lager, i det om- 
fang selve opbevaringen udgor en krankelse af eneretten, jf. eksempelvis 
patentlovens } 3, stk. I, nr. I, hvorefter det i sig selv udgor patentkrankelse at 
besidde et krankende produkt med det form~l at bringe dette i omsetning." 

Retten kan ogs~ traeffe bestemmelse om tilintetgorelse fra erhververe, 
selv om disse er - og har varet i god tro. 

Ved en gennemgang af retspraksis kan det konstateres, at adgangen til at 
p~st~ tilintetgorelse ganske ofte med succes anvendes af rettighedshaverne. 

Se So- og Handelsrettens dom i SHD af 20-10-2003 i sag V-126/01. Se- og Han- 
delsretten fandt, at sagsogte havde beg~et varemarkekrankelse ved at im- 
portere kopier af Logitech-computermus. Varemzrkeindehaveren p~stod, 
at computermusene skulle tilintetgores p~ krankerens regning. So- og Han- 
delsretten gav varemarkeindehaveren medhold heri. 

Se Hojesterets dom af 19-09- 2011 i sag 187/2008 (1. afd.) (U 2011.3451 H). He- 
jesteret fandt, at appellanten havde kranket ophavsrettighedemne til Glo. 
bal-knivserien. Indstavnte havde nedlagt p~stand om, at appellanten skulle 
destruere de krankende produkter. So- og Handelsretten fandt (senere til- 
tr~dt af Hojesteret) folgende: [Appellanten] tilpligtes til for egen regning 
at destruere samtlige knive/knivsat benvnt ROYAL CLASSIC, som vist i 
bilag 6, i alt 8.796 styk under overvaerelse af en af [indstavnte] udpeget per 
son." [vores understregning] 

41 Se blandt andet Folketingstidende (2005-2006), Tillaeg A, Bind III, Side 1394, forste 
spalte, side 1391, forste spalte. 
42 Se ogs varemzrkelovens 4, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 2. 
43 Folketingstidende (2005-2006), Tillaeg A, Bind III, Side 1394, anden spalte. 
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Se Højesterets dom af 27-05-2011 i sag 303/2007 (2. afd.) (U 2011.2319 H). Hø
jesteret fandt, at sagsøgte havde krænket et patent på en særlig type plast
tandstikker. På tidspunktet for Højesterets dom var stridspatentet udløbet. 
Højesteret udtalte blandt andet følgende: ‘'[patenthavers] påstande 2 og 6 
angår tilintetgørelse dels af tandstikkere, som er fremstillet ved krænkelse 
af patentet i tiden frem til dettes udløb den 28. juni 2003, dels af produk
tionsværktøj, som er anvendt i forbindelse hermed. [Krænkeren] har her
ved tillige overtrådt markedsføringsloven, og Højesteret tager påstandene 
til følge i medfør af denne lovs § 20, stk. 1, nr. 2 (tidligere § 13, stk. 1, nr. 2).” 
Uanset at Højesteret tog påstandene til følge med henvisning til markedsfø
ringslovens § 20, stk. 1, nr. 2, burde samme resultat kunne nås med patent
lovens § 59, for så vidt angår perioden forud for patentudløb.

Se Vestre Landsrets dom af 24-05-1996 i anke 11. afd. B-1907-94 (U 1996.1093 
V). Landsretten fandt, at indstævnte havde krænket Danmarks Radios op
havsrettigheder til Kyllingefiguren fra Bamse og Kylling. Indstævnte blev 
pålagt at ‘destruere de kyllingedukker B og de kyllingehånddukker D, som ind
stævnte er - eller kommer - i besiddelse af.”

Se også U 1991.847 H gengivet ovenfor, hvorefter produktionsudstyr skulle 
tilintetgøres.

3.12 Udlevering til den forurettede

Ved “Udlevering til den forurettede” forstås, at de krænkende produkter skal 
udleveres til rettighedshaveren, uden at krænkeren modtager godtgørelse 
eller anden form for betaling for at skulle afstå produkterne.4"' Udlevering 
til den forurettede kan tænkes anvendt, hvor produkterne endnu ikke er 
bragt i handlen,45 eller hvor produkterne er tilbagekaldt fra handlen og be
finder sig hos krænkeren.

Se Højesterets dom af 28-06-2011 i sag 306/2009 (1. afd.) (U 2011.2736 H). Høje
steret fandt, at appellanten havde begået ophavsretskrænkelse ved sin mar
kedsføring af en nærgående kopi af den kendte Tripp Trapp-stol. Højeste-

44 Se blandt andet Folketingstidende (2005-2006), Tillæg A, Bind III, Side 1394, første 
spalte, side 1391, første spalte.
45 Se blandt andet Folketingstidende (2005-2006), Tillæg A, Bind III, Side 1394, første 
spalte, side 1400, anden spalte.
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Se Hojesterets dom af 27-05-2011 i sag 303/2007 (2. afd.) (U 2011.2319 H). Ho- 
jesteret fandt, at sagsogte havde kranket et patent p~ en sarlig type plast- 
tandstikker. Pl tidspunktet for Hojesterets dom var stridspatentet udlabet. 
Hojesteret udtalte blandt andet folgende: "[patenthavers] p~stande 2 0g 6 
angar tilintetgorelse dels af tandstikkere, som er fremstillet ved krznkelse 
af patentet i tiden frem til dettes udlob den 28. juni 2003, dels af produk- 
tionsvarktoj, som er anvendt i forbindelse hermed. [Krankeren] har her- 
ved tillige overtr~dt markedsforingsloven, og Hojesteret tager p~standene 
til folge i medfor af denne lovs } 20, stk. 1, nr. 2 (tidligere } 13, stk. I, nr. 2)."° 
Uanset at Hojesteret tog p~standene til folge med henvisning til markedsfe- 
ringslovens 3 20, stk. I, nr. 2, burde samme resultat kunne n~s med patent- 
lovens 8 59, for s~ vidt ang~r perioden forud for patentudlob. 

Se Vestre Landsrets dom af 24-05-1996 i anke IL. afd. B-1907-94 (U 1996.1093 
V). Landsretten fandt, at indstavnte havde kraenket Danmarks Radios op- 
havsrettigheder til Kyllingefiguren fra Bamse og Kylling. Indstavnte blev 
p~lagt at destruere de kyllingedukker B og de kyllingehdnddukker D, som ind- 
st@vnte er - eller kommer -i besiddelse af." 

Se ogs~ U 1991.847 H gengivet ovenfor, hvorefter produktionsudstyr skulle 
tilintetgores. 

3.12 Udlevering til den forurettede 
Ved "Udlevering til den forurettede" forst~s, at de krankende produkter skal 
udleveres til rettighedshaveren, uden at krankeren modtager godtgorelse 
eller anden form for betaling for at skulle afst~ produkterne." Udlevering 
til den forurettede kan tankes anvendt, hvor produkterne endnu ikke er 
bragt i handlen," eller hvor produkterne er tilbagekaldt fra handlen og be- 
finder sig hos krankeren. 

Se Hojesterets dom af 28-06-2011 i sag 306/2009 (1. afd.) (U 2011.2736 H). Hoje- 
steret fandt, at appellanten havde beg~et ophavsretskrankelse ved sin mar- 
kedsforing af en narg~ende kopi af den kendte Tripp Trapp-stol. Hojeste- 

44 Se blandt andet Folketingstidende (2005-2006), Tillaeg A, Bind III, Side 1394, forste 
spalte, side 1391, forste spalte. 
45 Se blandt andet Folketingstidende (2005-2006), Tillag A, Bind III, Side 1394, forste 
spalte, side 1400, anden spalte. 
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3. Forebyggende foranstaltninger

ret gav indstævnte medhold i, at de krænkende produkter for krænkerens 
regning skulle udleveres til rettighedshaveren med henblik på destruktion.

Se Østre Landsrets dom af 17-10-1996 i sag 10. afd. nr. B-3066-91 (FED 
1996.1503 OE): Østre Landsret fandt, at sagsøgte havde krænket sagsøger
nes ophavsrettigheder ved kopiering og eksport til udlandet af visse lyd
optagelser. Østre Landsret traf bestemmelse om udlevering til forurettede 
med følgende formulering: “De sagsøgte skal udlevere til sagsøgerne alle de 
i strid med sagsøgernes enerettigheder her til landet fremstillede eller im
porterede fonogrammer, som måtte være i de sagsøgtes besiddelse, uanset 
hvor i verden de befinder sig." Det er værd at bemærke, at landsretten gav 
sagsøgerne medhold i, at der ligeledes skulle ske udlevering af eksemplarer, 
som ikke befandt sig i Danmark.

Hverken immaterialretslovene eller forarbejderne hertil indeholder angi
velser om, hvordan rettighedshaveren skal forholde sig til de udleverede 
produkter. For så vidt angår produkter, der er “ægte”, men som er bragt på 
det europæiske marked uden varemærkeindehaverens samtykke, vil vare
mærkeindehaveren formentlig kunne kræve varerne udleveret, hvorefter 
disse vil kunne sælges på det europæiske marked.

Se Sø- og Handelsrettens dom i SHD af 11-04-2014 i sag V-34-13. Sø- og Han
delsretten fandt, at sagsøgte havde begået varemærkekrænkelse ved at 
importere parfumer fra Tyrkiet, idet parfumerne (der for så vidt var ægte) 
ikke var bragt på EU-markedet med varemærkeindehaverens samtykke. 
Varemærkeindehaveren havde nedlagt påstand om, at produkterne skulle 
udleveres til denne med henblik på destruktion. Sø- og Handelsretten gav 
varemærkeindehaveren medhold heri. Henset til at der ubestridt var tale 
om ægte produkter, kunne varemærkeindehaveren have overvejet at ned
lægge påstand om udlevering af produkterne uden angivelse af efterfølgen
de anvendelse, hvorefter varemærkeindehaveren ville kunne sælge disse 
inden for EU.'16

46 Der ses ikke at eksistere afgørelser, hvor domstolene har taget stilling til, om rettig
hedshaveren frit skal kunne “lovliggøre” og videresælge krænkende varer inden for EU. 
Uanset at rettighedshaveren vil opnå en (ugrundet) berigelse, taler værdispildsbetragt
ninger for, at varerne kan lovliggøres og videresælges i stedet for at skulle tilintetgøres.
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3. Forebyggende foranstaltninger 

ret gav indstavnte medhold i, at de krankende produkter for krzenkerens 
regning skulle udleveres til rettighedshaveren med henblik p~ destruktion. 

Se stre Landsrets dom af 17-10-1996 i sag 10. afd. nr. B-3066-91 (FED 
1996.1503 OE): Qstre Landsret fandt, at sagsogte havde kranket sags@ger- 
nes ophavsrettigheder ved kopiering og eksport til udlandet af visse lyd- 
optagelser. stre Landsret traf bestemmelse om udlevering til forurettede 
med folgende formulering: "De sagsogte skal udlevere til sagsogerne alle de 
i strid med sagsogernes enerettigheder her til landet fremstillede eller im- 
porterede fonogrammer, som matte vare i de sagsogtes besiddelse, uanset 
hvor i verden de befinder sig" Det er vard at bemarke, at landsretten gav 
sagsogerne medhold i, at der ligeledes skulle ske udlevering af eksemplarer, 
som ikke befandt sig i Danmark. 

Hverken immaterialretslovene eller forarbejdeme hertil indeholder angi- 
velser om, hvordan rettighedshaveren skal forholde sig ti! de udleverede 
produkter. For s vidt ang~r produkter, der er "zgte, men som er bragt pd 
det europiske marked uden varemarkeindehaverens samtykke, vil vare- 
maerkeindehaveren formentlig kunne krave varerne udleveret, hvorefter 
disse vil kunne salges p~ det europaiske marked. 

Se So- og Handelsrettens dom i SHD af 11-04-2014 i sag V-34-13. So- og Han- 
delsretten fandt, at sagsogte havde beg~et varemarkekrznkelse ved at 
importere parfumer fra Tyrkiet, idet parfumerne (der for s~ vidt var agte) 
ikke var bragt p~ EU-markedet med varemarkeindehaverens samtykke. 
Varemarkeindehaveren havde nedlagt p~stand om, at produkterne skulle 
udleveres til denne med henblik p~ destruktion. So- og Handelsretten gav 
varemarkeindehaveren medhold heri. Henset til at der ubestridt var tale 
om agte produkter, kunne varemarkeindehaveren have overvejet at ned- 
laegge pstand om udlevering af produkterne uden angivelse af efterfolgen- 
de anvendelse, hvorefter varemarkeindehaveren ville kunne selge disse 
inden for EU." 

46 Der ses ikke at eksistere afgerelser, hvor domstolene har taget stilling til, om rettig- 
hedshaveren frit skal kunne "lovliggore og videresalge krankende varer inden for EU. 
Uanset at rettighedshaveren vil opn~ en (ugrundet) berigelse. taler vardispildsbetragt- 
ninger for, at varerne kan lovliggores og videresclges i stedet for at skulle tilintetgores. 
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3. Offentliggørelse af krænkelsesdomme
Jens Jakob Bugge

1. Indledning
Ved håndhævelsesdirektivets art. 15' blev medlemsstaterne pålagt at ska
be hjemmelsgrundlag for offentliggørelse af fældende domme i immateri- 
alretssager.2

Som en nyskabelse blev der i varemærkelovens § 44 a, ophavsretslovens 
§ 84 a, designlovens § 39 a, halvlederproduktlovens § 15 a, patentlovens 
§ 60 a og brugsmodellovens § 58 indsat bestemmelser, hvorefter en kræn
ker for egen regning kan pålægges at offentliggøre en fældende dom helt 
eller delvist.3

Bestemmelserne gælder både erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæs- 
sige krænkelser.4

Tilsvarende bestemmelse findes ikke i markedsføringsloven, men det 
antages i retspraksis, at man i medfør af markedsføringslovens § 20, stk. 
1, nr. 2 kan pålægge en virksomhed, som har overtrådt markedsføringslo
ven, at offentliggøre en dom helt eller delvist.5 De via retspraksis på dette 
område udviklede kriterier for offentliggørelse kan formentlig have betyd-

1 Se direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelse af intellektuelle ejen
domsrettigheder.
2 Art. 15, der er et minimumsdirektiv, har følgende ordlyd:
“Artikel 15. Offentliggørelse af retsafgørelser
Medlemsstaterne sikrer, at de retslige myndigheder i søgsmål vedrørende krænkelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder kan træffe afgørelse om, at der på begæring af 
rekvirenten og for den krænkende parts regning træffes passende foranstaltninger til 
formidling af information om afgørelsen, og at retsafgørelsen opslås og offentliggøres i 
sin helhed eller i uddrag. Medlemsstaterne kan give mulighed for yderligere offentlig
gørelsesforanstaltninger, der er afpasset efter de særlige forhold, herunder bekendtgø
relse på en iøjnefaldende måde”.
3 Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2006, jf. L 2005-12-21 nr. 1430 - Ændring af pa
tentloven, ophavsretsloven med flere love (Implementering af EF-direktiv 2004/48/EF 
om håndhævelsen af intellektuelle rettigheder).
4 Jf. FT 2005-06, Tillæg A, L48.
5 Jf. eksempelvis SHD af 07-03-2013, sagsnr. V-0105-11. Retten anførte her, at ‘da bre
vet Findes at have været egnet til på mærkbar måde at kunne påvirke den økonomiske 
adfærd på markedet, finder retten, at Debitor Registret i medfør af markedsføringslo
vens § 20, stk. 1, nr. 2 skal genoprette skaden ved at offentliggøre domskonklusionen på 
deres hjemmeside i en periode på 14 dage.”

69

Side 525

3. Offentliggorelse af kreenkelsesdomme 
Jens Jakob Bugge 

1. lndledning 
Ved h~ndhavelsesdirektivets art. 15' blev medlemsstaterne p~lagt at ska- 
be hjemmelsgrundlag for offentliggorelse af fazeldende domme i immateri- 
alretssager' 

Som en nyskabelse blev der i varemarkelovens 3 44 a, ophavsretslovens 
$ 84 a, designlovens § 39 a, halvlederproduktlovens § IS a, patentlovens 
3 60 a og brugsmodellovens 3 58 indsat bestemmelser, hvorefter en kran 
ker for egen regning kan p~lagges at offentliggore en faldende dom helt 
eller delvist' 

Bestemmelserne g@elder bde erhvervsmassige og ikke-erhvervsmas- 
sige kreenkelser.' 

Tilsvarende bestemmelse findes ikke i markedsforingsloven, men det 
antages i retspraksis, at man i medfor af markedsforingslovens 3 20, stk. 
1, nr. 2 kan p~lagge en virksomhed, som har overtr~dt markedsforingslo- 
ven, at offentliggore en dom helt eller delvist.' De via retspraksis p~ dette 
omr~de udviklede kriterier for offentliggorelse kan formentlig have betyd- 

I Se direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om h~ndhavelse af intellektuelle ejen- 
domsrettigheder. 
2 Art. I5, der er et minimumsdirektiv, har folgende ordlyd: 
Artikel 15. Offentliggorelse af retsafgorelser 
Medlemsstaterne sikrer, at de retslige myndigheder i sogsml vedrorende krankelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder kan traffe afgorelse om, at der p~ beg@ring af 
rekvirenten og for den krankende parts regning traffes passende foranstaltninger til 
formidling af information om afgorelsen, og at retsafgorelsen opslas og offentliggores i 
sin helhed eller i uddrag. Medlemsstaterne kan give mulighed for yderligere offentlig- 
gorelsesforanstaltninger, der er afpasset efter de szrlige forhold, herunder bekendtgo- 
relse p~ en iojnefaldende m~de' 
3 Reglerne tr~dte i kraft den 1. januar 2006, jf. L2005-12-21nr. 1430 - Endring af pa- 
tentloven, ophavsretsloven med flere love (lmplementering af EFdirektiv 2004/48/EF 
om handhzvelsen af intellektuelle rettigheder). 
4 Jf.FT 2005-06, Tillaeg A, L48. 
5 Jf eksempelvis SHD af 07-03-2013, sagsnr. V-0105-11. Retten anforte her. at da bre- 
vet findes at have varet egnet til p~ markbar mAde at kunne pavirke den okonomiske 
adfaerd p~ markedet, finder retten, at Debitor Registret i medfor af markedsforingslo- 
vens 3 20, stk. 1, nr. 2 skal genoprette skaden ved at offentliggore domskonklusionen pl 
deres hjemmeside i en periode p~ 14 dage." 
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Kapitel 3. Offentliggørelse af krænkelsesdomme

ning også for fortolkningen af de immaterialretlige love om offentliggørel
se.

I forarbejderne til lovene6 anføres blandt andet, at man bevidst har be
grænset offentliggørelsesmuligheden til domme, uanset direktivteksten 
formentlig åbner mulighed for en bredere anvendelse, eksempelvis i sager 
om midlertidige forbud.

2. Betingelser for, at en dom skal offentliggøres
Varemærkelovens § 44 a har følgende ordlyd:7

“§ 44 a. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§43 eller 44, kan 
retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin 
helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren. Offentlig
gørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så fremtrædende 
måde, som det med rimelighed kan forlanges.”

I lovforslaget til ændring af varemærkeloven blev det anført:

“Det foreslås således at indføre regler i patentloven, varemærke
loven, designloven, chipsloven, fødevareloven og lov om planteny
heder, hvorefter retten, i en dom, hvorved nogen dømmes efter reg
lerne om erstatning, tilintetgørelse m.v. i de pågældende love, på 
begæring, kan bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin helhed 
eller i uddrag.”

Lov og forarbejder forudsætter, at krænkeren skal være dømt ‘fefter reg
lerne om erstatning, tilintetgørelse m.v.” Eksempelvis henviser varemærke
lovens § 44 a alene til varemærkelovens §§ 43 og 44, der netop omhandler 
erstatning, tilintetgørelse mv.

Det er derfor nærliggende at konkludere, at en krænker, som er blevet 
frifundet for at betale erstatning/rimeligt vederlag (eksempelvis på grund 
af rettighedshaverens retsfortabende passivitet), men som er blevet for
budt at bruge et kendetegn, derfor ikke kan pålægges en offentliggørelse.

6 Jf. eksempelvis LFF2005-2006 1.48, s. 13, afsnit 4.5.
7 De øvrige immaterialretslove har helt tilsvarende formuleringer og indhold.
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Kapitel 3. Offentliggerelse af kraenkelsesdomme 

ning ogs~ for fortolkningen af de immaterialretlige love om offentliggorel- 
se. 

I forarbejdere til lovene anfores blandt andet, at man bevidst har be- 
greenset offentliggorelsesmuligheden til domme, uanset direktivteksten 
formentlig ~bner mulighed for en bredere anvendelse, eksempelvis i sager 
om midlertidige forbud. 

2. Betingelser for, at en dom skal offentliggores 
Varemarkelovens 3 44 a har folgende ordlyd' 

S44 a. I en dom, hvorved nogen dommes efter SS 43 eller 44, kan 
retten p~ begering bestemme, at dommen skal offentliggores i sin 
helhed eller i uddrag. 

Stk. 2. Pligten til offentliggorelsen p~hviler krankeren. Offentlig- 
gorelsen skal ske for krznkerens regning og p~ en s~ fremtradende 
m~de, som det med rimelighed kan forlanges." 

I lovforslaget til andring af varemarkeloven blev det anfort: 

"Det foreslas s~ledes at indfore regler i patentloven, varemarke- 
loven, designloven, chipsloven, fodevareloven og lov om planteny- 
heder, hvorefter retten, i en dom, hvorved nogen dommes efter reg- 
lerne om erstatning, tilintetgorelse m.v. i de p~galdende love, p~ 
begering, kan bestemme, at dommen skal offentliggores i sin helhed 
eller i uddrag" 

Lov og forarbejder forudsatter, at krankeren skal vare domt 'efter reg- 
lerne om erstatning, tilintetgrelse m.vy" Eksempelvis henviser varemarke- 
lovens 3 44 a alene til varemarkelovens 3 43 0g 44, der netop omhandler 
erstatning, tilintetgorelse mv 

Det er derfor narliggende at konkludere, at en kranker, som er blevet 
frifundet for at betale erstatning/rimeligt vederlag (eksempelvis p~ grund 
af rettighedshaverens retsfortabende passivitet), men som er blevet for- 
budt at bruge et kendetegn, derfor ikke kan p~lagges en offentliggorelse. 

6 Jf. eksempelvis LFF2005-2006 1.48, s. 13, afsnit 4.5. 
7 De ovrige immaterialretslove har helt tilsvarende formuleringer og indhold. 
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2. Betingelser for, at en dom skal offentliggøres

En sådan konklusion forekommer i det konkrete tilfælde mindre rime
lig, og den synes heller ikke at finde støtte i håndhævelsesdirektivets art. 15, 
der er bredere formuleret og alene forudsætter, at der skal være tale om en 
“krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder”.

Det er derfor ikke sikkert, at den umiddelbart naturlige fortolkning på 
baggrund af lovens ordlyd vil kunne opretholdes i alle situationer.8 Hen
set til bestemmelsernes formål, jf. straks nedenfor, synes der heller ikke at 
være nogen realbegrundelse for en snæver fortolkning af offentliggørelses
pligtens anvendelsesområde.

I bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 3 (varemærkelovens § 44 a) 
anføres, at formålet med offentliggørelsesbestemmelseme er præventivt:

“Formålet med bestemmelsen er at forhindre nye krænkelser ved at 
afskrække en fremtidig krænker og fremme en øget bevidsthed hos 
den brede offentlighed. Bestemmelsen har således et præventivt for
mål.”

Der findes efterhånden en del retsafgørelser, hvor der er truffet bestem
melse om, at en dom helt eller delvist skal offentliggøres.9

8 Et eksempel på afvisning af en påstand om offentliggørelse er SHD af 15-10-2014 
sagsnr. V-71-12 m.fl. (Coop mod Converse Inc. m.fl.), hvor retten fastslog, at store partier 
Converse sko var varemærkeforfalskede, men samtidig, at der ikke var grundlag for at 
pålægge sanktioner i medfør af §§ 43 og 44 i varemærkeloven, idet de sagsøgte distri
butører og dagligvarebutikker ikke havde handlet uagtsomt. I den pågældende sag var 
offentligheden allerede orienteret via presseomtale af sagen.
9 Se eksempelvis U 2014.2876 H (Montana Møbler A/S mod Tivoli A/S), hvor Høje
steret fandt, at ‘bffentliggørelse af dommens konklusion er en nødvendig sanktion". 
Andre eksempler på domme med krav om offentliggørelse er SHD af 19-03-2014 sagsnr. 
V-0082-10 (Fender Musical Instruments Corporation mod Musik Bixen Finans ApS) - 
offentliggørelse på hjemmeside i 30 dage. En principal påstand om offentliggørelse 
i annoncer blev ikke taget til følge. Afgørelsen er ikke nærmere begrundet. Se end
videre U 2010.3203 H (Innocent Pictures ApS m.fl. mod Tivoli A/S). Her blev Tivoli 
A/S’ offentliggørelsespåstand kun taget delvist til følge af Sø- og Handelsretten, idet 
retten fandt, at udtrykket “relevante aviser” var for ubestemt i sin formulering. I lyset 
af Højesterets dom i U 2011.2736 H samt lovens formulering i øvrigt kan det vel disku
teres, om Sø- og Handelsrettens afgørelse var korrekt. For Højesteret havde Tivoli A/S 
præciseret offentliggørelsespåstanden til bestemte aviser. Højesteret stadfæstede Sø- 
og Handelsrettens afgørelse, dog med tilføjelse af, hvilke aviser der skulle indrykkes 
annonce i. I SHD af 18-04-2011 sagsnr. V-60-09 (Deere & Company mod AgroFyn ApS) 
blev en varemærkekrænker pålagt for egen regning at offentliggøre den fulde dom på 
selskabets hjemmeside samt sende denne til samtlige personer og virksomheder, som 
havde erhvervet de krænkende produkter.
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2. 8etingelser for, at en dom skal offentliggares 

En s~dan konklusion forekommer i det konkrete tilfaelde mindre rime- 
lig, og den synes heller ikke at finde stotte i h~ndhzvelsesdirektivets art. I5, 
der er bredere formuleret og alene forudsztter, at der skal vare tale om en 
"kraenkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 

Det er derfor ikke sikkert, at den umiddelbart naturlige fortolkning p~ 
baggrund af lovens ordlyd vil kunne opretholdes i alle situationer.' Hen- 
set til bestemmelsernes form~l, jf. straks nedenfor, synes der heller ikke at 
vere nogen realbegrundelse for en snaver fortolkning af offentliggorelses- 
pligtens anvendelsesomr~de. 

I bemzrkningere til lovforslagets } 2, nr. 3 (varemarkelovens 44 a) 
anfores, at formlet med offentliggorelsesbestemmelserne er preventivt: 

"Form~let med bestemmelsen er at forhindre nye krankelser ved at 
afskrakke en fremtidig kranker og fremme en oget bevidsthed hos 
den brede offentlighed. Bestemmelsen har s~ledes et preventivt for- 
mAl" 

Der findes efterh~nden en del retsafgorelser, hvor der er truffet bestem- 
melse om, at en dom helt eller delvist skal offentliggores.° 

8 Et eksempel pl afvisning af en p~stand om offentliggorelse er SHD af 15-10-2014 
sagsnr. V-71-12 m.fl. (Coop mod Converse Inc. m.fl), hvor retten fastslog. at store partier 
Converse sko var varemarkeforfalskede, men samtidig, at der ikke var grundlag for at 
p~lagge sanktioner i medfor af 5$ 43 0g 44 i varemarkeloven, idet de sagsogte distri- 
butorer og dagligvarebutikker ikke havde handlet uagtsomt. I den p~geldende sag var 
offentligheden allerede orienteret via presseomtale af sagen. 
9 Se eksempelvis U 2014.2876 H (Montana Mobler A/S mod Tivoli A/S), hvor Hoje- 
steret fandt, at offentliggorelse af dommens konklusion er en nodvendig sanktion 
Andre eksempler p~ domme med krav om offentliggorelse er SHD af 19-03-2014 sagsnr. 
V-0082-10 (Fender Musical Instruments Corporation mod Musik Bixen Finans ApS) - 
offentliggorelse p~ hjemmeside i 30 dage. En principal p~stand om offentliggorelse 
i annoncer blev ikke taget til folge. Algorelsen er ikke narmere begrundet. Se end- 
videre U 2010.3203 H (Innocent Pictures ApS m.fl. mod Tivoli A/S). Her blev Tivoli 
A/S' offentliggorelsesp~stand kun taget delvist til folge af So- og Handelsretten, idet 
retten fandt, at udtrykket relevante aviser" var for ubestemt i sin formulering. I lyset 
af Hojesterets dom i U 2011.2736 H samt lovens formulering i ovrigt kan det vel disku- 
teres, om So- og Handelsrettens afgorelse var korrekt. For Hojesteret havde Tivoli A/S 
preciseret offentliggorelsesp~standen til bestemte aviser. Hojesteret stadfzstede So- 
og Handelsrettens algorelse, dog med tilfojelse af, hvilke aviser der skulle indrykkes 
annonce i. I SHD af 18-04-2011 sagsnr. V-60-09 (Deere & Company mod AgroFyn ApS) 
blev en varemarkekrzenker p~lagt for egen regning at offentliggore den fulde dom pd 
selskabets hjemmeside samt sende denne til samtlige personer og virksomheder, som 
havde erhvervet de krankende produkter. 
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Kapitel 3. Offentliggørelse af krænkelsesdomme

Højesteret pålagde i U 2014.1396 H (Nautische Veroffentlichung Verlags- 
gesellschaft mbH) krænkeren at offentliggøre “uddrag af dommen, herun
der med oplysning om dommens datering, Højesterets journalnummer og 
parternes navne samt en gengivelse af dommens præmisser og konklusion” 
i nogle tidsskrifter samt på en hjemmeside. Afgørelsen er ikke nærmere 
begrundet på dette punkt. Udtrykket “herunder” er i øvrigt upræcist.

I Højesterets dom i U 2011.2736 H (Lulu Baby ApS mod Stokke A/S m.fl.) 
havde Stokke A/S m.fl. nedlagt påstand om, at dommen skulle offentliggø
res ‘Isom nærmere bestemt af retten”. Højesteret stadfæstede Østre Lands
rets dom, hvorefter dommens “resultat skal offentliggøres ved, at Bassons 
forhandlere informeres om dommens resultat. Dette skal ske for Bassons 
regning”.

Præmisserne i domme, hvor der er nedlagt påstand om offentliggørelse, 
er ikke altid lige oplysende, men der findes dog domme, hvor baggrunden 
for at afvise er nærmere beskrevet.10

Domstolene har som begrundelse herfor blandt andet forholdt sig til, 
om modtagerne af oplysningerne kunne antages at have en relevant og 
beskyttelsesværdig interesse heri, og i benægtende fald er frifindelse sket 
med henvisning til relevans og proportionalitetsbetragninger.11

Også passivitet fra en varemærkeindehavers side har i retspraksis af
skåret et krav om offentliggørelse, jf. SHD af 12-03-2014 sagsnr. V-91-11S 
(Pressalit A/S mod Tivoli A/S), hvor retten afviste Tivoli A/S’ påstand om 
offentliggørelse med følgende begrundelse:

“Efter krænkelsernes karakter og omfang samt sagens omstændig
heder i øvrigt, herunder den passerede tid og Tivolis passivitet, jf. 
nedenfor, er der derimod ikke grundlag for at pålægge Pressalit at 
offentliggøre denne dom...”12

10 Se Sø- og Handelsrettens dom i Coop mod Converse m.fl. (SHD af 15-10-2014 sagsnr. 
V-71-12 m.fl.), hvor retten anførte: “Under hensyn til sagens udfald samt den tid, der 
er forløbet siden salget, findes en offentliggørelse af dommen uproportional, hvorfor 
Coop frifindes for denne påstand”. Se også Sø- og Handelsrettens dom, SHD af 12-03- 
2014 sagsnr. V-91-11 (Pressalit mod Tivoli), hvor der som begrundelse for afvisning af 
offentliggørelse blandt andet blev henvist til ‘den passerede tid”.
11 Se U 2014.2497 S (Fritz Hansen A/S m.fl. mod Interior Addict Ltd. m.fl.). Fritz Han
sen havde nedlagt påstand om offentliggørelse på hjemmesider og udsendelse af breve 
til alle købere af kopiprodukter.
12 Dommen er anket til Østre Landsret.
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Hojesteret plagde i U 2014.1396 H (Nautische Ver~ffentlichung Verlags- 
gesellschaft mbH) krankeren at offentliggore uddrag af dommen, herun- 
der med oplysning om dommens datering, Hajesterets journalnummer og 
parternes navne samt en gengivelse af dommens pramisser og konklusion" 
i nogle tidsskrifter samt p~ en hjemmeside. Afgorelsen er ikke narmere 
begrundet p~ dette punkt. Udtrykket "herunder" er i ovrigt upracist. 

I Hojesterets dom i U 2011.2736 H (Lulu Baby ApS mod Stokke A/S m.fl.) 
havde Stokke A/S m.fl. nedlagt p~stand om, at dommen skulle offentliggo- 
res 'som nzrmere bestemt af retten" Hojesteret stadfastede Qstre Lands- 
rets dom, hvorefter dommens "resultat skal offentliggores ved, at Bassons 
forhandlere informeres om dommens resultat. Dette skal ske for Bassons 
regning" 

Preemisserne i domme, hvor der er nedlagt p~stand om offentliggorelse, 
er ikke altid lige oplysende, men der findes dog domme, hvor baggrunden 
for at afvise er nrmere beskrevet." 

Domstolene har som begnmdelse herfor blandt andet forholdt sig til, 
om modtagerne af oplysningerne kunne antages at have en relevant og 
beskyttelsesvzrdig interesse heri, og i benagtende fald er frifindelse sket 
med henvisning til relevans og proportionalitetsbetragninger" 

0gs~ passivitet fra en varemarkeindehavers side har i retspraksis af- 
skret et krav om offentliggorelse, jf. SHD af 12-03-2014 sagsnr. V-91-11S 
(Pressalit A/S mod Tivoli A/S), hvor retten afviste Tivoli A/S' p~stand om 
offentliggorelse med folgende begrundelse: 

Efter krankelsernes karakter og omfang samt sagens omstandig- 
heder i ovrigt, herunder den passerede tid og Tivolis passivitet, jf. 
nedenfor, er der derimod ikke grundlag for at plagge Pressalit at 
offentliggore denne dom.." 

10 Se So- og Handelsrettens dom i Coop mod Converse m.fl. (SHD af 15-10-2014 sagsnr. 
V71-12 m.fl), hvor retten anforte: "Under hensyn til sagens udfald samt den tid, der 
er forlobet siden salget, findes en offentliggorelse af dommen uproportional, hvorfor 
Coop frifindes for denne p~stand Se ogs~ Se- og Handelsrettens dom, SHD af 12-03- 
2014 sagsnr. V9111 (Pressalit mod Tivoli), hvor der som begrundelse for afvisning af 
offentliggorelse blandt andet blev henvist til den passerede tid" 
1 Se U 2014.2497 S (Fritz Hansen A/S m.fl. mod Interior Addict Ltd. m.fl.). Fritz Han- 
sen havde nedlagt p~stand om offentliggerelse pd hjemmesider og udsendelse af breve 
til alle kobere af kopiprodukter. 
12 Dommen er anket til @stre Landsret. 
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3. Hvem påhviler offentliggørelsespligten?

3. Hvem påhviler offentliggørelsespligten?
Offentliggørelsespligten påhviler den dømte krænker, der selv eller via tred
jemand må sikre, at den foreskrevne offentliggørelse effektueres rettidigt.

4. Hvad gælder med hensyn til offentliggørelsens form og 
omfang?
I lovteksterne fremgår ikke præcist, hvad der menes med offentliggørelse, 
men det fremgår af bestemmelserne, at offentliggørelse skal ske “på en så 
fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges”. I lovforarbej- 
deme13 anføres herom:

“For det andet foreslås det, at offentliggørelsen af dommen skal ske 
på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. 
Det betyder, at retten kan træffe afgørelse om, at offentliggørelsen i 
for eksempel et dagblad skal ske med samme typer som dagbladets 
almindelige tekst. Retten træffer afgørelse om offentliggørelsens 
form, placering etc. efter begæring fra rettighedshaveren.

Offentliggørelsen af domme vil for eksempel kunne ske i dagblade 
eller på Internettet, herunder på relevante websider, for eksempel 
krænkerens eller rettighedshaverens webside. Endvidere kan offent
liggørelsen ske ved, at udsende en meddelelse om dommen via di
stributionslister til krænkerens kunder.”

Der er tale om en rimelighedsstandard, som domstolene må udfylde med 
udgangspunkt i den konkrete sags forhold.

Højesteret har fastslået i en dom fra 2014,'14 at en offentliggørelsespligt i 
forbindelse med en ankesag omfattede domskonklusionen både fra Sø- og 
Handelsretten og Højesteret.

Med hensyn til tidsperioden for offentliggørelsen og antallet af offent
liggørelser bør der tages stilling hertil i forbindelse med udformningen af 
rettighedshaverens påstande. Tidsperioden kan selvfølgelig give sig selv 
ved visse typer af ønskede offentliggørelser.

13 Se LFF2005-2006 1.48, s. 13, afsnit 4.5.
14 Se U 2014.2876 H (Montana Møbler A/S mod Tivoli A/S).
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3. Hvem p~hviler offentliggrelsespligten? 
Offentliggorelsespligten p~hviler den domte krzenker, der selveller via tred- 
jemand m~ sikre, at den foreskrevne offentliggorelse effektueres rettidigt. 

4. Hvad gelder med hensyn til offentliggorelsens form og 
omfang? 
I lovteksterne fremgr ikke pracist, hvad der menes med offentliggorelse, 
men det fremgr af bestemmelserne, at offentliggorelse skal ske "p~ en s~ 
fremtrzedende m~de, som det med rimelighed kan forlanges I lovforarbej- 
derne" anfores herom: 

For det andet foresl~s det, at offentliggorelsen af dommen skal ske 
p~ en s~ fremtradende m~de, som det med rimelighed kan forlanges. 
Det betyder, at retten kan traffe afgorelse om, at offentliggorelsen i 
for eksempel et dagblad skal ske med samme typer som dagbladets 
almindelige tekst. Retten traeffer afgorelse om offentliggorelsens 
form, placering etc. efter begaring fra rettighedshaveren. 

Offentliggorelsen af domme vil for eksempel kunne ske i dagblade 
eller p~ Internettet, herunder p~ relevante websider, for eksempel 
kraenkerens eller rettighedshaverens webside. Endvidere kan offent- 
liggorelsen ske ved, at udsende en meddelelse om dommen via di- 
stributionslister til kreenkerens kunder." 

Der er tale om en rimelighedsstandard, som domstolene m~ udfylde med 
udgangspunkt i den konkrete sags forhold. 

Hojesteret har fastsl~et i en dom fra 2014,' at en offentliggorelsespligt i 
forbindelse med en ankesag omfattede domskonklusionen bide fra Se- og 
Handelsretten og Hojesteret. 

Med hensyn til tidsperioden for offentliggorelsen og antallet af offent- 
liggorelser bor der tages stilling hertil i forbindelse med udformningen af 
rettighedshaverens p~stande. Tidsperioden kan selvfolgelig give sig selv 
ved visse typer af onskede offentliggorelser. 

I3 Se LFF20052006 1,48, s. 13, afsnit 4.5. 
4 Se U2014.2876 H (Montana Mobler A/S mod Tivoli A/S). 
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Kapitel 3. Offentliggørelse af krænkelsesdomme

5. Afholdelse af omkostninger til offentliggørelse
Det fremgår direkte af de relevante loves ordlyd, at omkostninger til offent
liggørelse betales af krænkeren selv.

6. Forholdet til sager om immaterialretskrænkelser, 
hvor der er tale om straf, samt forholdet til 
persondatalovgivningen
Det fremgår ikke direkte af lovteksterne, men i forarbejderne til disse love 
blev det gjort klart, at offentliggørelsespligten alene gælder i civile sager, 
herunder i sådanne civilretlige sager, hvor der tillige er nedlagt påstand 
om straf. I sidstnævnte tilfælde vil kun den civilretlige del af dommen være 
omfattet af offentliggørelsen.15

Bestemmelsen om offentliggørelse omfatter ikke straffesager, heller 
ikke hvis den krænkede part vælger at rejse et erstatningskrav under en 
straffesag.16

I bemærkningerne til lovforslagets almindelige bestemmelser blev det 
anført, at reglerne i persondataloven, straffeloven og retsplejeloven skulle 
overholdes ved offentliggørelsen af en civilretlig dom, der tillige indehol
der en strafpåstand.17

15 Se eksempelvis FT 2005-06, Tillæg A, L48, s. 1385 og 1391-1392.
16 Se eksempelvis FT 2005-06, Tillæg A, L48.
17 Se eksempelvis FT 2005-06, Tillæg A, L48, hvor følgende blev anført:
“I de civilretlige sager, hvor der ud over påstand om erstatning også er påstået straf 
(sager undergivet privat påtale), forudsættes det, at reglerne i såvel persondataloven, 
herunder behandlingsregleme i §§ 6-8, straffelovens § 264 d og retsplejelovens § 1017 
d, overholdes, når dommen offentliggøres. Såfremt der efter en konkret vurdering ikke 
er hjemmel til at offentliggøre oplysninger omfattet af disse regler, skal oplysningerne 
anonymiseres, det vil sige at oplysningerne ekstraheres. Det kan eksempelvis være op
lysninger om vidners identitet, strafpåstanden etc.”
Retsplejelovens § 1017 d bestemmer:
“Domme og kendelser i straffesager må kun gengives offentligt, når de er anonymi
seret. således at sigtedes, tiltaltes, forurettedes eller vidners identitet ikke fremgår. 
Overtrædelse straffes med bøde. Stk.2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på 
retsinformationssystemer, der er omfattet af § 9 i lov om behandling af personoplys
ninger, eller på offentlig gengivelse, der bygger på et sådant retsinformationssystem.” 
Bestemmelsen blev indsat i retsplejeloven ved lov nr. 215 af 31. marts 2004. Af lovforsla
get fremgår bl.a. (jf. Folketingstidende 2003-04, tillæg A, L 23, s. 662): “Pligten til anony
misering lefterden foreslåede § 1017 d] gælder både med hensyn til fysiske og juridiske 
personer, der er eller har været sigtet, tiltalt eller forurettet i sagen. Vidner kan i sagens 
natur kun være fysiske personer.”
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Kapitel 3. Offentliggrelse af kraenkelsesdomme 

5. Afholdelse af omkostninger til offentliggorelse 
Det fremg~r direkte af de relevante loves ordlyd, at omkostninger til offent- 
liggorelse betales af krankeren selv 

6. Forholdet til sager om immaterialretskraenkelser, 
hvor der er tale om straf, samt forholdet til 
persondatalovgivningen 
Det fremg~r ikke direkte af lovteksterne, men i forarbejderne til disse love 
blev det gjort klart, at offentliggorelsespligten alene galder i civile sager, 
herunder i s~danne civilretlige sager, hvor der tillige er nedlagt p~stand 
om straf. I sidstnavnte tilfalde vil kun den civilretlige del af dommen vare 
omfattet af offentliggorelsen."° 

Bestemmelsen om offentliggorelse omfatter ikke straffesager, heller 
ikke hvis den krankede part valger at rejse et erstatningskrav under en 
straffesag." 

I bemarkningere til lovforslagets almindelige bestemmelser blev det 
anfort, at reglerne i persondataloven, straffeloven og retsplejeloven skulle 
overholdes ved offentliggorelsen af en civilretlig dom, der tillige indehol- 
der en strafp~stand." 

15 Se eksempelvis FT 2005-06, Tillaeg A, L48, $. 1385 0g 1391-1392. 
I6 Se eksempelvis FT 2005-06, Tillaeg A, L48. 
17 Se eksempelvis FT 2005.-06, Tillaeg A, L48, hvor folgende blev anfort: 
I de civilretlige sager, hvor der ud over pstand om erstatning ogs~ er past~et straf 
(sager undergivet privat p~tale), forudsattes det, at reglerne i s~vel persondataloven, 
herunder behandlingsregleme i88 6-8, straffelovens 3 264 d og retsplejelovens $ 1017 
d, overholdes, nr dommen offentliggores. S~fremt der efter en konkret vurdering ikke 
er hjemmel til at offentliggore oplysninger omfattet af disse regler, skal oplysningere 
anonymiseres, det vil sige at oplysningere ekstraheres. Det kan eksempelvis vare op- 
lysninger om vidners identitet, strafp~standen etc." 
Retsplejelovens § 1017 d bestemmer: 
"Domme og kendelser i straffesager m~ kun gengives offentligt, n~r de er anonymi- 
seret, s~ledes at sigtedes, tiltaltes, forurettedes eller vidners identitet ikke fremg~r 
Overtradelse straffes med bode. Stk.2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse p 
retsinformationssystemer, der er omfattet af 3 9 i lov om behandling af personoplys- 
ninger, eller pl offentlig gengivelse, der bygger p~ et sdant retsinformationssystem." 
Bestemmelsen blev indsat i retsplejeloven ved lov nr. 215 af 31. marts 2004. Af lovforsla- 
get fremg~r bl.a. (f. Folketingstidende 2003-04, tillzg A, L 23, s. 662): "Pligten til anony- 
misering lefter den foreslAede 3 1017 d] gelder b~de med hensyn til fysiske og juridiske 
personer, der er eller har varet sigtet, tiltalt eller forurettet i sagen. Vidner kan i sagens 
natur kun vare fysiske personer." 
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§1

I OI-IL § 7, stk. 1, findes en formodningsregel, hvorefter den, hvis 
navn er påtrykt eksemplarer af værket m.v., anses som ophavsmand, 
medmindre andet er oplyst.

Er der tvivl om, hvem der er ophavsmand til et værk, må sagen afgø
res ved almindelig bevisbedømmelse. Der findes i Danmark ikke nogen 
officielle registre7 over beskyttede værker og deres ophavsmænd. Visse 
organisationer fører registre, der dog naturligvis ikke kan tjene som en
delige bevismidler. På landets dommerkontorer er det muligt at fa notar
stemplet manuskripter, fotografier m.v. mod et gebyr.

To identiske værker, der er frembragt uafhængigt af hinanden, dob- 
beltfrembringelser, nyder begge beskyttelse som selvstændige værker. I 
dansk ophavsret anerkendes der ikke nogen prioritetsbeskyttelse.8 Det 
er derfor ikke af afgørende betydning at bevise, hvem der først har skabt 
et bestemt værk. Spørgsmålet har dog relevans i sager om påstået efter
ligning af et værk, hvor det i praksis kan tillægges afgørende betydning 
at bevise, hvem der først har skabt værket og dermed ikke har kunnet 
efterligne et senere opstået værk.

Den manglende officielle registrering af beskyttede værker hænger 
sammen med, at der ikke stilles formalitetskrav til en ophavsretlig be
skyttelse. Det er således ikke en betingelse for beskyttelse her i landet, 
at værket er registreret eller påført det såkaldte copyright-mærke ©,9 
hvad enten det gælder danske eller udenlandske værker. Copyright
mærket er uden betydning for ophavsretsbeskyttelse og kan alene tjene 
som rettighedshaverens orientering eller advarsel til offentligheden om, 
at krænkelser af ophavsretten vil blive retsforfulgt; baggrunden for co
pyright-mærket er UCC art. III. Det bemærkes, at ISBN (internationalt 
standardbognummer) intet har med ophavsret at gøre.

De manglende formalitetskrav - formfriheden - indebærer, at retsbe
skyttelsen opstår i og med værkets skabelse, jf. Lund 1961, s. 44, og 
Koktvedgaard 2002, s. 39. Straks fra værkets skabelse kan ophavsman
den hævde sin ophavsret til værket. Det er ingen betingelse, at skabel
sesprocessen er tilendebragt. Skitser, forarbejder, udkast osv. nyder 
beskyttelse på lige fod med færdiggjorte værker, jf. 1961-lovmotiverne 
III og Lund 1961, s. 53 f. Se finsk HRD i NIR 1989.52 (balloner). Også

7. Om registrering af ophavsrettigheder, se 1951-udkastet, s. 74 ff.-Lund 1944a, s. 267 fT.
8. Se al'sn. 1.3.1 nedenfor.
9. Om copyright-mærket, se Stuevold Lassen i TfR 1961, s. 36-62.
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I OHL $ 7, stk. I, findes en formodningsregel, hvorefter den, hvis 
navn er p~trykt eksemplarer af verket m.v., anses som ophavsmand, 
medmindre andet er oplyst. 

Er der tvivl om, hvem der er ophavsmand til et verk, m~ sagen afgo- 
res ved almindelig bevisbedommelse, Der findes i Danmark ikke nogen 
officielle registre' over beskyttede verker og deres ophavsmend. Visse 
organisationer forer registre, der dog naturligvis ikke kan tjene som en- 
delige bevismidler. P~ landets dommerkontorer er det muligt at f~ notar- 
stemplet manuskripter, fotografier m.v. mod et gebyr. 

To identiske verker, der er frembragt uafhengigt af hinanden, dob- 
beltfrembringelser, nyder begge beskyttelse som selvstendige verker. I 
dansk ophavsret anerkendes der ikke nogen prioritetsbeskyttelse.8 Det 
er derfor ikke af afgorende betydning at bevise, hvem der forst har skabt 
et bestemt verk. Spargsm~let har dog relevans i sager om p~st~et efter- 
ligning af et verk, hvor det i praksis kan tillagges afgorende betydning 
at bevise, hvem der forst har skabt verket og dermed ikke har kunnet 
efterligne et senere opst~et verk. 

Den manglende officielle registrering af beskyttede verker hanger 
sammen med, at der ikke stilles formalitetskrav til en ophavsretlig be- 
skyttelse. Det er s~ledes ikke en betingelse for beskyttelse her i landet, 
at verket er registreret eller p~fort det s~kaldte copyright-merke O," 
hvad enten det grelder danske eller udenlandske vrerker. Copyright- 
mrerket er uden betydning for ophavsretsbeskyttelse og kan alene tjene 
som rettighedshaverens orientering eller advarsel til offentligheden om, 
at krzenkelser af ophavsretten vil blive retsforfulgt; baggrunden for co- 
pyright-market er UCC art. III. Det bemarkes, at ISBN (internationalt 
standardbognummer) intet har med ophavsret at gore. 

De manglende formalitetskrav -- formfriheden -- indebzrer, at retsbe- 
skyttelsen opst~r i og med varkets skabelse, jf. Lund 1961, s. 44, 0g 
Koktvedgaard 2002, s. 39. Straks fra verkets skabelse kan ophavsman- 
den hevde sin ophavsret til verket. Det er ingen betingelse, at skabel- 
sesprocessen er tilendebragt. Skitser, forarbejder, udkast osv. nyder 
beskyttelse p~ lige fod med ferdiggiorte verker, jf. 1961-ovmotivermne 
Ill og Lund 1961,s. 53 f. Se finsk HRD i NIR 1989.52 (balloner). Ogs~ 

7. Om registrering af ophavsrettigheder, se 1951-udkastet, s. 74 fl.  Lund 1944a.s. 267 ( 
8. Seafsn, 13.1 nedenfor. 
9. Om copyright-market, se Stuevold Lassen i TfR 1961, $. 36-62. 
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§1

ikke-offentliggjorte værker nyder således beskyttelse.10 Det er heller 
ikke et krav, at ophavsmanden har signeret værket el.lign.

Det er ingen betingelse, at værket er fikseret.11 Mundtlige værker er 
således beskyttede, jf. ordlyden af § 1, stk. 1, hvor tale nævnes.12 Inter
views kan ligeledes beskyttes, og det samme kan musikalske improvi
sationer.13 På samme måde beskyttes en ballet, selv om koreografien 
ikke er nedskrevet. Normalt vil ophavsretsbeskyttelsen først fa praktisk 
relevans, når værket er fikseret. Beskyttelsen af ikke-fikserede værker 
har dog bl.a. den betydning, at ophavsmanden via eksemplarfremstil
lingsretten i § 2 kan gribe ind over for uautoriserede fikseringer, der 
finder sted i skriftlig fonn eller ved lyd- eller billedoptagelse.

Det er en betingelse for beskyttelsen, at værket skal være frembragt, 
dvs. at det skal være kommet til udtryk på en sådan måde, at det kan 
opleves af andre.14

Også ulovlige værker nyder beskyttelse, jf. Lund 1961, s. 55 og 
102. Det spiller således ingen rolle, om værket skulle stride mod fx in
jurielovgivningen. Et værk, der krænker ophavsretten til et andet værk, 
er ligeledes beskyttet; et plagiat kan principielt beskyttes som en bear
bejdelse efter § 4.

Omfattet af OHL § 1 er alene litterære og kunstneriske frembrin
gelser. Frembringelser, der efter deres art ikke er litterære eller kunstne
riske, falder uden for lovens anvendelsesområde. Denne typologiske 
afgrænsning har i praksis ingen selvstændig betydning, eftersom den 
konkrete afgrænsning i form af værkshøjdebedømmelsen skiller de ube
skyttede frembringelser fra de beskyttede værker. Om en konkret gen
stand nyder beskyttelse efter ophavsretsloven, afhænger således i prak
sis ikke af, om den efter sin art er en litterær eller kunstnerisk frembrin
gelse. Formelt set udelukkes tekniske produkter, såsom maskiner og 
maskindele, dog fra ophavsretlig beskyttelse på grund af den typologi
ske afgrænsning.15 Begrebet litterære og kunstneriske frembringelser er 
ikke et æstetisk eller kunstpolitisk begreb, men et juridisk.16 Fx er edb

10. Se herved Koktvedgaard 1965, s. 249 f. Se også § 8, afsn. 1.
11. Om det manglende fikseringskrav, se Lund 1961, s. 54 - Koktvedgaard 2002, s. 54.
12. Se herved Lund 1961, s. 58.
13. Generelt om beskyttelse af improvisationer, se Rothe 1987, s. 173 fif.
14. Se herved Lund 1961, s. 54 - Rosenmeier 2001, s. 59 ff. Se også § 2, afsn. 1.5, om 

manglende idébeskyttelse.
15. Se herved Koktvedgaard 1965, s. 187 f. og 398 f.
16. Om spørgsmålet, se Koktvedgaard 1965, s. 91 f. - Koktvedgaard 2002, s. 41. Se også 

Indledning, afsn. 1.1, om værksbegrebet.
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ikke-offentliggjorte verker nyder s~ledes beskyttelse." Det er heller 
ikke et krav, at ophavsmanden har signeret verket el.lign. 

Det er ingen betingelse, at verket er fikseret.'' Mundtlige verker er 
s~ledes beskyttede, jf, ordlyden af $ I, stk. I, hvor tale nevnes.' Inter- 
views kan ligeledes beskyttes, og det samme kan musikalske improvi- 
sationer. P samme m~de beskyttes en ballet, selv om koreografien 
ikke er nedskrevet. Normalt vil ophavsretsbeskyttelsen forst f~ praktisk 
relevans, n~r verket er fikseret. Beskyttelsen af ikke-fkserede verker 
har dog bl.a. den betydning, at ophavsmanden via eksemplarfremstil- 
lingsretten i § 2 kan gribe ind over for uautoriserede fikseringer, der 
finder sted i skriftlig fonn eller ved lyd- eller billedoptagelse. 

Deter en betingelse for beskyttelsen, at vrerket skal vrere frembragt, 
dvs. at det skal vere kommet til udtryk p~ en s~dan m~de, at det kan 
opleves af andre." 

Ogs ulovlige veerker nyder beskyttelse, jf. Lund 1961, s. 55 0g 
102. Det spiller sledes ingen rolle, om verket skulle stride mod fx in- 
jurielovgivningen. Et verk, der krenker ophavsretten til et andet verk, 
er ligeledes beskyttet; et plagiat kan principielt beskyttes som en bear- 
bejdelse efter $ 4. 

Omfattet af OHL $ I er alene litter@re og kunstneriske frembrin- 
gelser. Frembringelser, der efter deres art ikke er litterere eller kunstne- 
riske, falder uden for lovens anvendelsesomrade. Denne typologiske 
afgrrensning har i praksis ingen selvstrendig betydning, eftersom den 
konkrete afgreensning i form af verkshojdebedommelsen skiller de ube- 
skyttede frembringelser fra de beskyttede varker. Om en konkret gen- 
stand nyder beskyttelse efter ophavsretsloven, afhanger s~ledes i prak- 
sis ikke af, om den efter sin art er en litterer eller kunstnerisk frembrin- 
gelse. Forelt set udelukkes tekniske produkter, s~som maskiner og 
maskindele, dog fra ophavsretlig beskyttelse p~ grund af den typologi- 
ske afgrensning.' Begrebet litterere og kunstneriske frembringelser er 
ikke et astetisk eller kunstpolitisk begreb, men et juridisk. Fx er edb- 

10. Se herved KKoktvedgaard 1965, s. 249 f. Se ogs $ 8, afsn. I 
I. Om det manglende fikseringskrav, se Lund 1961,s. 54 - Koktvedgaard 2002,s. 54. 
12. Se herved Lund 1961, s. 58. 
13. Generelt om beskyttelse af improvisationer, se Rothe 1987,s. 173 ff, 
14. Se herved Lund 1961, s. 54 - Rosenmeier 2001, s. 59 ff. Se ogsl $ 2, afsn. 1.5, om 

manglende id~beskyttelse. 
15. Se herved Kokrvedgaard 1965,s. 187 f. 0g 398 f. 
16. Om sporgsm~let, se Koktvedgaard 1965,s. 91 f.  Koktvedgaard 2002, s. 41. Se ogs 

Indledning, afsn. II, om varksbegrebet. 
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opregning findes i BK art. 2, stk. 1. Værksarter, der ikke er nævnt ud
trykkeligt i loven, har dog næppe praktisk betydning. I dansk ophavsret 
gælder der ingen særlige regler om beskyttelse af folklore.26 Værksbe
skyttelsen gælder uanset et værks nærmere fremtrædelsesform, jf. 
1995-lovmotiveme. Det er uafklaret, om dufte (parfume) kan nyde be
skyttelse efter den danske ophavsretslov.27

De enkelte værksarter inddeles overordnet i de to værkskategorier: 
litterære værker og kunstneriske værker. De litterære værker er skønlit
terære eller faglitterære fremstillinger, der også betegnes sprogværker, 
samt beskrivende værker (stk. 2) og edb-programmer (stk. 3). De øvrige 
værksarter: musikværker, sceneværker, filmværker og kunstværker, til
hører kategorien kunstneriske værker, jf. Lund 1961, s. 49. For film
værkernes vedkommende fremgår dette udtrykkeligt af 1961-lovmoti
verne. Kunstværker er ikke det samme som kunstneriske værker. Foto
grafiske værker tilhører værksarten kunstværker, jf. 1995-lovmotiveme; 
kunstværker omfatter herudover billedkunst, bygningskunst og brugs
kunst.28

Et værk kan alt efter sin fremtrædelsesform og udnyttelsesmåde til
høre forskellige værksarter, dvs. undergå et såkaldt kategoriskifte.29 
Som eksempler kan nævnes:
- Kunstværker, der samlet udgør en beretning, fx billederne i en bil

ledbog, kan behandles som et litterært værk.30
- Teksten til et musikværk behandles isoleret som et litterært værk.31
- Et sceneværk, der udkommer i bogform, behandles i denne hense

ende som et litterært værk. Et musikdramatisk værk, der udnyttes i 
en ikke-dramatisk form, behandles som et musikværk.32

- Filmmanuskripter er en del af filmværket, men hvis manuskriptet ud
gives selvstændigt, behandles det som et litterært værk.33

Om ophavsretlig beskyttelse af folklore, se Olssoit i NIR 1985, s. 303-304 - Stuevold 
Lassen i Levin 1993, s. 30-37 (Om opphavsrett til joik) - Olsson i NIR 1997, s. 240-241 
- Blakeney i E1PR 2000, s. 251-261 - Sltev i NIR 2004, s. 206-214 - Lewinski i NIR 
2004, s. 215-230 - Hilty i I IC 2009, s. 883-911.
Om spørgsmålet, se Cohen Jehoram i GRUR lnt. 2006, s. 920-922 (om udenlandsk 
retspraksis) - von Scholten lllttm i U 2011 B, s. 361 -367 (Om ophavsret til duft, smag og 
tekstur).
Om spørgsmålet, se Lund 1961. s. 49 - Weincke 1976, s. 39.
Genereltom kategoriskifte, se bet. 1000/1981, s. 18 f.-Karnell 1970. s. 253 fT. Se også 
Biyde Andersen i NIR 1995, s. 620 fT. (om digitalisering).
Se nærmere afsn. 1.2.1 nedenfor.
Se nærmere afsn. 1.2.2 nedenfor.
Se nærmere afsn. 1.2.3 nedenfor.
Se nærmere afsn. 1.2.4 nedenfor.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
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opregning findes i BK art. 2, stk. I. Veerksarter, der ikke er navnt ud- 
trykkeligt i loven, har dog nappe praktisk betydning. I dansk ophavsret 
gelder der ingen serlige regler om beskyttelse af folklore.3 Veerksbe- 
skyttelsen gelder uanset et varks nermere fremtredelsesform, jf. 
1995-lovmotiveme. Deter uafklaret, om dufte (parfume) kan nyde be- 
skyttelse efter den danske ophavsretslov. 

De enkelte varksarter inddeles overordnet i de to vzrkskategorier: 
litterere vzrker og kunstneriske verker. De litterare vzrker er skonlit- 
tereere eller faglitter@re fremstillinger, der ogs betegnes sprogvarker, 
samt beskrivende verker (stk. 2) 0g edb-programmer (stk. 3). De ovrige 
varksarter: musikverker, scenevzrker, filmvzrker og kunstverker, til- 
horer kategorien kunstneriske varker, jf. Lund 1961, s. 49. For film- 
verkeres vedkommende fremg~r dette udtrykkeligt af I961-lovmoti- 
verne. Kunstverker er ikke det samme som kunstneriske vzrker. Foto- 
grafiske verker tilhorer varksarten kunstverker, jf, 1995-1ovmotiverne; 
kunstvrerker omfatter herudover billedkunst, bygningskunst og brugs- 
kunst. 

Et verk kan alt efter sin fremtredelsesform og udnyttelsesm~de til- 
hore forskellige verksarter, dvs. underg~ et skaldt kategoriskifte."° 
Som eksempler kan nevnes: 

Kunstverker, der samlet udgor en beretning, fx billederne i en bil- 
ledbog, kan behandles som et litterert vark. 
Teksten til et musikverk behandles isoleret som et litter@rt vark.3' 
Et sceneverk, der udkommer i bogform, behandles i denne hense- 
ende som et litterert vark. Et musikdramatisk verk, der udnyttes i 
en ikke-dramatisk form, behandles som et musikvark. 
Filmmanuskripter er en del affilmvrerket, men hvis manuskriptet ud- 
gives selvstendigt, behandles det som et litterert vark. 

26. Om ophavsretlig beskyttelse af folklore, se Olsson i NIR 1985, s. 303.304 Stevold 
Lassen i Levin 1993,s. 30-37 (Om opphavsrett til joik) - Olsson iNIR 1997, s. 240-241 
- Blakeney i EIPR 2000, $. 251-261 -- She i NIR 2004, $. 206-214 - Lewinski i NIR 
2004, s. 215-230 - Hilry i 1IC 2009, s. 883-911. 

27. Om sporgsmllet, se Cohen Jehoram i GRUR Int. 2006, s. 920-922 (om udenlandsk 
retspraksis) - von Scholten Allum i U 2011 B, s. 361-367 (Om ophavsret til duft, smag og 
tekstur). 

28. Om sporgsmlet, se Lund 1961, s. 49 - Weincke 1976,$. 39. 
29. Generelt om kategoriskifte, se bet. 1000/1981,s. I8 f. - Karnell 1970,s.253 ff. Se ogsl 

Bryde Andersen i NIR 1995, s. 620 ff. (om digitalisering). 
30. Se narmere afsn. L.2.I nedenfor. 
31. Se narmere afsn. 1.2.2 nedenfor. 
32. Se narmere afsn. 1,2.3 nedenfor. 
33. Se narmere afsn. 1.2.4 nedenfor. 
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§1

Spørgsmålet om kategori sk i fte og inddelingen i værkskategorier i det 
hele taget har betydning for anvendelsen af særlige bestemmelser i lo
ven, især undtagelsesbestemmelserne i kap. 2.

Gennemgangen nedenfor i afsn. 1.2.1-5 indeholder en omtale af de 
enkelte værksarter og deres indbyrdes afgrænsning. Spørgsmålet om 
værkshøjde gennemgås i afsn. 1.3.1-6.

1.2.1. Ved litterære værker34 forstås, hvad lovteksten betegner som 
»en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling«. 
Mundtlige fremstillinger, fx taler, foredrag og prædikener, omfattes. Det 
samme gælder filmtekster, jf. Lund 1961, s. 57. Uanset bestemmelsens 
ordlyd er det ikke afgørende, om en sproglig fremstilling i snæver for
stand hverken er af skønlitterær eller faglitterær karakter; breve, inter
views og causerier anses uden tvivl som litterære værker, jf. Lund 1961, 
s. 56 f. Også værker i morse, stenografi, Braille (punkt- eller Minde
skrift) osv. anses som litterære værker, jf. Koktvedgaard 2002, s. 42. Det 
samme gælder værker i kodesprog og lign., jf. Weincke 1976, s. 35.

Som skønlitterære værker beskyttes romaner, noveller og digte m.v. 
Som faglitterære værker beskyttes bøger med et fagligt indhold, dag
blads- og tidsskriftartikler m.v.35 E-bøger beskyttes på linje med papir
bøger.

Radioprogrammer, der ikke er dramatiske af karakter, må antages at 
tilhøre værksarten litterære værker.36 Som litterære værker betragtes 
også sådanne sammenstillinger af oplysninger eller tekster, som måtte 
nyde beskyttelse efter § 1, jf. Lund 1961, s. 57. Se U 1980.689 0 (Na
turlommekalenderen). Speak i fjernsynet (fx kommentering af direkte 
transmitterede begivenheder) må efter omstændighederne ligeledes an
ses for at være litterære værker, jf. Schønning 1989, s. 27 f.

I U 1975.30 H (billedbog)37 blev billederne i en billedbog, der inde
holdt en beretning om en sommerfugls udvikling, brugt i en tv-udsen
delse ledsaget af forklarende kommentarer. Højesteret fastslog, at bille
derne hver for sig skulle anses som kunstværker, og at billedbogen som

34. Generelt om ophavsret og litterære værker, se J. Hansen 1957 - Gehlin 1983 - Worsoe- 
Schmidt 1994a, s. 279 ff. - Worsøe-Schmidt 1994b, s. 16 ff. - Wirtén 2004. Se også § 53, 
afsn. 1.3.1, om forlagsaftaler.

35. Om ophavsretlig beskyttelse af journalistik og lign., se Lund 1955 - Nissen Kranse i 
Justitia 1979, nr. 3 - Hygum Jakobsen & Schelin 1988 - Hygum Jakobsen & Schelin 
1997.

36. Se herved 1951 -udkastet, s. 96 f. -Karnell 1970, s. 251 f. Se også § 69 om signalbeskyt
telse af radioudsendelser.

37. Om dommen, se Trolle i U 1975 B, s. 108-112 - Spiermann i J 2001, s. 25.
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Sporgsm~let om kategoriskifte og inddelingen i veerkskategorier i det 
hele taget har betydning for anvendelsen af serlige bestemmelser i lo- 
ven, isr undtagelsesbestemmelsere ikap. 2. 

Gennemgangen nedenfor i afsn. 1.2.1-5 indeholder en omtale af de 
enkelte verksarter og deres indbyrdes afgreensning. Sporgsm~let om 
verkshojde gennemg~s i afsn. 13.16. 

1.2.1. Ved litter@ere verker forst~s, hvad lovteksten betegner som 
»en i skrift eller tale udtrykt skonlitterer eller faglitterer fremstilling«. 
Mundtlige fremstillinger, fx taler, foredrag og predikener, omfattes. Det 
samme gelder filmtekster, jf. Lund /96/, s. 57. Uanset bestemmelsens 
ordlyd er det ikke afgorende, om en sproglig fremstilling i snever for- 
stand hverken er af skonlitterer eller faglitterer karakter; breve, inter- 
views og causerier anses uden tvivl som litterrere vrerker,jf. Lund /961, 
s. 56 f. Ogs~ verker i morse, stenografi, Braille (punkt- eller blinde- 
skrift) osv. anses som litterere verker, jf. Koktvedgaard 2002,s. 42. Det 
samme grelder vrerker i kodesprog og lign., jf. Weincke 1976, s. 35. 

Som skonlitterare verker beskyttes romaner, noveller og digte m.v. 
Som faglitter@re verker beskyttes boger med et fagligt indhold, dag- 
blads- og tidsskriftartikler m.v.' E.boger beskyttes p~ linje med papir- 
boger. 

Radioprogrammer, der ikke er dramatiske af karakter, m~ antages at 
tilhore veerksarten litter@re verker. Som litterere verker betragtes 
ogs~ s~danne sammenstillinger af oplysninger eller tekster, som m~tte 
nyde beskyttelse efter $ 1, jf. Lund 1961, s. 57. Se U 1980.689 0 (Na- 
turlommekalenderen). Speak i fjersynet (fx kommentering af direkte 
transmitterede begivenheder) mA. efter omstrendighedeme ligeledes an- 
ses for at vere littereere verker, jf. Schonning 1989,s. 27 f. 

1U1975.30 H (billedbog) blev billederne i en billedbog, der inde- 
holdt en beretning om en sommerfugls udvikling, brugt i en tv-udsen- 
delse ledsaget af forklarende kommentarer. Hojesteret fastslog, at bille- 
deme hver for sig skulle anses som kunstvrker, og at billedbogen som 

34. Generelt om ophavsret og litter@re varker, se J. Hansen 1957 - Gehlin 1983 -- Worsoe- 
Schmidt 1994a,s. 279 f. - Worsoe-Schmidt 1994b,s. 16 f. -- Wirt~n 2004. Se ogsh $ 53, 
afsn. 1.3.I, om forlagsaftaler. 

35. Om ophavsretlig beskyttelse af journalistik og lign., se Lund 1955 - Nissen Kruuse i 
Justitia 1979, nr. 3 -- Hygum Jakobsen & Schelin 1988 -- Hygum Jakobsen & Schelin 
1997. 

36. Se herved I951-udkastet, s. 96 f. - Karnell 1970,s.25I f. Se ogs $ 69 om signalbeskyt- 
telse af radioudsendelser. 

37. Om dommen, se Trollei U 1975 B, s. 108-112 -- SpiermanniJ 2001,s. 25. 
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sådan - på grund af billedernes karakter af en sammenhængende beret
ning - skulle anses som et litterært værk.

Videnskabelige værker vil normalt falde ind under de litterære vær
ker, jf. Lund 1961, s. 58 f.38 Det gælder fx forelæsninger og videnskabe
lige afhandlinger i bogform eller i tidsskrifter. Videnskabelige opdagel
ser nyder ikke beskyttelse.39 Opfindelser kan beskyttes efter patentlo
ven.

Efter OHL § 1, stk. 2, henregnes kort samt tegninger og andre i grafisk 
eller plastisk form udførte værker af beskrivende art til litterære værker. 
Disse såkaldte beskrivende værker skal holdes ude fra de i stk. 1 nævn
te faglitterære værker. Efter § 1, stk. 3, henregnes ligeledes edb-pro- 
grammer til litterære værker. Om databaser, se kommentarerne til § 5.

Spil40 kan beskyttes som litterære værker m.h.t. spilleregler og lign. 
og som brugskunst m.h.t. udformningen af spillebræt og lign.

1.2.2. Musikværker41 omfatter musik og hertil knyttet tekst. Musikken 
(tonekunsten) dækker over musikalsk komposition, uanset om denne er 
kommet til udtryk i noder, partitur el.lign., eller om musikken alene er 
fikseret på en lydoptagelse, jf. Lund 1961, s. 59 f. Beskyttelsen omfatter 
ikke alene melodien, men også andre elementer i musikken.42

Becifringer, der ikke i sig selv kan danne grundlag for fremførelse af 
værket, kan ikke antages at være en del af musikværket.43 En sangtekst 
kan dog skifte kategori til et musikværk, hvis den ledsages af becifringer 
og lign., jf. bet. 1063/1986, s. 46.

Også improvisationer, der ikke foreligger i fikseret form, kan princi
pielt være musikværker, herunder som bearbejdelser af eksisterende 
musik, jf. 1961-lovmotiverne.44

38. Generelt om ophavsret i forbindelse med videnskabelige værker, se Biyde Andersen & 
Han 1998.

39. Om beskyttelse af videnskabelige opdagelser, se J. Hansen 1957. s. 138 - Lund 1961. s, 
59 - Koktvedgaard 1965. s. 332 f. Om ophavsret og bioteknologi, se Biyde Andersen & 
Koktvedgaard 1990. s. 41 ff.

40. Generelt om ophavsretlig beskyttelse af spil, se Sijlhoff Stray 1989. s. 54 ff. - Lochen 
i NIR 1989, s. 282-293 - Deichmann 2003. s. 165 ff Om computer- eller videospil, se 
afsn. 3.1 nedenfor.

41. Generelt om ophavsret og musikværker, se Karnell i NIR 1957, s. 159-174 - Hillert 
i NIR 1972, s. 357-392 (Fonogrammen ocli uppliovsrdllen) - Weincke i NIR 1975, s. 
409-415 - A. Pedersen & Solvang 1994. s. 48 tf - Rosenmeier 1996 - Slannow 1996 
- Karnell & Mtildin 1998 - Gravesen 2006 - Schliiter m.fl. 2006 - Sclionbeck i Justitia 
2011, nr. 1, s. 3-46 (om beskyttelse af rockbands).

42. Se nærmere Rosenmeier 1996. s. 15 tf
43. Se herved Rosenmeier 1996, s. 22 f.
44. Se § 4, afsn. 1.
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s~dan - p~ grund af billedernes karakter af en sammenhengende beret- 
ning -- skulle anses som et litterert verk. 

Videnskabelige vzrker vil normalt falde ind under de litterere var 
ker, jf. Lund 1961,s. 58 £» Det gelder fx forelesninger og videnskabe- 
lige afhandlinger i bogform eller i tidsskrifter. Videnskabelige opdagel- 
ser nyder ikke beskyttelse. Opfindelser kan beskyttes efter patentlo- 
ven. 

EfterOHL § I, stk. 2, henregnes kort samt tegninger og and re i grafisk 
eller plastisk form udforte verker af beskrivende art til litterere verker. 
Disse s~kaldte beskrivende vzrker skal holdes ude fra de istk. I nevn 
te faglitter@re verker. Efter $ I, stk. 3, henregnes ligeledes edb-pro- 
grammer til litterrere vrerker. Om databaser, se kommentareme til $ 5. 

Spil"" kan beskyttes som litter@ere verker m.h.t. spilleregler og lign. 
og som brugskunst m.h.t. udformningen af spillebrret og Jign. 

1.2.2. Musikvzerker" omfatter musik og hertil knyttet tekst. Musikken 
(tonekunsten) dzkker over musikalsk komposition, uanset om denne er 
kommet til udtryk i noder, partitur el.lign., e\ler om musikken alene er 
fikseret p~ en lydoptagelse, jf. Lund 1961, s. 59 f. Beskyttelsen omfatter 
ikke alene melodien, men ogs~ andre elementer i musikken. 

Becifringer, der ik.ke i sig selv kan danne grundlag for fremforelse af 
veerket, kan ikke antages at vere en del af musikvarket." En sangtekst 
kan dog skifte kategori til et musikvrerk, hvis den ledsages afbecifringer 
og lign., jf. bet. 1063/1986, s. 46. 

Ogs~ improvisationer, der ikke foreligger i fikseret form, kan princi- 
pielt vere musikvarker, herunder som bearbejdelser af eksisterende 
musik, jf. 1961-lovmotivere. 

38. Generelt om ophavsret i forbindelse med videnskabelige varker, se Bryde Andersen & 
Hau 1998. 

39. Om beskyttelse af videnskabelige opdagelser, se J. Hansen 1957,s. 138 -- Lund 1961,s. 
59 - okrvedgaard 1965,s. 332 f. Om ophavsret og bioteknologi, se Bryde Andersen & 
Kokvedgaard 1990,s. 41 AT, 

40. Generelt om ophavsretlig beskyttelse af spil, se Sijthoff Stray 1989,s. 54 ff. -- Lochen 
i NIR 1989, $. 282.293 - Deichmann 2003,s. 165 ff. Om computer- eller videospil, se 
afsn. 3.1 nedenfor. 

41. Generelt om ophavsret og musikvzrker, se Karnell i NIR 1957, g. 159.174 Hillert 
iNIR 1972, $. 357.392 (Fonogrammen och upphovsr~ten) - Weincke i NIR 1975,¢. 
409.415 - A. Pedersen & Solvang 1994,s. 48 ff. Rosenmeier 1996 - Stannow 1996 
- Karell & Mauldin 1998 - Gravesen 2006 -- Schliter m.fl. 2006 Schonbeck i Justitia 
2011, nt. I, s. 3-46 (om beskyttelse af rockbands). 

42. Se nrmere Rosenmeier 1996,s. I5 ff 
43. Se herved Rosenmeier 1996,s.22 f 
44. Se$4, afsn. L 
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§2

finder kun anvendelse på handlinger, der retter sig mod almenhe
den (offentligheden), ikke mod handlinger inden for privatsfæren, jf. 
afsn. 1.3 og 3.1.

Eksemplarfremstillingsretten og tilgængeliggørelsesretten gælder for 
værket i oprindelig såvel som i ændret skikkelse, jf. afsn. 1.4, hvor æn
dringsretten behandles generelt; det betyder bl.a., at efterligninger (pla
giater) ikke er tilladte, jf. afsn. 1.5, hvor grænsen mellem ulovlig efter
ligning og fri benyttelse behandles. Enerettighederne skal læses i nær 
tilknytning til undtagelsesbestemmelserne i OHL kap. 2.

1. Stk. 1
1.1. Ophavsmandens eneret1 til at råde over værket efter § 2 indebærer, 
at han eller hun har den eksklusive ret til at fremstille eksemplarer af 
værket og til at gøre værket tilgængeligt for almenheden. Dette gælder 
såvel den første som enhver yderligere eksemplarfremstilling og såvel 
den første tilgængeliggørelse som ethvert senere tilfælde, hvor værket 
på ny gøres tilgængeligt for almenheden, jf. Lund 1961, s. 72. Brug af et 
værk på en måde, som omfattes af OHL § 2, kræver tilladelse fra op
havsmanden. Det er ikke en betingelse, at brugen er erhvervsmæssig; 
også ikke-erhvervsmæssig brug omfattes således af eneretten efter § 2. 
Det er heller ikke en betingelse for, at ophavsmanden kan gøre sin op
havsret gældende, at han eller hun på nogen måde har taget forbehold 
for dette; eneretten gælder således umiddelbart. Enhver råden over vær
ket i strid med § 2, dvs. uden tilladelse, er ulovlig og kan sanktioneres 
efter kap. 7. Synonymt med udtrykket eneret er eksklusiv ret og den 
ældre betegnelse udelukkende ret.

Ophavsmandens tilladelse kan gives specifikt eller mere generelt. En 
specifik tilladelse er fx et samtykke til, at en person fremstiller et antal 
eksemplarer af værket. En mere generel tilladelse kan fx bestå i, at en 
person far overdraget alle rettighederne til offentlig fremførelse.2 Den

1. Generelt om eneretssystemet, herunder om opfattelsen af ophavsretten som en ejen
domsret, se 1951-udkastet, s. 97 ff. - F. Vinding Kruse 1929, s. 97 ff. - Beigstrom 1954, 
s. 129 ff. - Lund i NIR 1954, s. 139 ff. - J. Hansen 1957, s. 36 ff., 76 (T. og 188 ff. — 
Lund 1961, s. 46 ff. - Koktvedgaard 1965, s. 194 f. - Frøbert 1986, s. 11 IT. - Logdbeig 
1993 (om forskellige slags begrænsninger i »ophavsretsmonopolet«) - Olsson i Kamell 
& Muldin 1998, s. 87-100 (især om musikværker). Se også Indledning, afsn. 1.1, om 
udtrykket intellektuel ejendomsret og lign. og om værksbegrebet - indledende kom
mentarer til kap. 2 om indskrænkninger i eneretten - § 53, afsn. 1.1.2, om ophavsretten 
som en dispositions- og/eller forbudsret.

2. Se nærmere § 53, afsn. 1.1.2, om overdragelse af ophavsretten.
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finder kun anvendelse p~ handlinger, der retter sig mod almenhe- 
den (offentligheden), ikke mod handlinger inden for privatsfreren,jf. 
afsn. 1.3 0g 3.1. 

Eksemplarfremstillingsretten og tilgangeliggorelsesretten galder for 
veerket i oprindelig svel som i zndret skikkelse, jf. afsn. 1.4, hvor zn- 
dringsretten behandles generelt; det betyder bl.a., at efterligninger (pla- 
giater) ikke er tilladte, jf. afsn. I.5, hvor gr@nsen mellem ulovlig efter- 
ligning og fri benyttelse behandles. Enerettighedere skal leeses i nar 
tilknytning til undtagelsesbestemmelseme i OHL kap. 2. 

I. Stk. I 
1.1. Ophavsmandens eneret' til at r~de over varket efter $ 2 indeberer, 
at han eller hun harden eksklusive ret til at fremstille eksemplarer af 
veerket og til at gore varket tilgangeligt for almenheden. Dette gelder 
s~vel den forste som enhver yderligere eksemplarfremstilling og s~vel 
den forste tilgangeliggorelse som ethvert senere tilfelde, hvor varket 
p~ ny gores tilgengeligt for almenheden, jf. Lund 1961,s. 72. Brug af et 
veerk p~ en m~de, som omfattes af OHL $ 2, krever tilladelse fra op- 
havsmanden. Det er ikke en betingelse, at brugen er erhvervsmssig; 
ogs~ ikke-erhvervsmessig brug omfattes s~ledes af eneretten efter $ 2. 
Del er heller ikke en betingelse for, at ophavsmanden kan gore sin op- 
havsret geldende, at han eller hun p~ nogen m~de har taget forbehold 
for dette; eneretten gelder sledes umiddelbart. Enhver r~den over ver- 
ket i strid med § 2, dvs. uden tilladelse, er ulovlig og kan sanktioneres 
efter kap. 7. Synonymt med udtryk..ket eneret er eksklusiv ret og den 
ze ldre betegnelse udelukkende ret. 

Ophavsmandens tilladelse kan gives specifikt eller mere generelt. En 
specifik tilladelse er fx et samtykke til, at en person fremstiller et antal 
eksemplarer af verket. En mere generel tilladelse kan fx best~ i, at en 
person f~r overdraget alle rettighedere til offentlig fremforelse. Den 

t. Generelt om eneretssystemet, herunder om opfattelsen af ophavsretten som en ejen- 
domsret, se 195l-udkastet, s. 97 fT.  F Winding Kruse 1929,s. 97 [, - Bergstrom 1954, 
s. 129 f. - Lundi NIR 1954, s. 139 f. -- J. Hansen 1957, s. 36 AT., 76 ff. og I88 f. - 
Lund 1961,s. 46 ff. - Koktvedgaard 1965,s. 194 f.  Frobert 1986,s. H fr.  L~gdberg 
/993 (0m forskellige slags begransninger i »wophavsretsmonopolet«) -- Olsson i Karnel 
& Mauldin 1998, s. 87-100 (is@er om musikvarker). Se ogsl Indledning, afsn. II, om 
udtrykket intellektuel ejendomsret og lign. og om verksbegrebet - indledende kom- 
mentarer til kap. 2 om indskrankninger i eneretten - $ 53, afsn. I.I2, om ophavsretten 
som en dispositions- og/eller forbudsret. 

2. Se nermere $ 53, afsn. IL2, om overdragelse af ophavsretten. 
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§2

økonomiske interesse for ophavsmanden består i, at han eller hun - som 
modydelse for at give tilladelse - kan kræve et vederlag af den, der far 
tilladelsen.

Brug af et beskyttet værk i strid med § 2 indebærer dog ikke nødven
digvis, at der er sket en krænkelse af ophavsretten. Det er tilfældet, hvis 
det af en bestemmelse i lovens kap. 2 om indskrænkninger i ophavsret
ten fremgår, at den pågældende udnyttelse er lovlig uden ophavsman
dens samtykke. Den samlede sum af enerettigheder består således af 
grundbeføjelseme i § 2 minus indskrænkningerne i kap. 2.

Ophavsretten til et værk begrænses også naturligt af den almindelige 
ejendomsret. Når ophavsmanden har en eneret til fx at udleje eksem
plarer af værket - uden at denne eneret er begrænset i kap. 2, jf. § 19- 
betyder det, at han eller hun kan forbyde og give tilladelse til udlejnin
gen, men det betyder ikke, at ophavsmanden kan råde over de værksek
semplarer, hvis ejendomsret er overgået til andre ved køb af eksempla
ret. Ophavsretten griber således ikke ind i ejendomsretten til de enkelte 
eksemplarer af værket.3

Ophavsmanden kan ikke tiltvinge sig adgang til de enkelte eksempla
rer af værket. Der gælder med andre ord herhjemme ingen adgangs
ret4 (droit d’accés). I 1995-lovmotiveme (almindelige bemærkninger, 
pkt. 8) afvises et forslag fra Ophavsretsudvalget om indførelse af en 
adgangsret.5

Den første tilgængeliggørelse for almenheden, offentliggørelsen, af 
værket spiller i praksis en særlig rolle for ophavsmanden. Ikke desto 
mindre indeholder OHL § 2 ingen særlig bestemmelse herom. Der er 
således ikke hjemlet nogen udtrykkelig offentliggørelsesret,6 dvs. en 
ret til at kontrollere offentliggørelsen af værket. En sådan ret er imidler
tid inkluderet i de generelle beføjelser til at kontrollere eksemplarfrem-

3. Om spørgsmålet, se Rognslad 1999, s. 94 fT. Se også § 53, afsn. 2, om ejendomsretten 
til værks-eksemplarer.

4. Generelt om adgangsret, se 1961-lovmotiverne (til § 25) - bet. 1063/1986, s. 148 tT.
- Winsnes i NIR 1960, s. 255-262 - IVeincke i NIR 1963. s. 56 f. - Godenhielm i NIR 
1977, s. 211-225-Rosén 19S9, s. 117f.-SOU 1990:30. s. 551 ff. - Stromholm i Hag- 
stromm.fl. 1997, s. 979-984.

5. Se bet. 1063/1986, s. 152 ff.
6. Generelt om offentliggorelsesretten, se bet. 962/1982. s. 115 (om udøvende kunstnere)

- bet. 1197/1990. s. 153 - Lund 1961, s. 72 f.. 79 og 189 - Stromholm 1966-1973 11:2
- Logdbeig 1967. s. 52 ff. - Karnell i NIR 1973, s. 441-449 - Stromholm i TfR 1975, 
s. 313 ff. - IVeincke 1976. s. 15 f. - Blomqvist 1987, s. 121 - Rosén 1989, s. 114 ff. og 
196 ff. (om forlagsaftaler) - Schonning 1989, s. 110 (om ansættelsesforhold) - Rosén i 
NIR 1993, s. 357 f. (om den ideelle ret) - Karnell i NIR 2000, s. 54-60 - Kokn’edgaard 
2002, s. 101. Se også § 8. afsn. 1, om offentliggørelse - § 74, afsn 1.1., om signering af 
kunstværker.
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okonomiske interesse for ophavsmanden best~r i, at han eller hun -- som 
modydelse for at give tilladelse - kan krave et vederlag af den, der f~r 
tilladelsen. 

Brug af et beskyttet verk i strid med $ 2 indebarer dog ikke nodven- 
digvis, at der er sket en krenkelse af ophavsretten. Det er tilfeldet, hvis 
det af en bestemmelse i lovens kap. 2 om indskrrenkninger i ophavsret- 
ten fremg~r, at den p~geldende udnyttelse er lovlig uden ophavsman- 
dens samtykke. Den samlede sum af enerettigheder best~r sledes af 
grundbefojelserne i § 2 minus indskrrenkningeme i kap. 2. 

Ophavsretten til et verk begrenses ogs~ naturligt af den almindelige 
ejendomsret. Nir ophavsmanden har en eneret til fx at udleje eksem- 
plarer af vrerket - uden at denne eneret er begrrenset i kap. 2, jf. § 19- 
betyder det, at han eller hun kan forbyde og give tilladelse til udlejnin- 
gen, men det betyder ikke, at ophavsmanden kan r~de over de verksek- 
semplarer, hvis ejendomsret er overg~et til andre ved kob af eksempla- 
ret. Ophavsretten griber s~ledes ikke ind i ejendomsretten til de enkelte 
eksemplarer af verket.' 

Ophavsmanden kan ikke tiltvinge sig adgang til de enkelte eksempla- 
rer af vrerket. Der grelder med andre ord herhjemme ingen adgangs- 
ret'(droit d'acc~s). I 1995-Jovmotiverne (almindelige bemarkninger, 
pkt. 8) afvises et forslag fra Ophavsretsudvalget om indforelse af en 
adgangsret.° 

Den forste tilgangeliggorelse for almenheden, offentliggorelsen, af 
vrerket spiller i praksis en srerlig rolle for ophavsmanden. Ikke desto 
mindre indeholder OHL § 2 ingen seerlig bestemmelse herom. Der er 
s~ledes ikke hjemlet nogen udtrykkelig offentliggorelsesret, dvs. en 
ret til at kontrollere offentliggorelsen af verket. En s~dan ret er imidler- 
tid inkluderet i de generelle befojelser til at kontrollere eksemplarfrem- 

3. Om sporgsm~let, se Rognstad 1999,s. 94 f. Se ogs $ 53, afsn. 2, om ejendomsretten 
til varks-eksemplarer. 

4. Generelt om adgangsret, se 1961-lovmotiveme (til $ 25) - bet. 1063/1986, s. 148 ff 
- Winsnes i NIR 1960, $. 255-262 - Weincke i NIR 1963,s. 56 f.  Godenhielm i NIR 
1977,$. 211-225 - Rosen 1989,$. 117 f, --SOU 1990.30.s. 551 A.  Sur~mholm i Hag- 
strom m.fl. 1997,$. 979-984. 

5. Se bet, 1063/1986,s. 152 
6. Generelt om offentliggorelsesretten, se bet. 962/1982,s. 115 (om udovende kunstnere) 

- bet. 1197/1990,$. 153 -- Lund 1961,s.72 £,,79 0g 189 - Sur~mholm 1966-1973 112 
- L~gdberg 1967,s. 52 A.  Karell i NIR 1973, s. 441-449 Surmholm i TIR 1975, 
s. 313 0. -- Weineke 1976,s. 15 f. - Blomqvist 1987,s. 121 - Ros~n 1989,s. 114 ff. og 
196 , (om forlagsaftaler) - Schonning 1989,s. 110 (om ansattelsesforhold) -- Ros; 
NIR 1993,s. 357 f. (om den ideelle ret) - Karnell i NIR 2000, s. 54.-60 - Kokrvedgaard 
2002,s. I0L. Se ogs~ $ 8, afsn. I, om oflentliggorelse - $ 74, afsn L.1., om signerin AF 
kunstvarker. 
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stilling og tilgængeliggørelse for almenheden, ligesom undtagelsesbe
stemmelserne i kap. 2 næsten alle forudsætter, at værket har været of
fentliggjort første gang med ophavsmandens samtykke. En forfatters 
offentliggørelsesret blev krænket i utrykt BRD af 9.5.1997 (Kommis
særens Dagbog). Offentliggørelsesretten har ikke alene økonomisk be
tydning, men sikrer også ophavsmanden en beskyttelse af ideel karakter; 
inden for film taler man om final cut, filminstruktørens ret til at be
stemme den endelige udformning af filmværket; se herved U 2010.2487 
H (Krummerne).7

OHL § 2 hjemler ikke ophavsmanden nogen beskyttelse mod, at vær
kets indhold afsløres før dets offentliggørelse. Et forslag om at forbyde 
referat af ikke-offentliggjorte værker8 var indeholdt i 1951-udka
stet, s. 103 f. En forfatter kan fx have en ideel interesse i, handlingen i 
en roman ikke afsløres, før bogen er på gaden. I 1961-lovmotiverne af
vises forslaget med bl.a. den begrundelse, at et referatforbud ville inde
bære en beskyttelse af værkets indhold, hvilket ville stride mod det 
grundlæggende princip, at kun værkets udformning omfattes af den op
havsretlige beskyttelse.9

Loven sondrer ikke mellem originaleksemplarer10 og andre eksem
plarer (kopier) af værket. Et eksemplar er et eksemplar i § 2’s forstand, 
uanset om det er en original eller en kopi, og uanset om værket kun fin
des i ét eksemplar (unika) eller i mange eksemplarer. Om et værksek
semplar er en original, er således uden ophavsretlig relevans. Se dog 
§ 12, stk. 2, nr. 2, om privatkopiering af kunstværker og § 74 om signe
ring af kunstværker. Den eneste bestemmelse i loven, hvor det er tillagt 
betydning, om værket foreligger i flere eksemplarer, er § 38, stk. 1, om 
følgeret. I relation til grundbeføjelseme efter § 2 har spørgsmålet om 
originaleksemplarer derimod ingen betydning.

1.2. Eneretten til eksemplarfremstilling11 indebærer, at der ikke uden 
ophavsmandens samtykke må fremstilles eksemplarer (kopier) af vær
ket. I 1961-lovmotiverne er udtrykket eksemplarer defineret som »alle

7. Om final cut, se Honoré 1994, s. 93 f.
8. Om referat af ikke-offentliggjorte værker, se bet. 1197/1990, s. 171 - SOU 1956:25, s. 

108 - Lund 1961, s. 90. Se også § 22, afsn. 1.3, om referater.
9. Se afsn. 1.5 nedenfor.
10. Generelt om originaleksemplarer, se bet. 1197/1990, s. 219 - Koktvedgaard2002, s. 97 

f. Om overdragelse af originaleksemplarer, se § 53, afsn. 2.
||. Generelt om eksemplarfremstillingsrctten, se Alkil i Lund & Alkil 1958, s. 13-39 (Mag- 

netofoner i retlig belysning) - Lund 1961, s. 75 ff. - Rosén 1989, s. 297 ff. (om de 
forskellige tekniske former for eksemplarfrcmstilling). Se også § 12, afsn. 1.1.
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stilling og tilgangeliggorelse for almenheden, ligesom undtagelsesbe- 
stemmelsemne i kap. 2 nasten alle forudsetter, at verket har veret of- 
fentliggjort forste gang med ophavsmandens samtykke. En forfatters 
offentliggorelsesret blev kranket i utrykt BRD af 9.5.1997 (Kommis- 
seerens Dagbog). Offentliggorelsesretten har ikke alene okonomisk be- 
tydning, men sikrer ogs~ ophavsmanden en besk yttelse af ideel karakter; 
inden for film taler man om final cut, filminstruktorens ret til at be- 
stemme den endelige udfonnning af flmverket; se herved U 2010.2487 
H (K.rummeme).7 

OHL§ 2 hjemler ikke ophavsmanden nogen beskyttelse mod, at vrer- 
kets indhold afslores for dets offentliggorelse. Et forslag om at forbyde 
referat af ikke-offentliggjorte veerker" var indeholdt i 1951-udka- 
stet, s. 103 f. En forfatter kan fx have en ideel interesse i, handlingen i 
en roman ikke afslores, for bogen er p~ gaden. I 1961-lovmotiverne af- 
vises forslaget med bl.a. den begrundelse, at et referatforbud ville inde- 
bare en beskyttelse af verkets indhold, hvilket ville stride mod det 
grundlreggende princip, at k:un vrerkets udfonnning omfattes af den op- 
havsretlige beskyttelse." 

Loven sondrer ikke mellem originaleksemplarer" og andre eksem- 
plarer (kopier) af veerket. Et eksemplar er et eksemplar i § 2's forstand, 
uanset om deter en original eller en kopi, og uanset om vrerket kun fin- 
des i ~t eksemplar (unika) eller i mange eksemplarer. Om et verksek- 
semplar er en original, er s~ledes uden ophavsretlig relevans. Se dog 
$12, stk. 2, nr. 2, om privatkopiering af kunstvrerker og § 74 om signe- 
ring af kunstvarker. Den eneste bestemmelse i loven, hvor det er tillagt 
betydning, om vrerket foreligger i flere eksemplarer, er $ 38, stk. I, om 
folgeret. I relation til grundbefojelserne efter & 2 har sporgsm~let om 
originaleksemplarer derimod ingen betydning. 

1.2. Eneretten til eksemplarfremstilling11 indebrerer, at der ikke uden 
ophavsmandens samtykke m~ fremstilles eksemplarer (kopier) af ver- 
ket. I 1961-lovmotiveme er udtrykket eksemplarer defineret som »alle 

7. Om final cut, se Honor& 1994,$. 93 f 
8. Om referat af ikke-offentliggijorte varker, se bet, 1197/1990, s. I71 - SOU 1956.25,s. 

108 - Lund 1961,s. 90. Se ogs~ 8 22, afsn. L3, om referater. 
9, Se afsn. I.5 nedenfor. 
10. Generelt om originaleksemplarer, se bet. 1197/1990, $. 219 - Koktvedgaard 2002,s. 97 

f. Om overdragelse af originaleksemplarer, se $ 53, afsn. 2. 
t. Generelt om eksemplarfremstillingsretten, se Alkil i Lund & Alkil 1958,$. 13-39 (Mag- 

netofoner i retlig belysning) - Lund 1961, s. 75 fT.  Ros~n 1989,s. 297 ff. (om de 
forskellige tekniske former for eksemplarfremstilling). Se ogsi $ 12, afsn. L.I. 
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§2

former for fikseringer af værket eller dele heraf, ved hjælp af hvilke 
dette kan tilegnes af andre«. I 1995-lovmotiverne er det præciseret, at 
også eksemplarfremstilling i digital form omfattes af § 2.12 Synonymt 
med udtrykket eksemplarfremstilling er kopiering, reproduktion og 
mangfoldiggørelse samt, på musikkens område, lydfæstning og mekani
sering.

Eneretten omfatter varig eller midlertidig, direkte eller direkte, hel 
eller delvis fiksering af værket, uanset måden eller formen for eksem
plarfremstillingen.13 En todimensional gengivelse af en tredimensional 
genstand - fx fotografering af en statue - er fremstilling af et eksemplar. 
Der er også tale om kopiering, selv om det kun er en del af værket, der 
gengives - fx ved citat af nogle sider i en bog, jf. Olsson 2009, s. 84.14 
Det samme gælder, selv om gengivelsen også omfatter andet end det 
pågældende værk - fx hvis en tegning af en skulptur medtager baggrun
den i fonn af det omkringliggende landskab.

Det er uden betydning for eneretten til eksemplarfremstilling, om 
denne indebærer en tilgængeliggørelse for almenheden. Fremstilling af 
blot ét eksemplar omfattes af § 2, jf. Lund 1961, s. 75. Også den om
stændighed, at et eksemplar stilles til rådighed m.h.p. kopiering, kan 
omfattes af eneretten.15

Som eksempler på eksemplarfremstilling kan nævnes følgende: Foto
kopiering af en bog - fotografering af et maleri - gengivelse af et ma
leri i fonn af en teaterscenografi - trykning af en bog med fotografier af 
forskellige malerier (hvorved der sker en eksemplarfremstilling af såvel 
fotografierne som malerierne) - afskrivning af et digt - 3D-kopiering - 
afstøbning af en skulptur - fremstilling af legetøjsfigurer og lignende 
merchandising-produkter på grundlag af tegneseriefigurer og lign. - af
bildning af en brugsgenstand - tegning af en bygning - opførelse af en 
bygning på grundlag af en arkitekttegning - downloading fra intemettet 
- optagelse af en radioudsendelse indeholdende beskyttede værker - op
tagelse af en koncertfremførelse af et musikværk - fonogramindspilning 
af et musikværk - cd-brænding af en cd - overførsel af et filmværk fra 
ét optagelse til en anden - dvd-brænding af en dvd - videooptagelse af 
en tv-udsendelse indeholdende værker - filmoptagelse på grundlag af en 
roman - tv-tekstning af filmdialoger og sange - indlæsning og kørsel af

12. Se nærmere § 12. afsn. 2. om digital kopiering.
13. Se nærmere afsn. 2 nedenfor.
14. Se herved § 1, afsn. 1.3.1, om gengivelse af fragmenter.
15. Se afsn. 3.1 nedenfor.
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former for fikseringer af veerket eller dele heraf, ved hjelp af hvilke 
dette kan tilegnes af andre«. I 1995-lovmotiverne er det preciseret, at 
ogs~ eksemplarfremstilling i digital form omfattes af $ 2. Synonymt 
med udtrykket eksemplarfremstilling er kopiering, reproduktion og 
mangfoldiggorelse samt, p~ musikkens omr~de, lydfestning og mekani- 
sering. 

Eneretten omfatter varig eller midlertidig, direkte eller direkte, hel 
eller delvis fiksering af verket, uanset m~den eller formen for eksem- 
plarfremstillingen.'' En todimensional gengivelse af en tredimensional 
genstand -- fx fotografering af en statue - er fremstilling af et eksemplar. 
Der er ogs~ tale om kopiering, selv om det kun er en del af varket, der 
gengives -- fix ved citat af nogle sider i en bog, jf. Olsson 2009, s. 84.' 
Det samme gelder, selv om gengivelsen ogs~ omfatter andet end det 
p~geldende verk -- fx hvis en tegning af en skulptur medtager baggrun- 
den i form af det omkringliggende landskab. 

Det er uden betydning for eneretten til eksemplarfremstilling, om 
denne indeberer en tilgangeliggorelse for almenheden. Fremstilling af 
blot ~t eksemplar omfattes af $ 2, jf. Lund 1961, s. 75. 0gs~ den om- 
stendighed, at et eksemplar stilles til r~dighed m.h.p. kopiering, kan 
omfattes af eneretten.'' 

Som eksempler p eksemplarfremstilling kan nevnes folgende: Foto- 
kopiering af en bog - fotografering af et maleri - gengivelse af et ma- 
leri i form af en teaterscenografi - trykning af en bog med fotografier af 
forskellige malerier (hvorved der sker en eksemplarfremstilling af s~vel 
fotografieme som malerierne) -- afskrivning af et digt - 3D-kopiering - 
afstobning af en skulptur -- fremstilling af legetojsfigurer og lignende 
merchandising-produkter p~ grundlag af tegneseriefigurer og lign. - af- 
bildning af en brugsgenstand - tegning af en bygning - opforelse af en 
bygning p~ grundlag af en arkitekttegning -- downloading fra internettet 
- optagelse af en radioudsendelse indeho\dende beskyttede vrerker- op- 
tagelse af en koncertfremforelse af et musikverk - fonogramindspilning 
af et musikverk -- cd-brending af en cd - overforsel af et filmverk fra 
~t optagelse til en anden - dvd-branding af en dvd - videooptagelse af 
en tv-udsendelse indeholdende verker - filmoptagelse p~ grundlag af en 
roman -- tv-tekstning af filmdialoger og sange -- indlesning og korsel af 

12. Se narmere $ 12. afsn. 2, om digital kopiering. 
13, Se nzrmere afsn. 2 nedenfor. 
14. Se herved $ I, afsn. I3.I, om gengivelse af fragmenter. 
15. Se afsn. 3.I nedenfor. 
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§2

et edb-program i en computer. I forbindelse med internettet sker der 
kopiering ved udbyderens uploading af et værk på en server og ved slut
brugerens downloading af værket på sin computer.

Skærmprojicering (ved hjælp af en overheadprojektor el.lign.) af tek
ster og billeder indebærer ikke i sig selv en eksemplarfremstilling,16 
men visning eller fremførelse.17

Ved ulovlig eksemplarfremstilling i større målestok i taler man om 
piratkopiering, se fx U 1983.976 0 (Scan Video).18

Eneretten til eksemplarfremstilling omfatter også fremstilling af ek
semplarer af værket i ændret skikkelse, herunder i anden kunstart. Fx 
kan en film være et plagiat af en roman. Efterligninger omfattes af op
havsmandens eneret til at fremstille eksemplarer af værket, idet der ved 
efterligningen er sket en delvis kopiering.19

Er et værk ufuldendt fra ophavsmandens hånd, vil andres færdiggø
relse af værket normalt indebære en eksemplarfremstilling af det oprin
delige værk og af dén grund forudsætte samtykke fra ophavsmanden 
eller dennes arvinger. En færdiggørelse kan også medføre en sådan æn
dring af det oprindelige værk, at det kan stride mod droit moral-bestem
melsen i OHL § 3, stk. 2.

1.3. Ud over retten til eksemplarfremstilling giver § 2 en eneret til at 
gøre værket tilgængeligt for almenheden. Denne eneret omfatter of
fentlig eksemplarspredning, offentlig eksemplarvisning og offentlig 
fremførelse af værket, herunder udsendelse i radio og tv, jf. § 2, stk. 3. 
Eneretten omfatter ikke spredning, visning og fremførelse, der finder 
sted i privatsfæren. Der henvises nærmere til afsn. 3.1-4 nedenfor.

Ved udtrykket gengivelse,20 der m.h.t. billeder svarer til afbildning,21 
forstås eksemplarfremstilling samt visning eller fremførelse af en gen
stand i skriftlig eller billedmæssig form, fx ved fotografering, tegning 
eller film. Eksemplarfremstilling eller -visning i tredimensional form 
omfattes ikke af udtrykket. Det samme gælder eksemplarspredning, når 
der ses bort fra tilfælde - såsom § 24, stk. 1, om kunstkataloger - hvor 
spredningen er accessorisk til eksemplarfremstillingen.

16. Se herved Lund 1944a, s. 147 f.
17. Se afsn. 3.3 nedenfor om skærmbilledets retlige natur.
18. Se nærmere § 76, afsn. 2.
19. Se nærmere afsn. 1.4 og 1.5 nedenfor.
20. Om udtrykket gengivelse, se Lund 1961, s. 117 og 179.
21. Se herved Bruun i Hagslrom m.fl. 1997, s. 217-223 (om fotografering af kunstværker)- 

1Vestman i NIR 2013, s. 602-608.
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et edb-program i en computer. I forbindelse med internettet sker der 
kopiering ved udbyderens uploading af et verk p~ en server og ved slut- 
brugerens downloading af verket p~ sin computer. 

Skermprojicering (ved hjelp af en overheadprojektor el.lign.) af tek- 
ster og billeder indebrerer ikke i sig selv en eksemplarfremstilling,16 

men visning eller fremforelse." 
Ved ulovlig eksemplarfremstilling i storre m~lestok i taler man om 

piratkopiering, se fx U 1983.976 0 (Scan Video). 
Eneretten til eksemplarfremstilling omfatter ogs~ fremstilling af ek- 

semplarer af verket i zndret skikkelse, herunder i anden kunstart. Fy 
kan en film vrere et plagiat af en roman. Efterligninger omfattes af op- 
havsmandens eneret til at fremstille eksemplarer afvrerket, idet der ved 
efterligningen er sket en delvis kopiering." 

Er et verk ufuldendt fra ophavsmandens hnd, vil andres ferdiggo- 
relse af vzrket normalt indebrere en eksemplarfremstilling af det oprin- 
delige vark og af d~n grund forudsatte samtykke fra ophavsmanden 
eller dennes arvinger. En ferdiggorelse kan ogs~ medfore en sdan en- 
dring af det oprindelige verk, at det kan stride mod droit moral-bestem- 
melsen i OHL $ 3, stk. 2. 

1.3. Ud over retten til eksemplarfremstilling giver $ 2 en eneret til at 
gore verket tilgangeligt for almenheden. Denne eneret omfatter of- 
fentlig eksemplarspredning, offentlig eksemplarvisning og offentlig 
fremforelse af verket, herunder udsendelse i radio og tv, jf. $ 2, stk. 3. 
Eneretten omfatter ikke spredning, visning og fremforelse, der finder 
sted i privatsferen. Der henvises nrennere til afsn. 3.1-4 nedenfor. 

Ved udtrykket gengivelse," der m.h.t. billeder svarer til afbildning," 
forst~s eksemplarfremstilling samt visning eller fremforelse af en gen- 
stand i skriftlig eller billedmassig form, fx ved fotografering, tegning 
eller film. Eksemplarfremstilling eller -visning i tredimensional form 
omfattes ikke af udtrykket. Det samme galder eksemplarspredning, n~r 
der ses bort fra tilfelde -- s~som $ 24, stk. I, om kunstkataloger -- hvor 
spredningen er accessorisk til eksemplarfremstillingen. 

16. Se herved Lund 1944a, s. 147 £ 
17. Se afsn. 3.3 nedenfor om skarmbilledets retlige natur 
18. Se narmere $ 76, afsn. 2. 
19. Se narmere afsn. I4 og I.5 nedenfor. 
20. Om udtrykket gengivelse, se Lund 161,s. 1H7 0g I79 
21. Se herved Bruun i Hagstrom m ft. 1997,s. 217-223 (om fotografering af kunstvarker) - 

Westman i NIR 2013, s. 602-608. 
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§2

1.4. Efter ordlyden af § 2, stk. 1, omfatter enerettighederne til eksem
plarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden brug af værket »i 
oprindelig eller ændret skikkelse [min fremhævelse], i oversættelse, 
omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik«. Be
skyttelsen gælder for værket i alle dets mulige afskygninger - beskyt
telsen rækker ud over den skikkelse, i hvilket værket foreligger fra op
havsmandens hånd, jf. Lund 1961, s. 87. Der er således ikke blot beskyt
telse mod udnyttelse af identiske eksemplarer (slaviske kopier), men 
også mod fremstilling og udnyttelse af eksemplarer i andet end værkets 
oprindelige skikkelse. Man taler således af og til om, at ikke alene vær
kets ydre form, men også den indre form nyder beskyttelse - uden at 
dette inkluderer de tilgrundliggende ideer m.v.22

Brug af værket i ændret skikkelse - med den konsekvens, at ophavs
mandens tilladelse er en forudsætning for den lovlige brug af værket - 
kan eksempelvis forekomme i følgende tilfælde: Forkortelse af en ro
man - dramatisering af en novelle - oversættelse af et digt til et andet 
sprog - opførelse af en bygning på grundlag af en arkitekttegning.

Med udtrykkene anden litteratur- eller kunstart og anden teknik 
menes fx, at et litterært værk via filmatisering omsættes til et filmværk, 
at en film omsættes til et teaterstykke, og at et maleri omsættes til sceno
grafi på en teaterscene. Visse kunstarter ligger så langt fra hinanden, at 
der næppe vil kunne statueres gensidige krænkelser.23 Det må således 
antages, at ophavsmanden til et maleri ikke har beskyttelse mod, at en 
komponist inspireres af maleriet til at komponere et musikværk (fx 
Mussorgskijs Udstillingsbilleder), ligesom et maleri næppe vil kunne 
krænke ophavsretten til et musikværk. På samme måde kan det ikke 
antages, at ophavsretten til et litterært værk kan krænkes ved fremstil
ling af et maleri eller en skulptur på grundlag af en figur i det litterære 
værk (fx H.C. Andersens hhv. Edv. Eriksens Den lille Havfrue). En teg
neserie på grundlag af en roman vil derimod utvivlsomt være en kræn
kelse, hvis der ikke er indhentet tilladelse. Et fotografi af en teaterdeko
ration er en eksemplarfremstilling heraf, jf. svensk HRD i NIR 1983.323 
(Livets teater).

Brug af et værk falder uden for ophavsretten til værket, hvis brugen

22. Se Lund 1961, s. 53. Om efterligningsbeskyttelse, se afsn. 1.5 nedenfor.
23. Om spørgsmålet, se Koklvedgaard 1965, s. 251 f. - Kameil 1970, s. 94 ff. - Weineke 

1976, s. 47 - Koklvedgaard 2002, s. 132 f. Se også § 1, afsn. 2.1, om indirekte produkt
beskyttelse.
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1.4. Efter ordlyden af $ 2, stk. I, omfatter enerettighederne til eksem- 
plarfremstilling og tilgaengeliggorelse for almenheden brug af varket »i 
oprindelig eller zndret skikkelse [min fremhevelse], i oversettelse, 
omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik«. Be- 
skyttelsen gelder for verket i alle dets mulige afskygninger -- beskyt- 
telsen rekker ud over den skikkelse, i hvilket verket foreligger fra op- 
havsmandens h~nd, jf. Lund 1961, s. 87. Der er sledes ikke blot beskyt- 
telse mod udnyttelse af identiske eksemplarer (slaviske kopier), men 
ogs~ mod fremstilling og udnyttelse af eksemplarer i andet end verkets 
oprindelige skikkelse. Man taler s~ledes af og til om, at ikke alene ver 
kets ydre form, men ogs~ den indre form nyder beskyttelse -- uden at 
dette inkluderer de tilgrundliggende ideer m.v. 

Brug afva:rket i a:ndret skikkelse- med den konsekvens, at ophavs- 
mandens tilladelse er en forudsa:tning for den \ovlige brug af va:rket - 
kan eksempelvis forekomme i folgende tilfeelde: Forkortelse af en ro- 
man - dramatisering af en novelle - oversa:ttelse af et digt til et andet 
sprog - opforelse af en bygning p~ grundlag af en arkitekttegning. 

Med udtrykkene anden litteratur- eller kunstart og anden teknik 
menes fx, at et litterert verk via filmatisering omszttes til et filmvark, 
at en film omszttes til et teaterstykke, og at et maleri omsa:ttes ti\ sceno- 
grafi pd en teaterscene. Visse kunstarter ligger s~ langt fra hinanden, at 
der neppe vil kunne statueres gensidige krenkelser. Det m~ sledes 
antages, at ophavsmanden til et maleri ikke har beskyttelse mod, at en 
komponist inspireres af maleriet til at komponere et musikverk (fx 
Mussorgskijs Udstillingsbilleder), ligesom et maleri nppe vil kunne 
krzenke ophavsretten til et musikverk. P~ samme m~de kan det ikke 
antages, at ophavsretten til et litterzrt verk kan krenkes ved fremstil- 
ling af et maleri eller en skulptur p~ grundlag af en figur i det litterere 
verk (fx H.C. Andersens hhv. Edv. Eriksens Den lille Havfrue). En teg- 
neserie p~ grundlag af en roman vil derimod utvivlsomt vere en kren- 
kelse, hvis der ikke er indhentet tilladelse. Et fotografi af en teaterdeko- 
ration er en eksemplarfremstilling heraf, jf. svensk HRD i NIR 1983.323 
(Livets teater). 

Brug af et va:rk falder uden for ophavsretten til veerket, hvis brugen 

22. Se Lund 1961,s. 53. Om efterligningsbeskyttelse, se afsn. I.5 nedenfor. 
23. Om sporgsm~let, se KKoktedgaard 1965,s. 25I f.  Karnell 1970,s. 94 ff.  Weincke 

1976,s.47-- Koknvedgaard 2002,s. 132 f. Se ogsl $ I, afsn. 2.I, om indirekte produke. 
beskyttelse. 

159 

ALI�
Line

ALI�
Line



§2

ikke omfattes af værkets beskyttelsessfære.24 Dette er udtrykt i § 4, stk. 
2, med ordene »fri benyttelse« af et andet værk. Modsætningen hertil er 
en afhængig benyttelse, jf. Lund 1961, s. 88; ved en afhængig benyttelse 
kræves samtykke fra ophavsmanden til det oprindelige værk, hvilket 
følger af § 2, stk. 1.

Det er i ordene ændret skikkelse m.v., at ophavsmandens generelle 
ændringsret25 er hjemlet. Der findes ikke i den danske ophavsretslov 
nogen selvstændig bestemmelse om ophavsmandens eneret til at tillade 
bearbejdelser og anden form for ændringer i værket.26 Se BK art. 12. 
Ophavsmandens rettigheder dækker derfor ikke den situation, at der 
foretages ændring af værket uden en samtidig eksemplarfremstilling el
ler tilgængeliggørelse for almenheden; den praktiske betydning heraf er 
imidlertid minimal.27

Der er fastsat undtagelser fra ændringsretten i bl.a. § 11, stk. 2, 1. pkt. 
Spørgsmålet om ændringer i forbindelse med overdragelse af ophavsret
ten er reguleret i OHL § 56, stk. 1.

1.5. Ophavsmandens beskyttelse mod efterligninger28 følger af, at ene
retten til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse i almenheden også 
omfatter brug af værket i ændret skikkelse, jf. afsn. 1.4 ovenfor. Modsæt
ningen hertil er fri benyttelse af værket til frembringelse af et nyt og 
selvstændigt værk, jf. § 4, stk. 2. Ulovlig efterligning betegnes også pla
giat.

I 1961-lovmotiverne (til § 4) hedder det om denne grænsedragning 
mellem ulovlig efterligning og fri benyttelse: »Hvis blot [ophavsman
dens] værk opfylder kravene til nyhed og selvstændighed, vil det opnå 
en af ophavsretten til andre værker uafhængig beskyttelse, selvom det 
indeholder stilelementer, idéer eller kunstneriske effekter, som kan spo
res tilbage til andre ophavsmænds værker. Grænsen mellem det nye og 
selvstændige værk og bearbejdelsen er ofte meget vanskelig at drage, og 
tvivlstilfælde kommer ret hyppigt frem til afgørelse ved domstolene,

24. Se nærmere afsn. 1.5 nedenfor om efterligninger.
25. Om ophavsmandens generelle ændringsrel, se Koktvedgaard i U 1989 B, s. 302.
26. Se herved Lund 1961, s. 88.
27. Se herved Schonning 2015, s. 120.
28. Generelt om efterligningsbeskytlelsen, se J. Hansen 1957, s. 151 fT. -Lund 1961, s. 87 

tt.-Koktvedgaard 1965, s. 119 fT., 133 ff. og 356 f. - Nordell i NIR 1991,s. 369-387- 
Borcher 1995 (især om brugskunst) - Geder i Gortonm.fl. 1999, s. 193-207 - Miclielsen 
m.fl. 2001 - Koktvedgaard 2002, s. 129 IT. - Rosenmeier i Schovsbo 2003, s. 125-140 
- P.B. Madsen 2008, s. 73 fT. - Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015, s. 208 
ff. Se også Indledning, afsn. 1.1, om værksbegrebet.
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ikke omfattes af verkets beskyttelsessfare.' Dette er udtrykt i $ 4, stk. 
2, med ordene »fri benyttelse« af et andet verk. Modstningen hertil er 
en afhangig benyttelse, jf. Lund 1961,s. 88; ved en afheengig benyttelse 
kreeves samtykke fra ophavsmanden til det oprindelige verk, hvilket 
folger af $ 2, stk. I 

Det er i ordene zndret skikkelse m.v., at ophavsmandens generelle 
zendringsret' er hjemlet. Der findes ikke i den danske ophavsretslov 
nogen selvstendig bestemmelse om ophavsmandens eneret til at tillade 
bearbejdelser og anden form for endringer i verket. Se BK art. 12. 
Ophavsmandens rettigheder dzkker derfor ikke den situation, at der 
foretages zndring af verket uden en samtidig eksemplarfremstilling el- 
ler tilgengeliggorelse for almenheden; den praktiske betydning heraf er 
imidlertid minimal. 

Der er fastsat undtagelser fra endringsretten i bl.a. § 11, stk. 2, I. pkt. 
Sporgsm~let om endringer i forbindelse med overdragelse af ophavsret- 
ten er reguleret i OHL $ 56, stk. I 

1.5. Ophavsmandens beskyttelse mod efterligninger?' folger af, at ene- 
retten til eksemplarfremstilling og tilgengeliggorelse i almenheden ogs 
omfatter brug af verket i andret skikkelse, jf. afsn. 1.4 ovenfor. Modset- 
ningen hertil er fri benyttelse af verket til frembringelse af et nytog 
selvsteendigt verk, jf. $ 4, stk. 2. Ulovlig efterligning betegnes ogs pla- 
giat. 

I 1961-lovmotiverne (til $ 4) hedder det om denne greensedragning 
mellem ulovlig efterligning og fri benyttelse: »Hvis blot [ophavsman- 
dens] verk opfylder kravene til nyhed og selvstendighed, vil det opn 
en af ophavsretten til andre verker uafhengig beskyttelse, selvom det 
indeholder stilelementer, id~er eller kunstneriske effekter, som kan spo- 
res tilbage til andre ophavsmends verker. Grensen mellem det nye og 
selvstendige verk og bearbejdelsen er ofte meget vanskelig at drage, og 
tvivlstilfelde kommer ret hyppigt frem til afgorelse ved domstolene, 

24. Se narmere afsn. LS nedenfor om efterligninger 
25. Om ophavsmandens generelle zndringsret, se oktvedgaardi U 1989 B, s. 302. 
26. Se herved Lund 1961,s. 88. 
27. Se herved Schonning 2015,s. 120 
28. Generelt om efterligningsbeskyttelsen, se J Hansen 1957,s. 151 ff.  Lund 1961,s. 87 

f. - Kokrvedgaard 1965,s. 1H9 ,, 133 fT, og 356 f.  Nordell i NIR 1991, s. 369-387 - 
Borcher 1995 (sar om brugskunst) - Geller i Gorton m,fl. 1999,$. 193.207 -- Michelsen 
mft. 2001 - Kokrvedgaard 2002,s. 129 f. -- Rosenmeier i Schovsbo 2003,s. 125140 
- PB. Madsen 2008, s. 73 ff.  Schovsbo, Rosemmeier & Salung Petersen 2015, s. 208 
ff. Se ogs Indledning, afsn. I.I, om varksbegrebet. 
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et musikværk fra fx en cd til et lydbånd indebærer således en eksemplar
fremstilling på helt samme måde som fotokopiering af en nodeudgivel
se. Se således U 1976.552 H (tv til søfarende) (landsrettens dom - for 
Højesteret var spørgsmålet ikke omtvistet). Efter 1933-loven kunne 
spørgsmålet give anledning til tvivl, se U 1961.341 H (NCB/DR); se 
også U 1954.415 H (Fona).

§ 2, stk. 2, omfatter også indlæsning af edb-programmer og andre 
værker i en computer eller database, jf. bet. 1064/1986, s. 21 f. og 48 
f.59 Om selve kørslen af et edb-program m.v. i en computer skal subsu- 
meres under § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 2, spiller ingen praktisk rolle - 
kørslen betragtes under alle omstændigheder som eksemplarfremstil
ling; se herved edb-direktivets art. 4, litra a, samt databasedirektivets art. 
5, litra a, og betragtning 44. Se også § 36.

3. Stk. 3
3.1. Begrebet tilgængeliggørelse for almenheden60 omfatter efter § 2, 
stk. 3, tre former for udnyttelse af værket:
- Offentlig spredning af eksemplarer, herunder salg, udlejning og ud

lån
- Offentlig visning af eksemplarer
- Offentlig fremførelse af værket.

Ved 2002-loven skete der en præcisering af visse af de centrale begreber 
i § 2, stk. 3. Herefter omfatter visningsbegrebet alene direkte visning af 
et fysisk eksemplar for et tilstedeværende publikum. Udsendelse i tv kan 
altså ikke længere henføres til visningsretten, men alene til fremførel
sesretten. Samtidig introduceredes begrebet overføring, som en under
kategori til fremførelsesretten, jf. § 2, stk. 4, nr. 1; overføringsretten om
fatter bl.a. retten til udsendelse i radio/tv og on demand - tilrådigheds- 
stillelse på intemettet.

I 1995-lovmotiveme nævnes det, at også eksemplarspredning »i digi
tal fonri« samt visning og fremførelse, herander udsendelse i radio og tv, 
»i digitaliseret form« omfattes af begrebet tilgængeliggørelse for almen
heden.

Afgørende for, om en tilgængeliggørelse af værket omfattes af op-

59. Se også Bing i NIR 1984. s. 3S2 IT.
60. Generelt om eneretten til tilgængeliggørelse for almenheden, se Lund i NIR 1955, s. 68- 

86 (Grænsen mellem »offentlig« og »privat« inden for ophavsretten) - Lund 1961, s. 19
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et musikverk fra fx en cd til et lydb~nd indebzrer s~ledes en eksemplar 
fremstilling p~ helt samme m~de som fotokopiering af en nodeudgivel 
se. Se s~ledes U 1976.552 H (tv til sofarende) (landsrettens dom -- for 
Hojesteret var sporgsm~let ikke omtvistet). Efter 1933-loven kunne 
sporgsm~let give anledning til tvivl, se U 1961.341 H (NCB/DR); se 
0gs~ U 1954.415 H (Fona). 

$ 2, stk. 2, omfatter ogs~ indlasning af edb-programmer og andre 
veerker i en computer eller database, jf. bet. 1064/1986, s. 21 f. 0g 48 
£9 Om selve korslen af et edb-program m.v. i en computer skal subsu- 
meres under § 2, stk. I, e\ler § 2, stk. 2, spiller ingen praktisk rolle -- 
korslen betragtes under alle omstendigheder som eksemplarfremstil- 
ling; se herved edb-direktivets art. 4, litra a, samt databasedirektivets art. 
5, litra a, og betragtning 44. Se 0gs~ $ 36. 

3. Stk. 3 
3.1. Begrebet tilgzngeliggorelse for almenheden omfatter efter $ 2, 
stk. 3, tre former for udnyttelse af verket: 

Offentlig spredning af eksemplarer, herunder salg, udlejning og ud- 
l~n 
Offentlig visning af eksemplarer 

- Offentlig fremforelse af verket. 

Ved 2002-loven skete der en prrecisering af visse af de centrale begreber 
i § 2, stk. 3. Herefter omfatter visningsbegrebet alene direkte visning af 
et fysisk eksemplar for et tilstedevrerende publikum. Udsendelse i tv kan 
alts~ ikke langere henfores til visningsretten, men alene til fremforel- 
sesretten. Samtidig introduceredes begrebet overforing, som en under- 
kategori til fremforelsesretten, jf. $ 2, stk. 4, nr. I; overforingsretten om- 
fatter bl.a. retten til udsendelse i radio/tv og on demand -- tilr~digheds- 
stillelse p~ internettet. 

I 1995-lovmotiverne nevnes det, at ogs~ eksemplarspredning »i digi- 
tal form« samt visning og fremforelse, herunder udsendelse i radio og tv, 
»i digitaliseret form« omfattes af begrebet tilgangeliggorelse for almen- 
heden. 

Afgorende for, om en tilgengeliggorelse af verket omfattes af op- 

59. Se ogs Bing iNIR 1984, s. 382 fT. 
60. Generelt om eneretten til tilgangeliggorelse for almenheden, se Lundi NIR 1955,gs, 6g. 

86 (Gr@ensen mellem »offentlig« og private inden for ophavsrenten) - Lund 196I,s,79 • 
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§2

havsmandens grundbeføjelser, er begrebet almenheden. Dette begreb 
svarer til udtrykket offentligheden i almindeligt sprogbrug, men almen
heden er et specifikt ophavsretligt begreb, hvis nærmere fastlæggelse 
ikke afhænger af forståelsen af udtrykket offentligheden i andre sam
menhænge. Det har ingen betydning for vurderingen, om foranstaltnin
gen betragtes som offentlig i fx politi- eller afgiftsmæssig forstand, jf. 
1961-lovmotiverne og Lund 1961, s. 79 f. Heller ikke formålet med for
anstaltningen har relevans for, om der foreligger tilgængeliggørelse for 
almenheden, jf. Stromholm i NIR 1984, s. 153 f. Begrebet tilgængelig
gørelse svarer til offentliggørelse efter 1933-loven.61

Modsætningen til almenheden er generelt set privatsfæren. Begre
berne offentlig og privat inden for ophavsretten er komplementære. Alt 
det, der ikke er offentligt, er privat - og omvendt, jf. Lund i NIR 1955, 
s. 69. Gøres værket tilgængeligt for andre inden for en privat kreds, fal
der forholdet uden for § 2.

Grænsedragningen mellem det private og det offentlige område kan 
groft formuleres sådan, at til den private kreds hører personer, der er 
knyttet sammen ved personlige bånd, herunder typisk familie, venner 
eller bekendte. Det betyder eksempelvis, at udlån af et værkseksemplar 
mellem to venner eller familiemedlemmer og fremførelse af et værk i 
familiens dagligstue ikke omfattes af ophavsmandens eneret efter § 2.1 
praksis har spørgsmålet især relevans m.h.t. offentlig fremførelse.62

De tre udnyttelsesformer efter § 2, stk. 3, kan principielt inddeles i to 
hovedgrupper, jf. Weincke 1976, s. 58:
- Den ene gruppe består af spredning og visning, hvor ophavsmandens 

beføjelser knytter sig til de enkelte eksemplarer af værker, dvs. bru
gen af fremstillede værkseksemplarer. Sprednings- og visningsretten 
er genstand for konsumption, når det pågældende værkseksemplar er 
blevet solgt el.lign., jf. §§ 19 og 20.

- Den anden gruppe består af fremførelse, hvor ophavsmandens befø
jelser knytter sig til værket som sådant, dvs. brug af værket uanset 
dettes fremtrædelsesform, uafhængigt at konkrete eksemplarer. Her
ved ligner denne beføjelse eneretten til eksemplarfremstilling. Frem
førelsesretten er ikke genstand for konsumption, dvs. at eneretten til 
fremførelse af værket ikke bortfalder ved salg el. lign. af eksemplarer 
af værket.

61. Se herved OHL § 8, afsn. 1.
62. Se afsn. 3.4 nedenfor.
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havsmandens grundbefojelser, er begrebet almenheden. Dette begreb 
svarer 

til udtrykket offentligheden i almindeligt sprogbrug, 

men 
almen- 

heden er et specifikt ophavsretligt begreb, hvis narmere fastlzggelse 
ikke afhenger af forst~elsen af udtrykket offentligheden i andre sam- 
menhange. Det har ingen betydning for vurderingen, om foranstaltnin- 
gen betragtes som offentlig i fx politi- eller afgiftsmassig forstand, jf. 
I961-lovmotiverne 

og Lund /96/, s. 79 f. Heller ikke form~let 

med for- 

anstaltningen har relevans for, om der foreligger tilgangeliggorelse for 
almenheden, jf. Sr~mholm i NIR 1984, s. 153 f. Begrebet tilgrengelig- 
gorelse svarer til offentliggorelse efter 1933-l0oven." 

Modsetningen til almenheden er generelt set privatsfzren. Begre- 
berne offentlig og privat inden for ophavsretten er komplementare. Alt 
det, der ikke er offentligt, er privat -- 0g omvendt, jf. Lund i NIR 1955, 
s. 69. Gores verket tilgengeligt for andre inden for en privat kreds, fal- 
der forholdet uden for $ 2. 

Greensedragningen mellem det private og det offentlige omr~de kan 
groft formuleres s~dan, at til den private kreds horer personer, der er 
knyttet sammen ved personlige band, herunder typisk familie, venner 
eller bekendte. Det betyder eksempelvis, at udl~n af et verkseksemplar 
mellem to venner eller familiemedlemmer og fremforelse af et verk i 
familiens dagligstue ikke omfattes af ophavsmandens eneret efter § 2. I 
praksis har sporgsm~let iser relevans m.h.t. offentlig fremforelse. 

De tre udnyttelsesformer efter $ 2, stk. 3, kan principielt inddeles i to 
hovedgrupper, jf. Weincke 1976, s. 58: 
- Den ene gruppe best~r af spredning og visning, hvor ophavsmandens 

befajelser knytter sig til de enkelte eksemplarer af verker, dvs. bru- 
gen af fremstillede vrerkseksemplarer. Sprednings- og visningsretten 
er genstand for konsumption, n~r det p~geldende verkseksemplar er 
blevet solgt el.Iign.,jf. $$ 19 og 20. 

-- Den anden gruppe best~r af fremforelse, hvor ophavsmandens befo- 
jelser knytter sig til veerket som s~dant, dvs. brug af verket uanset 
dettes fremtredelsesform, uafhengigt at konkrete eksemplarer. Her- 
ved ligner denne befojelse eneretten til eksemplarfremstilling. Frem- 
forelsesretten er ikke genstand for konsumption, dvs. at eneretten til 
fremforelse af verket ikke bortfalder ved salg el.lign. af eksemplarer 
af verket. 

61. Se herved OHL $ 8, afsn. I. 
62. Se afsn. 3.4 nedenfor. 
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Når et værkseksemplar eller et værk stilles til rådighed63 for almenhe
den, gælder eneretten efter § 2. Om tilrådighedsstillelse i forbindelse 
med overføring, se afsn. 4.1 nedenfor. Der kan fx være tale om et værk, 
der er lagret på en database, hvortil der er elektronisk adgang, fx en 
hjemmeside på internettet. Selve det forhold, at værket indlæses (uploa- 
des), er en tilgængeliggørelse for almenheden.

Det samme gælder, når et værkseksemplar stilles til rådighed m.h.p. 
udlån, udlejning eller salg.64 Der er ligeledes tale om en tilgængeliggø
relse for almenheden - i form af visning - når eksemplarer fysisk lægges 
frem til gennemsyn eller på anden måde stilles til rådighed for publikum 
på fx et bibliotek m.h.p. brug på stedet (såkaldt referencebrug), herunder 
m.h.p. aktindsigt og arkivadgang, jf. 1985-lovmotiveme (til 196I-lo- 
vens § 24 a) og 1995-lovmotiveme (til § 27, stk. 2).65

Der kan opstå spørgsmål om rubriceringen af de forskellige måder at 
stille værker og eksemplarer til rådighed på, dvs. om der er tale om 
fremførelse, spredning eller visning. Transmission af værker i digitale 
net (fx internettet) indebærer ikke eksemplarspredning, men fremførel
se, jf. 1995-lovmotiveme.66 Hvis brugeren foretager en lagring (down- 
loading), er der tillige tale om eksemplarfremstilling.67

Det anses for fremførelse, ikke udlejning, at stille en jukeboks til rå
dighed for publikum, jf. norsk HRD i NIR 1965.270 (jukeboks). Om 
skærmfremvisning, se afsn. 3.3 nedenfor.

3.2. Efter § 2, stk. 3, nr. 1, gøres værket tilgængeligt for almenheden, når 
eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning, udlån eller på anden 
måde spredes til almenheden. Dette er eneretten til offentlig eksemplar
spredning.68 Det bemærkes, at i ophavsretslovens terminologi er radio
spredning ikke spredning, men udsendelse i radio/tv, der hører under 
begrebet offentlig fremførelse. Overføring af værker i digitale net og 
lign. repræsenterer ikke eksemplarspredning, som alene relaterer sig til 
spredning af genstande i materiel (fysisk/rørlig) form; se således be
tragtning 33 i databasedirektivet og betragtning 29 i infosoc-direktivet

63. Generelt om tilrådighedsstillelse af værker, se Stromholm i NIR 1984. s. 154 ff.
64. Se afsn. 3.2 nedenfor.
65. Seogsåbet. 857/1978. s. 515 f.
66. Se afsn. 4.1.3 nedenfor.
67. Se herved afsn. 2 ovenfor om midlertidig kopiering - § 12. afsn. 2. om digital kopiering.
68. Generelt om spredningsretten, se Lund i NIR 1954. s. 141 ff. - Lund 1961. s. 84 ft. - 

Kennel/ i NIR 1982, s. 368-383 - Rosén 1989. s. 331 ff. - Rognslad 1999 - Vang & 
Keittelmann i U 2016 B. s. 62-68 (om distribution af kopimobler over grænserne). Se 
også § 19, afsn. 1.1, om konsumptionsprincippet.
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N~r et verkseksemplar eller et vark stilles til r~dighed for almenhe- 
den, grelder eneretten efter § 2. Om tilradighedsstillelse i forbindelse 
med overforing, se afsn. 4.1 nedenfor. Der kan fx vere tale om et verk, 
der er lagret p~ en database, hvortil der er elektronisk adgang, fx en 
hjemmeside p~ internettet. Selve det forhold, at verket indlases (uploa- 
des), er en tilgengeliggorelse for almenheden. 

Det samme gelder, n~r et verkseksemplar stilles til r~dighed m.h.p. 
udl~n, udlejning eller salg." Der er ligeledes tale om en tilgangeliggo- 
relse for almenheden i form af visning - n~r eksemplarer fysisk legges 
frem til gennemsyn eller p~ anden m~de stilles til r~dighed for publikum 
p fx et bibliotek m.h.p. brug p~ stedet (s~kaldt referencebrug), herunder 
m.h.p. aktindsigt og arkivadgang, jf. 1985-lovmotiverne (til 1961-lo- 
vens $ 24 a) 0g 1995-lovmotiverme (til $ 27, stk. 2). 

Der kan opst~ sporgsm~l om rubriceringen af de forskellige m~der at 
stille verker og eksemplarer til r~dighed p~, dvs. om der er tale om 
fremforelse, spredning eller visning. Transmission af verker i digitale 
net (fx internettet) indeberer ikke eksemplarspredning, men fremforel- 
se, jf. 1995-1ovmotiveme. Hvis brugeren foretager en lagring (down- 
loading), er der tillige tale om eksemplarfremstilling.67 

Det anses for fremforelse, ikke udlejning, at stille en jukeboks til rd 
dighed for publikum, jf. norsk HRD i NIR 1965.270 (jukeboks). Om 
skermfremvisning, se afsn. 3.3 nedenfor. 

3.2. Efter $ 2, stk. 3, nr. I, gores verket tilgangeligt for almenheden, n~r 
eksemplarer af verket udbydes til salg, udlejning, udl~n eller p~ anden 
m~de spredes til almenheden. Dette er eneretten til offentlig eksemplar- 
spredning." Det bemerkes, at i ophavsretslovens terminologi er radio- 
spredning ikke spredning, men udsendelse i radio/tv, der horer under 
begrebet offentlig fremforelse. Overforing af verker i digitale net og 
lign. representerer ikke eksemplarspredning, som alene relaterer sig til 
spredning af genstande i materiel (fysisk/rorlig) form; se s~ledes be- 
tragtning 33 i databasedirektivet og betragtning 29 i infosoc-direktivet 

63. Generelt om tilr~dighedsstillelse af vzrker, se Sr~mholm i NIR 1984,s. I54 ff. 
64. Se afsn. 3.2 nedenfor. 
65. Se ogsl bet, 857/1978. s. 515 f 
66. Se alsn. 4.1.3 nedenfor. 
67. Se herved afsn. 2 ovenfor om midlertidig kopiering - $ 12. afsn. 2, om digital kopiering. 
68. Generelt om spredningsretten, se Lundi NiR 1954,$. I41 f, - Lund 1961.s. 84 f.  

Karell i NIR 1982, s. 368-383 - Rosen 1989,s. 331 • -- Rognstad 1999 - Vang & 
Keittelmann i U 2016 B, s. 62-68 (om distribution af kopimobler over grnseme). Se 
ogsl $ I9, afsn. I.I, om konsumptionsprincippet. 
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§2

om online-tjenester samt § 19, afsn. 1.1; se også »agreed statement« til 
WCT art. 6 og 7.

Spredningsretten er en selvstændig beføjelse ved siden af eneretten til 
eksemplarfremstilling. Ophavsmanden har dels en eneret til at tillade 
fremstilling af eksemplarer af hans eller hendes værk, dels en eneret til 
at tillade spredning til almenheden af de fremstillede værkseksemplarer. 
En tilladelse til eksemplarfremstilling indebærer ikke automatisk en til
ladelse til spredning af eksemplarer.

Det er en forudsætning for beskyttelsen, at spredningen sker til al
menheden. Spredning af eksemplarer inden for privatsfæren har op
havsmanden ingen juridisk kontrol over. Der foreligger ingen retsprak
sis om grænsen mellem offentlig og privat, når det gælder sprednings
retten.69 Se dog finsk HRD i NIR 2002.290 (videokassetter). Et eksem
plar må dog anses for spredt til almenheden, når det sælges, udlånes m.v. 
til en person, som vedkommende ikke er knyttet til ved personlige bånd 
som familiemedlem, ven eller bekendt.70 Også overdragelse af ét ek
semplar indebærer eksemplarspredning efter § 2. Et typisk eksempel på 
offentlig spredning er salg af en bog eller et fonogram over disken i en 
butik.

Når ophavsmanden selv spreder et værkseksemplar uden for sin pri
vatsfære, er der ligeledes tale om en spredning til almenheden. Har vær
ket ikke tidligere været gjort tilgængeligt for almenheden, vil denne 
spredning have en retskonstituerende virkning, idet værket herved i h.t. 
§ 8, stk. 1, er offentliggjort. Begrebet førstegangssalg har ligeledes be
tydning m.h.t. følgeret, jf. § 38, stk. 1.

Eksemplarspredning kan finde sted ved salg, udlejning, udlån eller 
på anden måde. Med udtrykket på anden måde menes gave. Byttehand
ler er en form for salg. Der kan opstå spørgsmål om afgrænsning mellem 
de forskellige spredningsformer, hvilket har betydning for anvendelsen 
af konsumptionsregleme i § 19.

Salg med tilbagekøbsklausul må efter dansk rets almindelige for
tolkningsprincipper anses for udlejning, jf. 1985-lovmotiveme (til § 23). 
Det samme gælder, hvis det på anden måde må antages at være parternes 
hensigt, at overdrageren skal have eksemplaret retur efter en kortvarig 
brugsperiode mod betaling, jf. 1995-lovmotiveme (til § 19, stk. 2), der 
henviser til de almindeligt gældende grundsætninger om omgåelse. Se

69. Se herved Lund i NIR 1955, s. 78 ff. - Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015, 
s. 167 IT.

70. Se herved Lund 1961, s. 84 f.
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om online-tjenester samt $ 19, afsn. I.I; se ogs~ »agreed statement« til 
WCT art. 6 og 7. 

Spredningsretten er en selvstendig befojelse ved siden af eneretten ti\ 
eksemplarfremstilling. Ophavsmanden har dels en eneret til at tillade 
fremstilling af eksemplarer af hans eller hendes verk, dels en eneret til 
at ti I lade spredning Iii almenheden af de fremstillede vrerkseksemplarer. 
En tilladelse ti! eksemplarfremstilling indebrerer ikke automatisk en til- 
ladelse til spredning af eksemplarer. 

Det er en forudsretning for beskyttelsen, at spredningen sker til al- 
menheden. Spredning af eksemplarer inden for privatsferen har op- 
havsmanden ingen juridisk kontrol over. Der foreligger ingen retsprak- 
sis om grensen mellem offentlig og privat, n~r det gelder sprednings- 
retten."Se dog finsk HRD i NIR 2002.290 (videokassetter). Et eksem- 
plar m~ dog anses for spredt til almenheden, n~r det selges, udl~nes m.v. 
til en person, som vedkommende ikke er knyttet til ved personlige b~nd 
som familiemedlem, ven eller bekendt.' gs~ overdragelse af ~t ek- 
semplar indeberer eksemplarspredning efter $ 2. Et typisk eksempel p~ 
offentlig spredning er salg af en bog eller et fonogram over disken i en 
butik. 

N~r ophavsmanden selv spreder et verkseksemplar uden for sin pri- 
vatsfare, er der ligeledes tale om en spredning til almenheden. Har ver- 
ket ikke tidligere veret gjort tilgengeligt for almenheden, vil denne 
spredning have en retskonstituerende virkning, idet vrket herved ih.t. 
$ 8, stk. 1, er offentliggjort. Begrebet forstegangssalg har ligeledes be- 
tydning m.h.t. folgeret, jf. $ 38, stk. I. 

Eksemplarspredning kan finde sted ved salg, udlejning, udl~n eller 
p~ anden m~de. Med udtrykket p~ anden m~de menes gave. Byttehand- 
ler er en form for salg. Der kan opst~ sporgsm~l om afgrensning mellem 
de forskellige spredningsformer, hvilket har betydning for anvendelsen 
af konsumptionsreglerne i $ 19. 

Salg med tilbagekobsklausul m~ efter dansk rets almindelige for- 
tolkningsprincipper anses for udlejning, jf. 1985-lovmotiverne (til $ 23). 
Det samme gelder, hvis det p~ anden m~de m~ antages at vere parternes 
hensigt, at overdrageren skal have eksemplaret retur efter en kortvarig 
brugsperiode mod betaling, jf. 1995-1ovmotiverne (til $ 19, stk. 2), der 
henviser til de almindeligt geldende grundsetninger om omg~else. Se 

69. Se herved Lundi NIR 1955,s. 78 ff. Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015, 
s. 167 I. 

70. Se herved Lund 1961,s. 84 f. 
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En sammenhængende gengivelse af en række billeder kan karakteri
seres som fremførelse, jf. U 1975.30 H (billedbog).81

Den eneste specifikke undtagelse fra eneretten til eksemplarvisning er 
konsumptionsreglen i OHL § 20.

3.4. Efter OHL § 2, stk. 3, nr. 3, gøres et værk tilgængeligt for almenhe
den, når værket fremføres offentligt, herunder udsendes i radio eller 
fjernsyn. Ved 2002-loven blev definitionen af fremførelsesbegrebet præ
ciseret, jf. også afsn 4.1. Ifølge 2002-lovmotiveme var ændringen af 
lovteknisk karakter og indebar ingen ændring i forhold til hidtil gæl
dende ret. Herefter ser systematikken således ud:

Øverst er tilgængeliggørelse for almenheden (stk. 1 og 3)
- Et underbegreb hertil er offentlig fremførelse (stk. 3, nr. 3)
- Et underbegreb hertil er overføring til almenheden (stk. 4, nr. 1)
- Underbegreber hertil er dels udsendelse i radio og fjernsyn (stk. 4, 

nr. 1, 1. led), dels tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, 
at almenheden far adgang til dem på et individuelt valgt sted og tids
punkt (stk. 4, nr. 1,2. led); sidstnævnte begreb betyder i realiteten on 
demand-tilrådighedsstillelse på internettet m.v.

I afsn. 3.4.1 behandles offentlig fremførelse generelt. I afsn. 3.4.2 be
handles grænserne for offentlig fremførelse i relation til institutioner 
m.v., herunder inden for undervisning og arbejdspladser; i afsn. 3.4.3 
behandles spørgsmålet i relation til foreninger. Forholdene vedr. overfø
ring, herunder tilrådighedsstillelse og udsendelse i radio/tv, gennemgås 
i afsn. 4.1.

Udtryk som udførelse, opførelse, afspilning og oplæsning dækkes alle 
af begrebet fremførelse, ligesom udøvende og optrædende kunstnere 
også er værksfremførende. Om grænsedragningen mellem visning og 
fremførelse, se afsn. 3.3 ovenfor.

Den eneste specifikke undtagelse fra eneretten til offentlig fremfø
relse - bortset fra udsendelse i radio og tv - er § 21.

3.4.1. Ved afgørelsen af, om der foreligger offentlig fremførelse82 i

8). Se herved Trolle i U 1975 B, s. 112 - Weincke 1976, s. 57.
82. Generelt om begrebet offentlig fremførelse og om grænsedragningen mellem privat og 

offentlig fremførelse, se Lund i NIR 1955, s. 68-86 - Lund 1961, s. 80 ff. - Kamel! i 
NIR 1973, s. 267-286 - Weincke 1976, s. 55 f.-Karnel! i NIR 1977, s. 113-l29-j5/V?/Ae 
i NIR 1991, s. 39 ff. (om nordisk retspraksis) - AM. Lund i NIR 2001, s. 604-621 - 
Bruun i NIR 2001, s. 622-627 - Sclwnning i NIR 2001, s. 628-632 - Stakemann i NIR
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En sammenhengende gengivelse af en rakke billeder kan karakteri- 
seres som fremforelse, jf. U 1975.30 H (billedbog)." 

Oen eneste specifikke undtagelse fra eneretten til eksemplarvisning er 
konsumptionsreglen i OHL $ 20. 

3.4. Efter OHL $ 2, stk. 3, nr. 3, gores et verk tilgangeligt for almenhe 
den, n~r verket fremfores offentligt, herunder udsendes i radio eller 
fjersyn. Ved 2002-1oven blev definitionen af fremforelsesbegrebet pra- 
ciseret, jf. ogs afsn 4.1. Ifolge 2002-lovmotiverne var andringen af 
lovteknisk karakter og indebar ingen zndring i forhold til hidtil gel 
dende ret. Herefter ser systematikken sledes ud: 

Qverst er tilgengeliggorelse for almenheden (stk. I og 3) 
Et underbegreb hertil er offentlig fremforelse (stk. 3, nr. 3) 
Et underbegreb hertil er overforing til almenheden (stk. 4, nr. 1) 

- Underbegreber hertil er dels udsendelse i radio og fjemsyn (stk. 4, 
nr. I, I. led), dels tilr~dighedsstillelse af verker p~ en s~dan m~de, 
at almenheden f~r adgang til dem p~ et individuelt valgt sted og tids- 
punkt (stk. 4, nr. 1, 2. led); sidstnzvnte begreb betyder i realiteten on 
demand-tilr~dighedsstillelse p internettet m.v. 

I afsn. 3.4.1 behandles offentlig fremforelse generelt. I afsn. 3.4.2 be- 
handles grenserne for offentlig fremforelse i relation til institutioner 
m.v., herunder inden for undervisning og arbejdspladser; i afsn. 3.4.3 
be handles sporgsm~let i relation til foreninger. Forholdene vedr. overfo- 
ring, herunder tilr~dighedsstillelse og udsendelse i radio/tv, gennemg~s 
iafsn. 4.I. 

Udtryk som udforelse, opforelse, afspilning og oplesning dekkes alle 
af begrebet fremforelse, ligesom udovende og optradende kunstnere 
ogs~ er verksfremforende. Om greensedragningen mellem visning og 
fremforelse, se afsn. 3.3 ovenfor. 

Den eneste specifikke undtagelse fra eneretten til offentlig fremfo- 
relse -- bortset fra udsendelse i radio og tv -er S 21. 

3.4.1. Ved afgorelsen af, om der foreligger offentlig fremforelse" 

81. Se herved TrolleiU 1975B, s. 112 - Weincke 1976,s, 57. 
82. Generelt om begrebet offentlig fremforelse og om grensedragningen mellem privat og 

offentlig fremforelse, se Lund i NIR 1955, s. 68-86 - Lund 1961,s. 80 ff. -- Karnell i 
NIR 1973, $. 267-286 -- Weincke 1976,s. 55 f. -- Karell i NIR 1977,$. 113-129 - Bjelke 
i NIR 1991, s. 39 ff. (om nordisk retspraksis) - A.M. Lund i NIR 2001, s. 604-621 - 
Bruun i NIR 2001, s. 622-627 -- Schonning i NIR 2001, s. 628-632 - Stakemann i NIR 
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§2

ophavsretslovens forstand, kan det ikke tillægges betydning, om arran
gementet anses som offentligt i anden sammenhæng, fx politi- eller af
giftsmæssigt, jf. 1961-lovmotiverne og NIR 1953.137 B (Aarhusegnens 
ungdomsforening).83 Grænsen mellem privat og offentlig fremførelse 
falder heller ikke sammen med grænsen for lovlig privatkopiering efter 
OHL § 12.

Et værk fremføres offentligt ved eksempelvis li vefrem førelse af mu
sik til en koncert - såkaldt mekanisk fremførelse af grammofonmusik i 
en butik - en teaterforestilling - biografforevisning af film - oplæsning 
i en café - oplæsning i radioen - udsendelse i tv - gengivelse af radio- 
og tv-udsendelser via et radio- eller tv-apparat i en restaurant. Se også 
§ 2, stk. 4.

Der sker ingen konsumption el.lign. af fremførelsesretten ved den 
første offentlige fremførelse. Der er stadig tale om en af ophavsmandens 
eneret omfattet offentlig fremførelse, når der sker fornyet offentlig 
fremførelse.84 Dette er tilfældet, når radioudsendelser viderespredes i 
kabelanlæg eller fremføres via højttaler i en butik, uanset at denne frem
førelse finder sted samtidig med den første. Se U 1930.646 H (højttaler
musik) og U 1962.922 0 (pensionat).

Offentlig fremførelse foreligger ikke blot, når fremførelsen finder 
sted for en tilstedeværende kreds af personer; se afsn. 4.1 nedenfor om 
overføring til almenheden, herunder om tilrådighedsstillelse.

Det er afsenderens og ikke modtagernes forhold, der er afgørende 
for offentlighedsbegrebet, jf. Karnell i NIR 1977, s. 126. Det er den 
omstændighed, at den ansvarlige for foranstaltningen stiller værket til 
rådighed for almenheden, der giver fremførelsen karakter af at være of
fentlig. Det er principielt uden betydning, i hvilket omfang modtagerne 
ser eller lytter til fremførelsen. Det afgørende er modtagelsens potentia- 
litet, jf. Karnell i Levin 1993, s. 178. Når enhver har adgang til arrange
mentet, er det uden betydning, hvor mange der rent faktisk er til stede; 
selv om kun én eller enkelte tilhørere er til stede, er fremførelsen of
fentlig, jf. Lund i NIR 1955, s. 80.

Værksfremførelse i den absolutte privatsfære falder uden for den op-

2007, s. 134-147 (om foreninger og arbejdspladser) - Udsen 2009, s. 173 ff., 212 f. oa 
226 IT. - Siege i Justitia 2009, nr. 1, s. 3-52 - Riis i NIR 2013, s. 140 IT. - Schovsbo. 
Rosenmeier & Salling Petersen 2015, s. 163 ff.

83. Sml. § 21, afsn. 1.1.
84. Generelt om fornyet offentlig fremførelse, se Lund 1961, s. 72 og 83 - Karnell i NIR 

1977, s. 122 ff. - Koklvedgaard 2002. s. 112 f. - Se-honning i U 2008 B, s. 347-353 (Del 
ophavsretlige viderespredningsbegreb).
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ophavsretslovens forstand, kan det ikke tillregges betydning, om arran- 
gementet anses som offentligt i anden sammenheng, fx politi- eller af- 
giftsmassigt, jf. 1961-lovmotiverne og NIR 1953.137 B (Aarhusegnens 
ungdomsforening)." Greensen mellem privat og offentlig fremforelse 
falder heller ikke sammen med grensen for lovlig privatkopiering efter 
OHL $ 12. 

Et verk fremfores offentligt ved eksempelvis livefremforelse af mu- 
sik til en koncert -- s~kaldt mekanisk fremforelse af grammofonmusik i 
en butik -- en teaterforestilling - biografforevisning af film -- oplesning 
i en caf~ -- oplesning i radioen -- udsendelse i tv -- gengivelse af radio- 
og tv-udsendelser via et radio- eller tv-apparat i en restaurant. Se ogs~ 
§ 2, stk. 4. 

Der sker ingen konsumption el.lign. af fremforelsesretten ved den 
forste offentlige fremforelse. Der er stadig tale om en af ophavsmandens 
eneret omfattet offentlig fremforelse, n~r der sker fornyet offentlig 
fremforelse.' Dette er tilfeeldet, n~r radioudsendelser viderespredes i 
kabelanleg eller fremfores via hojttaler i en butik, uanset at denne frem- 
forelse finder sted samtidig med den forste. Se U 1930.646 H (hojttaler- 
musik) 0g U 1962.922 0 (pensionat). 

Offentlig fremforelse foreligger ikke blot, n~r fremforelsen finder 
sted for en tilstedevrerende kreds af personer; se afsn. 4.1 nedenfor om 
overforing til almenheden, herunder om tilr~dighedsstillelse. 

Det er afsenderens og ikke modtagernes forhold, der er afgorende 
for offentlighedsbegrebet, jf. Karnell i NIR 1977, s. 126. Det er den 
omstrendighed, at den ansvarlige for foranstaltningen stiller vzerket til 
r~dighed for almenheden, der giver fremforelsen karakter af at vere of- 
fentlig. Det er principielt uden betydning, i hvilket omfang modtagerne 
ser eller lytter til fremforelsen. Det afgorende er modtagelsens potentia- 
litet, jf. Karnell i Levin 1993,s. 178. N~r enhver har adgang til arrange- 
mentet, er det uden betydning, hvor mange der rent faktisk er ti! stede; 
selv om kun ~n eller enkelte tilhorere er til stede, er fremforelsen of- 
fentlig, jf. Lundi NIR 1955, s. 80. 

Veerksfremforelse i den absolutte privatsfere falder uden for den op- 

2007, s. 134-147 (om foreninger og arbejdspladser) -- Udsen 2009,s. 173 A_,212 f. og 
226 A.  Siege i Justitia 2009, nr. I, s. 3-52 - Riis i NIR 2013, s. I40 f. Schovsbo, 
Rosenmeier & Salung Petersen 2015,s. 163 f 

83. Sml. $21, afsn. L.I 
84. Generelt om foryet offentlig fremforelse, se Lund 1961,s. 12 0g 83 - Karnell i NIR 

1977,s. 122 0. - Koktedgaard 2002, s. 112 f. - Schonning i U 2008 B, s. 347-353 (Det 
ophavsretlige viderespredningsbegreb). 
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4. Stk. 4
4.1. Ved 2002-loven blev § 2, stk. 4, ændret, idet stk. 4, nr. 1, blev ind
føjet. Stk. 4, nr. 2, er identisk med 1995-lovens § 2, stk. 4.

I afsn. 4.1.1 behandles overføringsretten generelt, mens der i afsn. 
4.1.2 er omtale af udsendelse i radio og tv og i afsn. 4.1.3 omtale af til- 
rådighedsstillelse.

4.1.1. Begrebet overforing til almenheden blev introduceret i ophavs
retsloven ved 2002-loven. Det nye begreb er begrundet i 2002-lovmoti- 
verne:

Ifølge infosoc-direktivets art. 3 skal ophavsmænd have eneret til tråd
bunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder tilrå- 
dighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden far adgang 
til værkerne på et individuelt valgt sted og tidspunkt. Med det sidste 
sigtes navnlig til interaktive intemettransmissioner og lign. Begrebet 
overføring til almenheden er en oversættelse af det engelske begreb 
»communication to the public«.

Begrebet overføring til almenheden var ikke nævnt i den hidtil gæl
dende danske ophavsretslov. Fremførelsesbegrebet i loven omfatter en
hver form for overføring til almenheden, herunder interaktiv brug af 
værker via intemettet og udsendelse af værker i radio og tv. I den danske 
tekst til Bemerkonventionen er »communication to the public« i art. 11 
oversat til overføring til almenheden; i konventionen omfatter begrebet 
dog ikke udsendelse i radio og tv (»broadcasting«).

Herefter udtales det i lovmotiverne: »Selv om det ikke er strengt nød
vendigt at introducere begrebet overføring til almenheden i den danske 
ophavsretslov, finder Kulturministeriet det mest hensigtsmæssigt at gen
nemføre direktivets art. 3 med en ordlyd, der ligger så tæt som muligt op 
ad direktivteksten. Der indføres således et nyt begreb i ophavsretsloven, 
men ikke en ny retstilstand.«

Lovteknisk blev de beføjelser, der indgår i eneretten til overføring til 
almenheden, samlet i den ny bestemmelse i stk. 4, nr. 1. I denne be
stemmelse nævnes herefter to eksempler på beføjelser, der indgår i 
overføringsretten, nemlig dels udsendelse i radio og fjernsyn, dels tilrå- 
dighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden far adgang 
til værkerne på et individuelt valgt sted og tidspunkt. Eksemplerne er 
ikke udtømmende; e-mails (elektronisk post) henhører fx ligeledes un
der begrebet overføring. Transmissioner på internettet henregnes un-
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4. Stk. 4 
4.1. Ved 2002-loven blev $ 2, stk. 4, andret, idet stk. 4, nr. I, blev ind- 
fojet. Stk. 4, nr. 2, er identisk med 1995-lovens $ 2, stk. 4. 

I afsn. 4.1.I behandles overforingsretten generelt, mens der i afsn. 
4.1.2 er omtale af udsendelse i radio og Iv og i afsn. 4.1.3 omtale af til- 
r~dighedsstillelse. 

4.1.1. Begrebet overforing til almenheden blev introduceret i ophavs- 
retsloven ved 2002-loven. Det nye begreb er begrundet i 2002-lovmoti- 
verne: 

Ifolge infosoc-direktivets art. 3 skal ophavsmend have eneret til tr~d- 
bunden eller tr~dles overforing af varker til almenheden, herunder tilr~- 
dighedsstillelse af verker p~ en sdan m~de, at almenheden f~r adgang 
til veerkere p~ et individuelt valgt sted og tidspunkt. Med det sidste 
sigtes navnlig til interaktive intemettransmissioner og lign. Begrebet 
overforing til almenheden er en oversrettelse af det engelske begreb 
wcommunication to the public«. 

Begrebet overforing til almenheden var ikke navnt i den hidtil gel- 
dende danske ophavsretslov. Fremforelsesbegrebet i loven omfatter en- 
hver form for overforing til almenheden, herunder interaktiv brug af 
vzrker via internettet og udsendelse af verker i radio og tv. I den danske 
tekst til Bernerkonventionen er »communication to the public«i art. lH 
oversat til overforing til almenheden; i konventionen omfatter begrebet 
dog ikke udsendelse i radio og tv (»broadcasting«). 

Herefter udtales det i lovmotiverne: »Selv om det ikke er strengt nod- 
vendigt at introducere begrebet overforing til almenheden i den danske 
ophavsretslov, finder Kultunninisteriet det mest hensigtsmessigt at gen- 
nemfore direktivets art. 3 med en ordlyd, der ligger s~ tet som muligt op 
ad direktivteksten. Der indfores s~ledes et nyt begreb i ophavsretsloven, 
men ikke en ny retstilstand.« 

Lovteknisk blev de befojelser, der indg~r i eneretten til overforing til 
almenheden, samlet i den ny bestemmelse i stk. 4, nr. I. I denne be 
stemmelse nevnes herefter to eksempler p~ befojelser, der indg~r i 
overforingsretten, nemlig dels udsendelse i radio og fjernsyn, dels tilr~- 
dighedsstillelse af verker p~ en s~dan m~de, at almenheden f~r adgang 
til verkerne pd et individuelt valgt sted og tidspunkt. Eksemplerne er 
ikke udtommende; e-mails (elektronisk post) henhorer fx ligeledes un- 
der begrebet overforing. Transmissioner p~ internettet henregnes un- 
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ler potentielle antal lyttere og seere [min fremhævelse], som måtte 
nyde fordel af udsendelsen«.

Udtalelsen bygger på betragtning 17 i satellit- og kabeldirektivet, 
hvorefter der ved beregningen af vederlaget bør tages hensyn til samtli
ge faktorer »såsom det reelle og potentielle seer- eller lytterantal samt 
sprogversionen«. Disse udtalelser understreger, at selv om kun sende
landets lovgivning har relevans, kan fx antallet af seere i modtagelan
dene have betydning for størrelsen af rettighedshavernes vederlagskrav 
over for radio/tv-stationen.

Definitionen af udsendelsesbegrebet har betydning for de bestemmelser 
i loven, hvor udtrykket udsendes i radio eller fjernsyn eller delvis tilsva
rende udtryk (såsom visning, fremførelse eller gengivelse i radio eller 
fjernsyn) anvendes.

I satellit- og kabeldirektivets art. 2 og art. 3, stk. 1, er det fastsat, at 
ophavsmændene skal have eneret til udsendelse af værker via satellit, 
således at tilladelse til satellitudsendelse af værker alene skal kunne er
hverves ved aftale. Se herved OHL § 30, stk. 5, om aftalelicens.

4.1.3. § 2, stk. 4, nr. 1,2. led, vedrører den del af retten til overføring til 
almenheden, der kaldes retten til tilrådighedsstillelse. Dette begreb, der 
har sin baggrund i WCT art. 8 og infosoc-direktivets art. 3, stk. 1, er nyt 
i ophavsretsloven. 12002-lovmotiverne er der en beskrivelse af begrebet 
tilrådighedsstillelse:

Begrebet tilrådighedsstillelse er en oversættelse af det engelske be
greb »making available«. Dette begreb omfatter »interaktive bestillings
transmissioner«, jf. infosoc-direktivets betragtning 25. Hermed sigtes til 
on demand-tjenester og andre former for interaktiv kommunikation via 
internet-hjemmesider (fx video on demand), mobiltelefoner osv. Det af
gørende er, om den enkelte person selv kan bestemme, hvor og hvornår 
han eller hun ønsker adgang til det materiale, der stilles til rådighed via 
en overføring. Det er uden betydning, om tilrådighedsstillelsen sker 
m.h.p. download, i form af streaming eller på anden måde.1" On de
mand forudsætter formentlig, at brugeren har valgmuligheder; hvis der 
fx ved ventemusik i telefonen automatisk spilles musik, foreligger der 
ikke tilrådighedsstillelse i lovens forstand. Er betingelsen om »individu-

111. Om ophavsret og streaming, se Bing i NIR 2008, s. 191 -200-Schovsbo, Rosenmeier & 
Salling Petersen 2015, s. 164.
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ler potentielle antal lyttere og seere [min fremhevelse], som matte 
nyde fordel af udsendelsen«. 

Udtalelsen bygger p~ betragting 17 i satellit- og kabeldirektivet, 
hvorefter der ved beregningen af vederlaget bor tages hensyn til samtli- 
ge faktorer »s~som det reelle og potentielle seer- eller lytterantal samt 
sprogversionen«. Disse udtalelser understreger, at selv om kun sende- 
landets lovgivning har relevans, kan fx antallet af seere i modtagelan- 
dene have betydning for storrelsen af rettighedshavernes vederlagskrav 
over for radio/tv-stationen. 

Definitionen af udsendelsesbegrebet har betydning for de bestemmelser 
i loven, hvor udtrykket udsendes i radio eller fjemsyn eller delvis tilsva- 
rende udtryk (s~som visning, fremforelse eller gengivelse i radio eller 
fjernsyn) anvendes. 

I satellit- og kabeldirektivets art. 2 og art. 3, stk. I, er det fastsat, at 
ophavsmendene skal have eneret til udsendelse af verker via satellit, 
s~ledes at tilladelse til satellitudsendelse af verker alene skal kunne er- 
hverves ved aftale. Se herved OHL $ 30, stk. 5, om aftalelicens. 

4.1.3. $ 2, stk. 4, nr. I, 2. led, vedrorer den del af retten til overforing til 
almenheden, der kaldes retten til tilr~dighedsstillelse. Dette begreb, der 
har sin baggrund i WCT art. 8 og infosoc-direktivets art. 3, stk. I, er nyt 
i ophavsretsloven. I 2002-lovmotiveme er der en beskrivelse af begrebet 
tilr~dighedsstillelse: 

Begrebet tilr~dighedsstillelse er en oversettelse af det engelske be- 
greb »making available«. Dette begreb omfatter »interaktive bestillings- 
transmissioner«, jf. infosoc-direktivets betragtning 25. Hermed sigtes til 
on demand-tjenester og andre former for interaktiv kommunikation via 
intemet-hjemmesider (fx video on demand), mobiltelefoner osv. Det af- 
gorende er, om den enkelte person selv kan bestemme, hvor og hvorn~r 
han eller hun onsker adgang til det materiale, der stilles til r~dighed via 
en overforing. Det er uden betydning, om tilr~dighedsstillelsen sker 
m.h.p. download, i form af streaming eller p~ anden m~de. On de- 
mand forudsetter formentlig, at brugeren har valgmuligheder; hvis der 
fx ved ventemusik i telefonen automatisk spilles musik, foreligger der 
ikke tilr~dighedsstillelse i lovens forstand. Er betingelsen om »individu- 

H1. Om ophavsret og streaming. se Bing iNIR 2008, s. 191-200 Schovsbo, Rosenmeier e 
Salung Petersen 2015,s. I64. 
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elt valgt sted og tidspunkt« ikke opfyldt, kan brugen evt. karakteriseres 
som en anden form for overføring til almenheden.

Direktivets betragtning 27 fastslår, at den »blotte tilrådighedsstillelse 
af fysiske faciliteter, der muliggør eller bevirker overføring, udgør dog 
ikke i sig selv overføring«; se herved »agreed statement« til WCT art. 8. 
Ud over de fysiske faciliteter skal der tillige stilles værker (eller andet 
beskyttet materiale) til rådighed, for at handlingen kan henføres under 
eneretten til overføring til almenheden. Se også præmis 46 i EU-Dom- 
stolens dom af 7.12.2006 (Rafael Hoteles). Se herved U 2007.1581 H 
(Marius Pedersen A/S).

Eneretten til tilrådighedsstillelse finder anvendelse, selv om der ikke 
i almindelig sproglig forstand er sket nogen overføring til almenheden. 
Det er tilstrækkeligt, at værket er stillet til rådighed, dvs. udbudt, til al
menheden i form af fx uploading på en hjemmeside.

Det var ikke ved 2002-loven noget nyt, at tilrådighedsstillelse anses 
som omfattet af eneretten til offentlig fremførelse:

Ethvert tilfælde, hvor et eller flere værker stilles til rådighed for en 
ubestemt kreds af personer m.h.p. lytning eller sening i fremførelses
form, indebærer offentlig fremførelse, jf. Karne/I i NIR 1973, s. 267 f. 
og 285 f.il21 svensk HRD i NIR 1987.69 (demonstrationsmusik) blev en 
radio/tv-forhandlers benyttelse af musik ved demonstration af appara
terne anset som offentlig fremførelse."3 Om U 1932.1010 H (radiofor
handler), se Lund 1961, s. 73 f.

Se Kamel! i NIR 1977, s. 126 f., hvor det vedr. hotelmusik konklude
res, at det må anses som offentlig fremførelse, når et hotel stiller radio
eller tv-apparater til rådighed for gæsterne på de enkelte hotelværelser, 
hvor de kan lytte til musikken, hvad enten fremførelsen på værelset hid
rører fra et kabelnet eller fra individuel antennemodtagning. Konklusio
nen er bekræftet i den svenske HRD i NIR 1980.258 (Mornington)."4 Se 
tilsvarende finsk HRD i NIR 2002.428 (hotel-tv) samt EU-Domstolens 
dom af 7.12.2006 (Rafael Hoteles),1'5 der kommer til det samme resultat 
ved fortolkning af udtrykket overføring til almenheden (communication 
to the public) i infosoc-direktivet.

Oprettelse af deeplinks på intemettet udgør - i modsætning til opret-

112. Se også afsn. 3.1 ovenfor.
113. Se herved Stromholm i NIR 1984. s. 151-161 - SOU 1990:30, s. 329 fT.
114. Se også Koktvedgaard 2002, s. 112 f. - Rosén 2003, s. 112 ff. - Rogns lad i NIR 2009, s. 

537 f.
115. Om dommen, se Oron i CW nr. 168 (2007), s. 12-13-Axhamn i NIR 2007, s. 148-156.
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§2 

elt valgt sted og tidspunkt« ikke opfyldt, kan brugen evt. karakteriseres 
som en anden form for overforing til almenheden. 

Direktivets betragtning 27 fastsl~r, at den »blotte tilr~dighedsstillelse 
af fysiske faciliteter, der muliggor eller bevirker overforing, udgor dog 
ikke i sig selv overforing«; se herved »agreed statement« til WCT art. 8. 
Ud over de fysiske faciliteter skal der tillige stilles verker (eller andet 
beskyttet materiale) til r~dighed, for at handlingen kan henfores under 
eneretten til overforing til almenheden. Se ogs~ pramis 46 i EU-Dom- 
stolens dom af 7.12.2006 (Rafael Hoteles). Se herved U 2007.1581 H 
(Marius Pedersen A/S). 

Eneretten til tilr~dighedsstillelse finder anvendelse, selv om der ikke 
i almindelig sproglig forstand er sket nogen overforing til almenheden. 
Det er tilstrekkeligt, at verket er stillet til r~dighed, dvs. udbudt, til al- 
menheden i form af fx uploading p~ en hjemmeside. 

Det var ikke ved 2002-loven noget nyt, at tilr~dighedsstillelse anses 
som omfattet af eneretten til offentlig fremforelse: 

Ethvert tilfelde, hvor et eller flere varker stilles til r~dighed for en 
ubestemt kreds af personer m.h.p. lytning eller sening i fremforelses- 
fonn, indebrerer offentlig fremforelse, jf. Karnell i NIR 1973, s. 267 f. 
0g 285 £ I svensk HRD i NIR 1987.69 (demonstrationsmusik) blev en 
radio/tv-forhandlers benyttelse af musik ved demonstration af appara- 
terne anset som offentlig fremforelse." Om U 1932.1010 H (radiofor- 
handler), se Lund 1961, s. 73 f. 

Se Kamel/ i NIR 1977, s. 126 f., hvor det vedr. hotelmusik konklude- 
res, at det m~ anses som offentlig fremforelse, n~r et hotel stiller radio- 
eller tv-apparater til r~dighed for gesterne p~ de enkelte hotelvarelser, 
hvor de kan lytte til musikken, hvad enten fremforelsen p~ verelset hid- 
rorer fra et kabelnet eller fra individuel antennemodtagning. Konklusio- 
nen er bekraftet i den svenske HRD iNIR 1980.258 (Mornington)." Se 
tilsvarende finsk HRD i NIR 2002.428 (hotel-tv) samt EU-Domstolens 
dom af 7.12.2006 (Rafael Hoteles)," der kommer til det samme resultat 
ved fortolkning af udtrykket overforing til almenheden (communication 
to the public) i infosoc-direktivet. 

Oprettelse af deeplinks p~ internettet udgor -- i modsetning til opret- 

112. Se ogsh afsn. 3.I ovenfor. 
113. Se herved Sr~mhohm i NIR 1984, s. 151-161 - SOU 1990:30, s. 329 1, 
114. Se ogsl kKokrvedgaard 2002,s. H2 f. -- Rosen 2003,s. H2 IT.  Rognstad i NIR 2009,s. 

537 £ 
115. Om dommen, se Oron i CW nr. 168 (2007),s. 12-13 -- Axhamn i NIR 2007, s. 148-156. 
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§3 Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstem
melse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af vær

ket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.
Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenhe

den på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavs
mandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, 
medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.

Indholdsoversigt 
A Baggrund 
B Kommentarer til § 3 
1. Stk. 1
1.1. Navneangivelsesretten
1.2. Anonyme og pseudonyme vær-

2. Stk.2
2.1. Krænkende ændringer
2.2. Krænkende sammenhæng
2.3. Parodier, travestier m.v.
3. Stk. 3

ker

A Baggrund
§ 3 modsvarer 1961-lovens § 3.

Droit moral er ikke reguleret i noget direktiv. Edb-direktivet og 
beskyttelsestidsdirektivet vedrører alene de økonomiske enerettigheder. Droit 
moral er holdt uden for infosoc-direktivet, jf. dettes betragtning 19. Orphan 
works-direktivets art. 6, stk. 3, fastsætter dog en pligt til navneangivelse ved 
brug af forældreløse værker.

BK art. 6 bis fastsætter minimumskrav til droit moral-beskyttelsen.
Se § 2 om de økonomiske enerettigheder - formodningsreglen i § 7 om 

ophavsmandens identitet m.v. - § 11, stk. 1, jf. § 29, om indskrænkninger i droit 
moral - § 11, stk. 2,2. pkt., om kildeangivelsespligt - § 56, stk. 1, om ændringer i 
forbindelse med rettighedsoverdragelser - § 59 om edb-programmer frembragt 
i ansættelsesforhold - § 63, stk. 3-5, om beskyttelsestiden for anonyme værker 
- § 65 om udøvende kunstnere - § 73 om titelbeskyttelse m.v. - § 74 om 
signering af kunstværker - § 75 om droit moral efter ophavsrettens udløb — § 
75 1 om brug af forældreløse værker - kap. 7 om retshåndhævelse.

B Kommentarer til § 3
Ophavsmandens droit moral1 efter OHL § 3 udgør sammen med ene
rettighederne i § 2 indholdet af ophavsretsbeskyttelsen. Den beskyttelse

Generelt om droit moral, se Lund 1944b. s. 9 (T. - Lund 1961, s. 91 IT. - Stromholm 
1966-1973 - Malmstrom i NIR 1966. s. 345-350 - Stromholm i NIR 1969, s. 207-232 
(om personlighedsbeskyttelse inden for immaterialretten) - Stromholm i TfR 1975, s.

1.
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� 3 Ophavsmanden har krav pa at blive navngivet i overensstem- 
melse med, hvad god skik kr@ever, s~vel p~ eksemplarer af veer- 

t som n~r dette gores tilgeengeligt for almenheden. 
Stk. 2. Vcerket m~ ikke cendres eller gores tilgangeligt for almenhe- 

den p en m~de eller i en sammenhcng, der er kr@nkende for ophavs- 
mandens litter@re eller kunstneriske anseelse eller egenart. 

Stk. 3. Sin ret efier denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, 
medmindre det gcelder en efter art og omfang afgrcenset brug af vcerket. 

Indholdsoversigt 
A Baggrund 
B Kommentarer til $3 
I. Stk. I 
I.I. Navneangivelsesretten 
1.2. Anonyme og pseudonyme var 

ker 

2. Stk. 2 
2.I. Krenkende andringer 
2.2. Krankende sammenhang 
2.3. Parodier, travestier m.v. 
3. Stk. 3 

A Baggrund 
$3 modsvarer 1961-lovens $ 3. 

Droit moral er ikke reguleret i noget direktiv. Edb-direktivet og 
beskyttelsestidsdirektivet vedrorer alene de akonomiske enerettigheder. Droit 
moral er holdt uden for infosoc-direktivet, jf. dettes betragtning I9. Orphan 
works-direktivets art. 6, stk. 3, fastsetter dog en pligt til navneangivelse ved 
brug af foreldrelose varker. 

BK art. 6 bis fastsretter minimumskrav til droit moral-beskyttelsen. 
Se 5 2 om de okonomiske enerettigheder - formodningsreglen i $ 7 om 

ophavsmandens identitet m.v. -$ 1H, stk. I, jf. $ 29, om indskrankninger i droit 
moral-§ 11,stk. 2,2. pkt., om kildeangivelsespligt-§ 56, stk. I, om zndringer i 
forbindelse med rettighedsoverdragelser-§ 59 om edb-programmer frembragt 
i ansattelsesforhold - $ 63, stk. 3-5, om beskyttelsestiden for anonyme varker 
- $ 65 om udovende kunstnere - $ 73 om titelbeskyttelse m.v. $ 74 om 
signering af kunstvarker - $ 75 om droit moral efter ophavsrettens udlob -- S 
751om brug af foreldrelose varker - kap. 7 om retsh~ndhavelse. 

B Kommentarer til $3 
Ophavsmandens droit moral' efter OHL $ udgor sammen med ene- 
rettighedere i $ 2 indholdet af ophavsretsbeskyttelsen. Den beskyttelse 

1. Generelt om droit moral, se Lund 1944b, s. 9 ff. - Lund 1961,s. 91 fT.  Str~mholm 
1966-1973 - Malmstrm i NIR 1966, $. 345-350 - Sr~mhohm i NIR 1969, $. 207-232 
(om personlighedsbeskyttelse inden for immaterialretten) -- Str~mholm i TR 1975, $. 
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§3

af ophavsmandens personligt ideelle interesser, der følger af § 3, er uaf
hængig af § 2-beskyttelsen og kan således hævdes ved siden af eneret
tighederne til værket. Droit moral-beskyttelsen omfatter dels en navne
angivelsesret, jf. stk. 1, dels en respektret, jf. stk. 2. Droit moral er med 
visse begrænsninger uoverdragelig, jf. § 3, stk. 3. De ideelle rettigheder 
adskiller sig ligeledes fra de økonomiske ved i princippet at være evigt- 
varende, jf. § 75.

Kun de interesser, der beskyttes i medfør af § 3, stk. 1 og 2, henregnes 
herhjemme til droit moral. Visse økonomiske enerettigheder opfattes 
imidlertid visse steder som værende af primært ideel karakter. Det gæl
der navnlig offentliggørelsesretten, jf. § 2, afsn. 1.1. Se også § 53, afsn. 
1.1.3, om tilbagetrædelsesretten.

Droit moral-beskyttelsen gælder ikke for juridiske personer.2

1. Stk. 1
1.1. Ophavsmanden til et værk har krav på at blive navneangivet. Denne 
navneangivelsesret - på fransk droit å la patemité - indebærer, at op
havsmandens navn skal angives i forbindelse med hans eller hendes 
værk, dels på eksemplarer af værket, dvs. ved eksemplarfremstilling, 
dels når værket gøres tilgængeligt for almenheden, dvs. ved offentlig 
spredning af eksemplarer, offentlig visning af eksemplarer og ved of
fentlig fremførelse af værket, herunder i radio og tv. Inden for især me
dierne kaldes navneangivelse ofte kreditering.

Også ved gengivelse af brudstykker af et værk - fx også ved citat efter 
§ 22 - skal ophavsmandens navn angives; se herved § 11, stk. 2, 2. pkt.

Har værket flere ophavsmænd, jf. § 6, skal alle navnene angives, men 
ved citat af filmværker og andre værker med mange ophavsmænd er det 
dog formentlig i overensstemmelse med god skik (jf. nedenfor) kun at 
kreditere ophavsmændene til de vigtigste bidrag. Ved oversættelser og

289-338 - Weincke 1976, s. 65 f. - Meedom i Justilia 1986. nr. 6 - Blomqvist 1987, s.
119 ff. - Stuer Lauridsen 1988. s. 126 ft', (om ophavsret og personlighedsret) - Håkon 
Schmidt 1989, s. 50 IT.-Bryde Andersen 1991a,s. 183 f. (om edh-programmer) - Bjelke 
i NIR 1991, s. 47 IT. (om nordisk retspraksis) - ALAl-rapport 1993 - Rosén i Levin 
1993, s. 52-75 (om film) - Hygum Jakobsen & Sclwlin 1997, s. 46 fT. (om medieetik) - 
Koktvedgaard i KamelI & Muldin 1998, s. 33-38 (om musik) - Håkon Schmidt i Levin 
2001, s. 159-164 - Koktvedgaard 2002, s. 117 fT. - Stromholm i NIR 2005. s. 650-663 
- Biyde Andersen i Biyde Andersen m.fl. 2003, s. 5-25 (om personlighedsret) - Streng 
2007 - ALAl-rapport 2014 - Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015, s. 193 IT. 
Se også kommentarerne til § 75. Særligt om droit moral i forbindelse med edb-program- 
mer frembragt i ansættelsesforhold, se § 59, afsn. 1.1.
Se herved Udsen 2009, s. 415 f.2.
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af ophavsmandens personligt ideelle interesser, der folger af $ 3, er uaf- 
hangig af $ 2-beskyttelsen og kan sledes ha@vdes ved siden af eneret- 
tighederne til vzrket. Droit moral-beskyttelsen omfatter dels en navne- 
angivelsesret, jf. stk. I, dels en respektret, jf. stk. 2. Droit moral er med 
visse begrensninger uoverdragelig, jf. $ 3, stk. 3. De ideelle rettigheder 
adskiller sig ligeledes fra de okonomiske ved i princippet at vere evigt- 
varende, jf. $ 75. 

Kun de interesser, der beskyttes i med for af $ 3, stk. I og 2, henregnes 
herhjemme til droit moral. Visse okonomiske enerettigheder opfattes 
imidlertid visse steder som varende af primert ideel karakter. Det gel 
der navnlig offentliggerelsesretten, jf. $ 2, afsn. 1.1. Se 0gs~ $ 53, afsn. 
1.1.3, om tilbagetrredelsesretten. 

Droit moral-beskyttelsen gelder ikke for juridiske personer.° 

1. Stk. 1 
1.1. Ophavsmanden til et vark har krav p~ at blive navneangivet. Denne 
navneangivelsesret - p~ fransk droit ~ la patemit~ -- indeberer, at op- 
havsmandens navn skal angives i forbindelse med hans eller hendes 
vrerk, dels pA eksemplarer af verket, dvs. ved eksemplarfremstilling, 
dels n~r verket gores tilgengeligt for almenheden, dvs. ved offentlig 
spredning af eksemplarer, offentlig visning af eksemplarer og ved of- 
fentlig fremforelse af verket, herunder i radio og t. Inden for iser me- 
dierne kaldes navneangivelse ofte kreditering. 

Ogs~ ved gengivelse af brudstykker af et vark - fx ogs~ ved citat efter 
§ 22-- skal ophavsmandens navn angives; se herved § 11, stk. 2, 2. pkt. 

Har verket flere ophavsmend, jf. $ 6, skal alle navnene angives, men 
ved citat af flmveerker og andre verker med mange ophavsmend er det 
dog formentlig i overensstemmelse med god skik (jf. nedenfor) kun at 
kreditere ophavsmandene til de vigtigste bidrag. Ved oversattelser og 

289-338 -- Weincke 1976,s. 65 f. - Meedom i Justitia 1986, nr. 6 -- Blomqvist 1987, s. 
[19 f,  Stuer Lauridsen 1988,s. 126 ff. (om ophavsret og personlighedsret) -- Hdkon 
Schmidt 1989,s. 50 fl.  Bryde Andersen 1991a,s. 183 f. (om edb-programmer) -- Bjelke 
i NIR I99I, s. 47 n, (om nordisk retspraksis) - ALA!-rapport 1993 - Rose~n i Levin 
1993,s. 52-75 (om film) - Hygum Jakobsen & Schelin 1997,s. 46 ff (om medieetik) - 
Koktvedgaard i Karell & Mauldin 1998,s. 33-38 (om musik) -- HAkon Schmidt i Levin 
2001,s. 159-164 -- Koktvedgaard 2002,s. 117 A.  Stromholm i NIR 2005, s. 650.-663 
- Bryde Andersen i Bryde Andersen m fl. 2003,s. 5-25 (om personlighedsret) -- Streng 
2007 -- ALAI-rapport 2014 -- Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen 2015,s. 193 f 
Se ogs kommentareme til $ 75. Szrligt om droit moral i forbindelse med edb-program- 
mer frembragt i anszttelsesforhold, se $ 59, afsn. I.I. 

2. Se herved Udsen 2009,s. 415 f, 
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§3

andre former for bearbejdelser, jf. § 4, stk. 1, skal såvel den oprindelige 
ophavsmand som ophavsmanden til bearbejdelsen nævnes.

Det er i strid med § 3, stk. 1, hvis en andens navn end ophavsmandens 
angives som ophavsmand til værket. Ved plagiater, hvor et værk helt 
eller delvis udgives i en andens navn, vil der ikke alene ske en krænkelse 
af eneretten til værket, men også en krænkelse af navneangivelsesretten, 
jf. Lund 1961, s. 95. Det vil ligeledes være i strid med § 3, stk. 1, at 
fjerne navnet på ophavsmanden på et værkseksemplar, jf. SOU 1956:25, 
s. 118.

Navneangivelsesretten er af ideel karakter, fordi ophavsmanden har 
en personlig interesse i, at hans eller hendes navn knyttes til det værk, 
vedkommende har skabt - at hævde faderskabet, jf. det franske udtryk. 
Også offentligheden har imidlertid en åbenbar interesse i at fa oplyst, 
hvem der har skabt de litterære og kunstneriske værker, der udgives, 
udstilles, fremføres i radio/tv osv., jf. Weincke 1976, s. 60.

Der er tillige økonomiske interesser knyttet til navneangivelsesret
ten. Ved at blive kendt som ophavsmand til sine værker kan kunstneren 
fa et renommé, som har betydning for værkernes markedsværdi, jf. 
Koktvedgaard 2002, s. 117. Det kan ligeledes have betydning for at fa 
nye opgaver. Kreditering kan også have betydning for muligheden for at 
identificere rettighedshavere m.h.p. opkrævning og fordeling af veder
lag i forbindelse med kollektiv rettighedsforvaltning. Der kan tilkendes 
erstatning efter § 83 for droit moral-krænkelser, jf. fx U 1979.685 0 
(Centrum-Demokrateme). Se også U 1947.187 0 (Den lille Napoleon), 
hvor en komponist fik erstatning for manglende kreditering i en film. 
Tilsvarende i utrykt ØLD af 12.12.2002 (I ka’ ikke slå os ihjel). I U 
2011.955 H (skipperhuse) fik rettighedshaverne tildelt godtgørelse, for
di de havde »lidt skade i form af manglende eksponering«.

Det har ingen betydning for navneangivelsespligten, om denne påfø
rer brugeren udgifter.

Pligten til navneangivelse er afhængig af god skik. Navneangivelses
retten gælder således ikke ubetinget. God skik vil ifølge 1961-lovmoti
verne sige en »rimelig og hæderlig handlemåde«, dvs. at det er i over
ensstemmelse med god skik ikke at nævne navnet, hvis det er urimeligt, 
vanskeligt eller umuligt at opfylde kravet. En sædvane på de enkelte 
områder kan have betydning, men god skik er ikke det samme som en
hver sædvane eller skik og brug, jf. Lund 1961, s. 94 f., og Koktved
gaard 2002, s. 118. Hvis sædvanen ikke repræsenterer en rimelig og 
hæderlig handlemåde, stemmer den ikke overens med kravet om god

200

Side 556

$3 

andre former for bearbejdelser, jf. $ 4, stk. I, skal s~vel den oprindelige 
ophavsmand som ophavsmanden til bearbejdelsen nvnes. 

Det er i strid med $3, stk. I, hvis en andens navn end ophavsmandens 

angives som ophavsmand til vzrket. Ved plagiater, hvor et verk helt 
eller delvis udgives i en andens navn, vil der ikke alene ske en krenkelse 
af eneretten til verket, men ogs~ en krznkelse af navneangivelsesretten, 
jf. Lund /961, s. 95. Det vii ligeledes vrere i strid med§ 3, stk. I, at 
fjerne navnet p~ ophavsmanden p~ et varkseksemplar, jf. SOU 1956.25, 
s. I 18. 

Navneangivelsesretten er af ideel karakter, fordi ophavsmanden har 
en personlig interesse i, at hans el\er hendes navn knyttes Iii det vrerk, 
vedkommende har skabt - at hrevde faderskabet, jf. det franske udtryk. 
0gs~ offentligheden har imidlertid en ~benbar interesse i at f~ oplyst, 
hvem der har skabt de litterere og kunstneriske varker, der udgives, 
udstilles, fremfores i radio/tv osv., jf. Weincke 1976, s. 60. 

Der er tillige okonomiske interesser knyttet til navneangivelsesret- 
ten. Ved at blive kendt som ophavsmand til sine va:rker kan kunstneren 
f~ et renomm~, som har betydning for verkernes markedsverdi, jf. 
Koktvedgaard 2002, s. 117. Det kan ligeledes have betydning for at 
nye opgaver. Kreditering kan ogs~ have betydning for muligheden for at 
identificere rettighedshavere m.h.p. opkreevning og fordeling af veder- 
lag i forbindelse med kollektiv rettighedsforvaltning. Der kan tilkendes 
erstatning efter $ 83 for droit moral-krankelser, jf. fx U 1979.685 0 
(Centrum-Demokrateme). Se ogsA U 1947.187 0 (Den Ii le Napoleon), 
hvor en komponist fik erstatning for manglende kreditering i en film. 
Tilsvarende i utrykt OLD af 12.12.2002 (I ka' ikke slA os ihjel). I U 
2011.955 H (skipperhuse) fik rettighedshaverne tildelt godtgorelse, for- 
di de havde »lidt skade i form af manglende eksponering«. 

Det har ingen betydning for navneangivelsespligten, om denne pAfo- 
rer brugeren udgifter. 

Pligten til navneangivelse er afhangig af god skik. Navneangivelses- 
retten gelder sledes ikke ubetinget. God skik vil ifolge 1961-lovmoti- 
verne sige en »rimelig og haderlig handlem~de«, dvs. at det er i over- 
ensstemmelse med god skik ikke at nevne navnet, hvis det er urimeligt, 
vanskeligt eller umuligt at opfylde kravet. En sedvane p~ de enkelte 
omr~der kan have betydning, men god skik er ikke det samme som en- 
hver szdvane eller skik og brug, jf. Lund 1961, s. 94 f., og Koktved- 
gaard 2002, s. 1H8. Hvis sedvanen ikke representerer en rimelig og 
hederlig handlem~de, stemmer den ikke overens med kravet om god 
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§ 3, stk. 1, omfatter ikke tilfælde, hvor en person uberettiget angives 
som ophavsmand til et værk.10 Forholdet kan efter omstændighederne i 
stedet være i strid med straffelovens § 267 om ærekrænkelse eller almin
delige retsgrundsætninger.

OHL § 3 regulerer heller ikke øvrige spørgsmål om beskyttelse mod 
brug af navne m.v. Spørgsmål om retten til eget navn og om beskyt
telse mod anvendelse af levende model (i fx nøgleromaner) må bedøm
mes efter almindelige retsgrundsætninger m.v.11 Fra retspraksis kan 
nævnes U 1959.963 SH (Svend Asmussen) - U 1983.630 0 (Kim Lar
sen) - U 1985.839 SH (Jacobsens slankekure II) - U 1988.989 H (Pre
ben Elkjær) - U 1990.65 H (A.P. Møller) - U 1998.1435 0 (Bamses 
Venner). Se også norsk HRD i NIR 1953.48 (lensmannsmordet).

2. Stk. 2
Ophavsmandens respektret - på fransk droit au respect- i § 3, stk. 2, er 
en beskyttelse mod dels krænkende ændringer af værket (afsn. 2.1), dels 
benyttelse af værket på en krænkende måde eller i en krænkende sam
menhæng (afsn. 2.2). Sidstnævnte, der stedvis betegnes miljøreglen, 
kom først ind i ophavsretsloven ved 1961-loven.12

I begge tilfælde beskyttes mod handlinger, »der er krænkende for op
havsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart«. Ud
trykkene anseelse og egenart er ikke nærmere forklaret i lovmotiverne. 
På faglitteraturens område dækker udtrykket anseelse også over ophavs
mandens anseelse som videnskabelig forfatter, jf. Lund 1961, s. 96. Re
spektkrænkelsen skal ikke alene være relateret til et værk, men også til 
kunstnerens interesser som ophavsmand til værket. En krænkelse af 
værkets anseelse eller egenart omfattes dog antagelig af § 3, jf. Lund 
1961, s. 96.13 Det er principielt ikke udelukket, at et anonymt værk ud
sættes for droit moral-krænkelse; se herved U 1990.856 0 (Jesus-film).

Andre former for krænkelser af ideel karakter falder uden for § 3 og

10. Generelt om »droit de non-patemité«, se Stromholm i NIR 1975, s. 350-370. Se også 
§ 73, afsn. 1.

11. Generelt om retten til eget navn m.v., se Hartvig Jacobsen 1951, s. 116 ff. -Dæhlin i 
Lund & Alkil 1958, s. 140-160 - Stuer Lauridsen 1988, s. 134 f. og 228 - Stuevold Las
sen i Levin 1993, s. 33 (om personskildringer i samiske musiktekster) - Diibeck 1997, s. 
150 IT. - Lambert i Schonning m.fl. 2007, s. 175-179 (om retten til egen historie) - Gul- 
lach, Lego Andersen & Persson i Schonning m.fl. 2007, s. 181-206 (om retten til eget 
navn). Sml. § 60, afsn. 1.1, om retten til eget billede - § 73, afsn. 1, om titelbeskyttelse 
m.v.

12. Se herved 1961-lovmotiverne I og II.
13. Se herved Sijthoff Slray 1989, s. 68.
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$3, stk. I, omfatter ikke tilfelde, hvor en person uberettiget angives 
som ophavsmand til et verk." Forholdet kan efter omstendighederne i 
stedet vere i strid med straffelovens $ 267 om erekrenkelse eller almin- 
delige retsgrundsetninger. 

OHL $ 3 regulerer heller ikke ovrige sporgsml om beskyttelse mod 
brug af navne m.v. Sporgsml om retten til eget navn og om beskyt- 
telse mod anvendelse af levende model (i fx nogleromaner) m~ bedom- 
mes efter almindelige retsgrundsetninger m.v!' Fra retspraksis kan 
nevnes U 1959.963 SH (Svend Asmussen) - U 1983.630 0 (Kim Lar- 
sen) --U 1985.839 SH (Jacobsens slankekure II) - U 1988.989 H (Pre- 
ben Elkjar) --U 1990.65 H (A.P. Moller) - U 1998.1435 0 (Bamses 
Venner). Se ogs~ norsk HRD i NIR 1953.48 (lensmannsmordet). 

2. Stk. 2 
Ophavsmandens respektret -- p fransk droit au respect -i$ 3, stk. 2, er 
en beskyttelse mod dels krenkende zndringer af verket (afsn. 2.1), dels 
benyttelse af verket p~ en krenkende m~de eller i en krenkende sam- 
menhang (afsn. 2.2). Sidstnevnte, der stedvis betegnes miljoreglen, 
kom ferst ind i ophavsretsloven ved 1961-loven.' 

I begge tilfalde beskyttes mod handlinger, »der er krankende for op- 
havsmandens litterrere eller kunstneriske anseelse eller egenart«. Ud- 
try kkene anseelse og egenart er ikke nrennere forklaret i lovmotiveme. 
P~ faglitteraturens omr~de dekker udtrykket anseelse ogs over ophavs- 
mandens anseelse som videnskabelig forfatter,jf. Lund 1961,s. 96. Re- 
spektkrenkelsen skal ikke alene vere relateret til et vark, men ogs~ til 
kunstnerens interesser som ophavsmand til verket. En krrenkelse af 
vcerkets anseelse eller egenart omfattes dog antagelig af $ 3, jf. Lund 
1961, s. 96. Det er principielt ikke udelukket, at et anonymt verk ud- 
sattes for droit moral-krenkelse; se herved U 1990.856 0 (Jesus-film). 

Andre former for kreenkelser af ideel karakter falder uden for $30g 

10. Generelt om »droit de non-patemit~«, se Str~mholm i NIR 1975, $. 350.370. Se ogsl 
$ 73, afsn. I. 

II. Generelt om retten til eget navn m.v., se Hartvig Jacobsen 195I,s. 1H6 fT,  D@ehlin i 
Lund & AIkil 1958, s. 140-160 - Stuer Lauridsen 1988,s. 134 f. og 228 -- Stuevold Las- 
sen i Levin 1993,s. 33 (om personskildringer i samiske musiktekster) - D~beck 1997,s. 

150 ff. - Lambert i Schonning m fl. 2007,s. 175.179 (om retten til egen historie) - Gul- 
lach, Lego Andersen & Persson i Schonning m.ff. 2007, $. 181-206 (om reten til eget 
navn). Sml. $ 60, afsn. LI, om retten til eget billede -$ 73, afsn. I, om titelbeskyttelse 
m.V. 

12. Se herved 1961-lovmotiveme I og II 
13, Se herved Sijthoff Stray 1989, s. 68. 
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§3

må bedømmes efter fx straffelovens bestemmelser om freds- og ære
krænkelser (§§ 263-275 a).u Se herved U 1969.47 H (Før hanen galer) 
om en litteraturanmeldelse.

2.1. Beskyttelsen mod krænkende ændringer er en beskyttelse mod, at 
værket ændres på en måde, der er krænkende for ophavsmandens litte
rære eller kunstneriske anseelse eller egenart. Udtrykket egenart betyder 
bl.a. særpræg, jf. Lund 1961, s. 96. Beskyttelsen gælder, hvad enten æn
dringen sker på eksemplarer af værket, ved fremstilling af nye eksem
plarer eller ved værkets tilgængeliggørelse for almenheden. Bestemmel
sen gælder muligvis også ved ændringer af værkseksemplarer i privat
sfæren.15

For bedømmelsen af, om droit moral er krænket, er det uden betyd
ning, om der i fx forordet til en bog er gjort opmærksom på, at der er 
foretaget ændringer i værket, jf. Lund 1961, s. 96. Omvendt er det dog 
formentlig en graverende omstændighed, hvis det ændrede eksemplar 
umiddelbart fremtræder som lig originalen.

Det kan ikke tillægges betydning, om det ændrede værk er selvstæn
digt beskyttet som en bearbejdelse efter § 4, stk. 1 - også i disse tilfælde 
kan der foreligge droit moral-krænkelse.

Det kan muligvis siges at være et selvstændigt - men ikke afgørende 
- moment, om en bearbejdelse af værket er foretaget udelukkende m.h.p. 
spekulation i økonomisk gevinst eller - modsat - ud fra rene kunstneri
ske motiver.

Nogle bestemmelser i ophavsretsloven giver en vis adgang til æn
dring af værket: § 11, stk. 2, 1. pkt. - § 29 - § 36 - § 37 - § 56, stk. 1. 
Disse giver imidlertid ikke hjemmel til at ændre værket på en måde, der 
strider mod ophavsmandens droit moral efter § 3, stk. 2. Se dog § 29 om 
ændring af bygninger og brugsgenstande, der i h.t. § 11, stk. 1, tillige 
fraviger droit moral.

Beskyttelsen mod krænkende ændringer har især betydning inden for 
den såkaldt rene kunst: skønlitteraturen - musikken - dramatikken - fil
men - billed- og fotografikunsten. Inden for andre værksarter af en mere 
praktisk eller brugsorienteret karakter må man nok tåle en større grad af 
ændringer, før en droit moral-krænkelse kan komme på tale - uden dog 
at krænkelser på disse områder kan udelukkes.16 M.h.t. bygningsværker

14. Se også § 60, afsn. 1.1, om retten til eget billede.
15. Se herved Strdmholm 1971, s. 107 IT. - Uilsen 2009, s. 160 f. og 244 tf.
16. Se herved SOU 1956:25, s. 123.
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m~ bedommes efter fx straffelovens bestemmelser om freds- og ere 
kreenkelser ($$ 263-275 a)." Se herved U 1969.47 H (For hanen galer) 
om en litteraturanmeldelse. 

2.1. Beskyttelsen mod krznkende zndringer er en beskyttelse mod, at 
verket zndres p~ en made, der er kreenkende for ophavsmandens litte- 
rere eller kunstneriske anseelse elleregenart. Udtrykket egenart betyder 
bl.a. serprag, jf. Lund 1961,s. 96. Beskyttelsen gelder, hvad enten an- 
dringen sker p~ eksemplarer af verket, ved fremstilling af nye eksem- 
plarer eller ved varkets tilgangeliggorelse for almenheden. Bestemmel- 
sen gelder muligvis ogs~ ved endringer af verkseksemplarer i privat- 
sfeeren." 

For bedammelsen af, om droit moral er krenket, er det uden betyd- 
ning, om der i fx forordet til en bog er giort opmarksom p~, at der er 
foretaget rendringer i veerket, jf. Lund 1961,s. 96. Omvendt er det dog 
formentlig en graverende omstendighed, hvis det zndrede eksemplar 
umiddelbart fremtreder som lig originalen. 

Det kan ikke tillegges betydning, om det andrede vark er selvsten- 
digt beskyttet som en bearbejdelse efter $ 4, stk. I -- 0gs i disse tilfzlde 
kan der foreligge droit mora\-krrenke\se. 

Det kan muligvis siges at vare et selvstandigt -- men ikke afgorende 
- moment, om en bearbejdelse af verket er foretaget udelukkende m.h.p. 
spekulation i okonomisk gevinst eller -- modsat -- ud fra rene kunstneri- 
ske motiver. 

Nogle bestemmelser i ophavsretsloven giver en vis adgang til an- 
dring af vrerket: § 11, stk. 2, I. pkt. - $ 29 -$36-$ 37 - $ 56, stk. L. 
Disse giver imidlertid ikke hjemmel til at andre varket p~ en m~de, der 
strider mod ophavsmandens droit moral efter $ 3, stk. 2. Se dog§ 29 om 
eendring af bygninger og brugsgenstande, der i h.t. § 11, stk. \, tillige 
fraviger droit moral. 

Beskyttelsen mod krenkende zndringer har iser betydning inden for 
den s~kaldt rene kunst: skonlitteraturen -- musikken -- dramatikken -fil- 
men -- billed- og fotografikunsten. Inden for andre verksarter af en mere 
praktisk eller brugsorienteret karakter m~ man nok t~le en storre grad af 
eendringer, for en droit moral-krenkelse kan komme p tale - uden dog 
at kreenkelser p~ disse omr~der kan udelukkes." M.h.t. bygningsverker 

14. Se ogsl $60, afsn. 1I, om retten til eget billede 
5. Se herved Stromholm 1971,s. 107 A. -- Udsen 2009,s. 160 f. 0g 244 f 
16. Se herved SOU 1956.25,$. 123. 
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§3

kan en kunstnerisk udsmykning således krænke arkitektens droit moral, 
jf. bet. 1063/1986, s. 33.

På litteraturens område kan en krænkende ændring foregå ved, at 
teksten forkortes (beskæres) eller omskrives eller på anden måde for
vanskes, så værket far en noget anden udformning end tiltænkt af op
havsmanden, herunder hvis romanens handling ændres på væsentlige 
punkter. Se herved U 1990.856 0 (Jesus-film). Se også finsk HRD i NIR 
1974.457 (Smutsiga hånder) om bearbejdelse af en oversættelse af et 
skuespil. En simplificeret udgave kan således skade ophavsmandens an
seelse som forfatter. Også en forbedring kan være droit moral-krænken
de, idet ændringen kan krænke ophavsmandens litterære egenart, jf. 
Lund 1961, s. 96.1U 2014.2652 0 (Ninka) fandtes uddragene fra en bog 
at være sammenstillet på en sådan anderledes måde end originalen, at 
der forelå en droit moral-krænkelse.

På musikkens område kan ændringen fx ske i forbindelse med en 
indspilning eller anden fonn for fremførelse af musikværket.17 Vedr. 
indspilning, se U 1965.137 H (Venetiansk Serenade),18 hvor Johan 
Svendsens komposition var indspillet i en jazzificeret udgave, der efter 
rettens opfattelse var »så forvrængende«, at pladens udgivelse måtte be
tragtes som en krænkelse af respektretten. Da ophavsretten til værket 
netop var udløbet, omfattedes forholdet principielt af OHL § 75.19 Se 
også svensk HRD i NIR 1985.473 (NCB/Skivmagasinet) om bootlegop- 
tagelser af dårlig kvalitet. I svensk HRD i NIR 1976.325 (Sveriges flag- 
ga) fandtes det at være en krænkelse af såvel tekstforfatterens som kom
ponistens droit moral, at en sangtekst blev ændret til en politisk propa
gandasang, som blev udgivet på fonogram. En ændring af det kunstneri
ske indhold er en typisk respektkrænkelse, jf. U 1934.585 0 (skolesang
bog). Færdiggørelse af et ufuldendt værk kan stride mod § 3, stk. 2, jf. 
§ 2, afsn. 1.2.

Om dramatik (sceneværker), se ovenfor vedr. litteratur og musik. 
Om tv-transmission af teaterpræstationer, se U 1958.826 H (Pinafore).

På filmens område kan en mulig krænkende ændring fx foregå ved, at 
filmens tragiske slutning ændres radikalt til en happy end, ved farvelæg
ning af sort-hvide film og ved formatbeskæring m.v., når filmværket

17. Om krænkelser i forbindelse med musikfremførelse, se Weincke 1976, s. 62 - Meedom 
i NIR 1985, s. 59.

18. Om dommen, se Blom-Andersen i U 1965 B, s. 229-231 - Koklvedgawd2002, s. 123.
19. Se herved Lund 1961, s. 97.
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kan en kunstnerisk udsmykning s~ledes kreenke arkitektens droit moral, 
jf. bet. 1063/1986, s. 33. 

Pi litteraturens omr~de kan en krenkende endring foreg~ ved, at 
teksten forkortes (beskeres) eller omskrives eller p~ anden m~de for- 
vanskes, s~ verket f~r en noget anden udformning end tiltenkt af op- 
havsmanden, herunder hvis romanens handling eendres p~ vasentlige 
punkter. Se herved U 1990.856 0 (Jesus-film). Se ogs~ finsk HRD i NIR 
1974.457 (Smutsiga h~nder) om bearbejdelse af en overszttelse af et 
skuespil. En simplificeret udgave kan sledes skade ophavsmandens an- 
seelse som forfatter. Ogs~ en forbedring kan vere droit moralkrenken 
de, idet endringen kan krenke ophavsmandens litterere egenart, jf. 
Lund 1961,s. 96.I U 2014.2652 0 (Ninka) fandtes uddragene fra en bog 
at vere sammenstillet p~ en s~dan anderledes m~de end originalen, at 
der forel en droit moral-krenkelse. 

P~ musikkens omr~de kan andringen fx ske i forbindelse med en 
indspilning eller anden form for fremforelse af musikverket." Vedr. 
indspilning, se U 1965.137 H (Venetiansk Serenade),11 hvor Johan 
Svendsens komposition var indspillet i en jazzificeret udgave, der efter 
rettens opfattelse var »s~ forvrangende«, at pladens udgivelse m~tte be- 
tragtes som en krankelse af respektretten. Da ophavsretten til verket 
netop var udlobet, omfattedes forholdet principielt af OHL $ 75." Se 
ogs~ svensk HRDi NIR 1985.473 (NCB/Skivmagasinet) om bootlegop- 
tagelser af drlig kvalitet. I svensk HRD i NIR 1976.325 (Sveriges flag- 
ga) fandtes det at vere en krenkelse af svel tekstforfatterens som kom- 
ponistens droit moral, at en sangtekst blev a:ndret ti! en politisk propa- 
gandasang, som blev udgivet p fonogram. En endring af det kunstneri- 
ske indhold er en typisk respektkreenkelse, jf. U 1934.585 0 (skolesang- 
bog). Ferdiggorelse af et ufuldendt verk kan stride mod $ 3, stk. 2, jf. 
$2, afsn. 1.2. 

Om dramatik (sceneva:rker), se ovenfor vedr. litteratur og musik. 
Om tv-transmission af teaterprestationer, se U 1958.826 H (Pinafore). 

PA filmens omr~de kan en mulig krankende zndring fx foreg~ ved, at 
filmens tragiske slutning endres radikalt til en happy end, ved farveleg- 
ning af sort-hvide film og ved formatbesk@ring m.v., nr filmverket 

17. Om krankelser i forbindelse med musikfremforelse, se Weincke 1976, s. 62 -- Meedom 
iNIR 1985, s. 59. 

18. Om dommen, se Blom-Andersen i U 1965 B, $. 229-231 - Koktvedgaard 2002,s. 123. 
19. Se herved Lund 1961,s.97, 
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§3

ves) og ved overmaling af billedet (fx såkaldt postpainling). En spejl
vendt gengivelse af et fotografi vil normalt næppe være en krænkende 
ændring. Digital billedmanipulation23 kan indebære en droit moral
krænkelse.

Fra retspraksis om billedkunst og fotografier kan nævnes: U 1932.702 
H (Venus’ Fødsel), hvor hovedfiguren i et maleri, der oprindelig forestil
lede Ægir og hans Døtre, var blevet overmalet, så billedet nu forestille
de Venus’Fødsel, hvilket ansås som en respektkrænkelse - U 1951.657 
0 (Vandmoderen), hvor man i et teaterprogram gengav Kai Nielsens 
skulptur, dog således at hovedet var erstattet af et billede af en skuespil
lerindes hoved, hvilket fandtes ulovligt -U 1979.388 V (Den lille Hav
frue III), hvor en § 2-krænkende efterligning af Edv. Eriksens skulptur 
tillige var en krænkelse af respektretten - U 1992.549 0 (B.T.), hvor et 
pressefotograf! fra Dagbladet i Ringsted blev gengivet i B.T. i en ændret 
udgave i forbindelse med en artikel om sex-misbrug (fotografiet, hvor 
bl.a. omtalens hovedperson var afbildet, var forstørret, så det blev 
uskarpt, ligesom det var beskåret, så baggrunden og andre personer blev 
fjernet fra billedet); på grund af beskæringerne og den sammenhæng, 
hvori fotografiet blev anvendt, fandtes anvendelsen at være en respekt- 
crænkelse24 - utrykt ØLD af 3.3.1993 (Syntese), hvor det indirekte i 
landsrettens præmisser tilkendegives, at fjernelse af nogle malerier fra 
en igangværende kunstudstilling indebar en krænkende ændring af 
kunstudstillingen som kunstnerisk værk - U 2000.2068 SH (Georg Jen
sen), hvor tilføjelsen af et led i en armlænke ikke fandtes at være en droit 
moral-krænkelse.

Se også finsk HRD i NIR 1972.187 (Lahtis), hvorefter ændring af 
fotografiernes rækkefølge i en fotobog ikke ansås for krænkende - 
svensk HRD i NIR 1979.385 (Svanberg), hvorefter videresalg af en lito
grafi påført forskellige tekster m.v. ikke var en droit moral-krænkende 
ændring.

Respektretten beskytter mod krænkende ændringer, men ikke mod 
ødelæggelse25 af værkseksemplarer. Dette gælder også, selv om der 
kun eksisterer det ene eksemplar af værket, jf. 1961-lovmotiverne (til 
§§ 13 og 25). Ophavsmanden kan modsat ikke kræve, at et værkseksem-

23. Om billedmanipulation, se Dcmowskym.fi. 1980, s. 31 ff. og 61 fF. - Collie i NIR 1991, 
s. 24-32.

24. Se herved Koktvedgaard 2002, s. 122.
25. Generelt om ødelæggelse af værkseksemplarcr, se 1951-udkastet, s. 134 - bel. 

1063/1986, s. 34 f.-Lund 1961, s. 138 og 284 -Bernilz i Hagstrøm m.fl. 1997, s. 115- 
125 (om offentligt placerede kunstværker) - Koktvedgaard2002, s. 124.
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ves) og ved overmaling af billedet (fx s~kaldt postpainting). En spejl- 
vendt gengivelse af et fotografi vil normalt neppe vere en kreenkende 
eendring. Digital billedmanipulation kan indebzre en droit moral- 
kreenkelse. 

Fra 
retspraksis 

om billedkunst og fotografier 
kan nevnes: U 

1932.702 

H (Venus' Fodsel), hvor hovedfiguren i et maleri, der oprindelig forestil- 
lede Egir og hans Dotre, var blevet overmalet, s billedet nu forestille- 
de Venus ' Fodsel, hvilket ans~s som en respektkrenkelse  U 1951.657 
0 (Vandmoderen), hvor man i et teaterprogram gengav Kai Nielsens 
skulptur, dog s~ledes at hovedet var erstattet af et billede af en skuespil- 
lerindes hoved, hvilket fandtes ulovligt -U 1979.388 V (Den lille Hav- 
frue III), hvor en § 2-krrenkende efterligning af Edv. Eriksens skulptur 
tillige var en kreenkelse af respektretten -- U 1992.549 0 (B.T.), hvor et 
pressefotografi fra Dagbladet i Ringsted blev gengivet i B.T. i en rendret 
udgave i forbindelse med en artikel om sex-misbrug (fotografiet, hvor 
bl.a. omtalens hovedperson var afbildet, var forsterret, s~ det blev 
uskarpt, ligesom det var besk~ret, s~ baggrunden og andre personer blev 
fjernet fra billedet); p~ grund af beskeringerne og den sammenheeng, 
hvori fotografiet blev anvendt, fandtes anvendelsen at vrere en respekt- 
«reenkelse -- utrykt OLD af 3.3.1993 (Syntese), hvor det indirekte i 
andsrettens premisser tilkendegives, at fjernelse af nogle malerier fra 
en igangverende kunstudstilling indebar en krankende endring af 
kunstudstillingen som kunstnerisk verk --U 2000.2068 SH (Georg Jen- 
sen), hvor tilfajelsen af et led i en armlenke ikke fandtes at vare en droit 
moral-kreenkelse. 

Se ogs~ finsk HRD i NIR 1972.187 (Lahtis), hvorefter zndring af 
fotografiernes rekkefolge i en fotobog ikke ans~s for krenkende - 
svensk HRD i NIR 1979.385 (Svanberg), hvorefter videresalg af en lito- 
grafi p~fort forskellige tekster m.v. ikke var en droit moral-krenkende 
zendring. 

Respektretten beskytter mod krrenkende rendringer, men ikke mod 
odelaggelse?' af verkseksemplarer. Dette gelder ogs~, selv om der 
kun eksisterer det ene eksemplar af verket, jf. 1961-lovmotiverne (til 
6$$ 13 0g 25). Ophavsmanden kan modsat ikke kreeve, at et varkseksem- 

23. Om billedmanipulation, se Danowsky m.fl. 1980,s. 31 ff. og 61 ff. -- G6the i NIR 1991, 
s. 24-32. 

24. Se herved Koktedgaard 2002,s. 122. 
25. Generelt om odelaggelse af varkseksemplarer, se I951-udkastet, s. 134 - bet. 

1063/1986, s. 34 f. - Lund 1961,s. 138 0g 284 - Beritz i Hagstrom m.fl. 1997,s. 115- 
125 (om offentligt placerede kunstvrker) - KKoktvedgaard 2002,s. 124. 
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piar, der ejes af en anden, destrueres; se dog herved § 84 om tilintetgø
relse af ulovlige eksemplarer m.v. Se herved U 1932.702 H (Venus’ Fød
sel) om en kunstners berettigede selvtægt over for et overmalet billede. 
Om adgangsret, se § 2, afsn. 1.1. Ødelæggelse eller beskadigelse af of
fentlige mindesmærker kan straffes efter straffelovens § 194. Se også 
straffelovens § 291 om hærværk.

2.2. En krænkelse af respektretten kan finde sted, selv om værket ikke 
ændres, nemlig ved gengivelse af værket på en krænkende måde eller 
i en krænkende sammenhæng; i det følgende benyttes fællesbetegnel
sen krænkende sammenhæng om de to krænkelsestyper. Efter § 3, stk. 2, 
må værket således ikke gøres tilgængeligt for almenheden på en måde 
eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære 
eller kunstneriske anseelse eller egenart. Dette er den såkaldte miljøre
gel. Det drejer sig hovedsagelig om brug i reklameøjemed samt i poli
tisk, religiøs eller pornografisk sammenhæng.

Som eksempler på mulige krænkelser af respektretten efter miljøreg
len kan nævnes et bogomslag, der strider mod det litterære værks ånd - 
udstilling af kunstværker i omgivelser, der kompromitterer værket - 
brug af værker i en pornografisk sammenhæng - brug af religiøse vær
ker i en blasfemisk sammenhæng - forsyning af en melodi med en tekst, 
der profanerer musikken - fremførelse af et musikværk på en måde, som 
harmonerer dårligt med værket.26 Se Lund 1961, s. 97 f., der som ek
sempel også nævner udgivelse af en ældre udgave af et faglitterært værk, 
som på grund af udviklingen nu er forældet.27 Se tilsvarende bet. 
1064/1986, s. 35, om opdatering af databaser. Visse fonner for hyper
links på intemettet, hvor den tekst m.v., der linkes til, gengives med en 
anden ramme end den oprindelige, kan evt. udgøre en droit moral-kræn
kelse, jf. Heine m.fl. 2002, s. 416.

Som nævnt i afsn. 1.1 ovenfor gælder det generelt, at en droit moral
krænkelse ikke afhænger af ophavsmandens egne synspunkter, men må 
bedømmes på et objektivt grundlag.28 Eksempelvis er det ikke afgø
rende, at ophavsmanden finder det stødende, at hans eller hendes værk 
benyttes i en mere generel politisk sammenhæng, fx hvis en lokalradio
station af en bestemt politisk observans spiller et af ophavsmandens mu
sikværker; dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at denne benyt-

26. Se herved 1961-lovmotiverne.
27. Se herved § 53. afsn. 1.1.3. om tilbagetrædelsesretten.
28. Se (vedr. § 3, stk. 2) 1961-lovmotiverne - Lund 1961, s. 98.
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plar, der ejes af en anden, destrueres; se dog herved $ 84 om tilintetge- 
relse af ulovlige eksemplarer m.v. Se herved U 1932.702 H (Venus' Fad- 
sel) om en kunstners berettigede selvtagt over for et overmalet billede. 
Om adgangsret, se § 2, afsn. I.I. 0delreggelse eller beskadigelse af of- 
fentlige mindesmarker kan straffes efter straffelovens $ 194. Se ogs~ 
straffelovens 8 291 om harverk. 

2.2. En krankelse af respektretten kan finde sted, selv om verket ikke 
zendres, nemlig ved gengivelse af verket p~ en krankende m~de eller 
i en krznkende sammenhzng; i det folgende benyttes fellesbetegnel- 
sen kreenkende sammenhang om de to krankelsestyper. Efter $ 3, stk. 2, 
m~ veerket s~ledes ikke gores tilgangeligt for almenheden p~ en m~de 
eller i en sammenhang, der er krankende for ophavsmandens litterere 
eller kunstneriske anseelse eller egenart. Dette er den s~kaldte miljore- 
gel. Det drejer sig hovedsagelig om brug i reklameojemed samt i poli- 
tisk, religios eller pornografisk sammenhang. 

Som eksempler p~ mulige krankelser af respektretten efter miljoreg- 
len kan navnes et bogomslag, der strider mod det litterere varks and -- 
udstilling af kunstvrerker i omgivelser, der kompromitterer vzrket -- 
brug af verker i en pomografisk sammenheng - brug af religiose var- 
ker i en blasfemisk sammenhang -- forsyning af en melodi med en tekst, 
der profanerer musikken -- fremforelse af et musikverk p~ en m~de, som 
harmonerer d~rligt med verket. Se Lund 1961, s. 97 f,, der som ek- 
sempel ogs~ nevner udgivelse af en zldre udgave af et faglitterart vark, 
som p~ grund af udviklingen nu er foreldet.' Se tilsvarende bet. 
1064/1986, s. 35, om opdatering af databaser. Visse former for hyper- 
links p~ intemettet, hvor den tekst m.v., der linkes til, gengives med en 
anden ramme end den oprindelige, kan evt. udgore en droit moral-kren- 
kelse, jf. Heine m.fl. 2002, s. 416. 

Som nevnt i afsn. I. I ovenfor gelder det generelt, at en droit moral- 
krenkelse ikke afhanger af ophavsmandens egne synspunkter, men m~ 
bedommes p et objektivt grundlag. Eksempelvis er det ikke afgo- 
rende, at ophavsmanden finder det stodende, at hans eller hendes vark 
benyttes i en mere generel politisk sammenhreng. fx hvis en lokalradio- 
station af en bestemt politisk observans spiller et af ophavsmandens mu- 
sikvarker; dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at denne benyt- 

26. Se herved I961-lovmotiveme. 
27. Se herved $ 53, afsn. 1.4.3, om tilbagetr@delsesretten. 
28. Se (vedr. $ 3, stk. 2) 1961-lovmotiveme - Lund 1961,s. 98. 
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§3

telse objektivt set ikke, efter omstændighederne, er en krænkelse af droit 
moral. Ophavsmandens opfattelse er dog et moment, der bør medtages i 
bedømmelsen, jf. Lund 1961, s. 98.

Et vigtigt eksempel på miljøreglens anvendelse er brug af værket i 
reklameojemed.29 Problemet er, at værket og ophavsmanden risikerer 
at blive identificeret med det produkt eller den politiske holdning, der 
reklameres for, hvilket kan være skadende for ophavsmandens kunstne
riske anseelse. Et musikværk, der bruges i fx tv-reklamer for et bestemt 
produkt, vil ofte være knyttet sammen med dette produkt i brugernes 
bevidsthed, hvorved andre former for udnyttelse af værket vanskelig
gøres. Se herved svensk HRD i NIR 1976.325 (Sveriges flagga).

I U 2000.2359 0 (Club Lorry) fandtes en tv-stations anvendelse af et 
musikværk i tv-spots om tv-stationens seerklub at være udsendelse i re
klameøjemed. Denne anvendelse var en overtrædelse af § 3, stk. 2, på 
grund af anvendelsens »omfang og betydning i spotsene«. At tv-statio- 
nen kunne have opnået tilladelse til anvendelsen af musikken i reklame
øjemed mod betaling af et særskilt vederlag til rettighedshaveren, kunne 
ifølge dommens præmisser ikke hindre rettighedshaveren i at påberåbe 
sig beskyttelsen efter lovens § 3, stk. 2; se herved stk. 3 om frafald af 
droit moral. Modsat fandt Højesteret i U 2014.1739 H (Kai Normann 
Andersen), at anvendelse i en programtrailer på TV 2 af et kort uddrag 
af en vis ikke at være en droit moral-krænkelse, uanset at »program
traileren har en vis lighed med tv-reklamer«.

En journalists professionelle omdømme kan forringes, hvis en avisar
tikel uden journalistens samtykke benyttes som led i en politisk rekla
mekampagne, idet offentligheden herved kan bibringes det indtryk, at 
journalisten sympatiserer med det pågældende politiske parti m.v.301 U 
1981.693 B (Storm P.-tegninger) fandtes § 3 overtrådt ved brug af to 
tegninger i en valgavis, hvori tegningerne desuden var forsynet med nye 
tekster med et politisk budskab. I utrykt BRD af 20.1.2012 (Sunshine 
Reggae) fandtes brug af et stykke musik i en valgvideo fra et politisk 
parti at krænke komponisternes og musikernes droit moral. Tilsvarende 
er brug af et fotografi som led i en politisk kampagne anset som stri
dende mod droit moral, jf. U 2015.1505 0 (Liberal Alliance).

29. Generelt om brug af værker i reklameøjemed, se Lund 1961, s. 97 - Weincke 1976, s. 
62 - Tholstrup 1991 - Motler-Andersen 1994, s. 90 fT. - Hygum Jakobsen <6 Schelin 
1997, s. 31 IT.

30. Se herved Stuer Lauridsen 1988, s. 131 (om fotografier).
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telse objektivt set ikke, efter omstendighederne, er en krenkelse af droit 
moral. Ophavsmandens opfattelse er dog et moment, der bor medtages i 
bedommelsen, jf. Lund 1961, s. 98. 

Et vigtigt eksempel p miljoreglens anvendelse er brug af verket i 
reklameojemed.3 Problemet er, at verket og ophavsmanden risikerer 
at blive identificeret med det produkt eller den politiske holdning, der 
reklameres for, hvilket kan vere skadende for ophavsmandens kunstne- 
riske anseelse. Et musikvrerk, der bruges i fx tv-reklamer for et bestemt 
produkt, vii ofte vrere knyttet sammen med dette produkt i brugernes 
bevidsthed, hvorved andre former for udnyttelse af verket vanskelig- 
gores. Se herved svensk HRD i NIR 1976.325 (Sveriges flagga). 

I U 2000.2359 0 (Club Lorry) fandtes en tv-stations anvendelse af et 
musikva:rk i tv-spots om tv-stationens seerklub at va:re udsendelse i re- 
klameojemed. Denne anvendelse var en overtredelse af & 3, stk. 2, p~ 
grund af anvendelsens »womfang og betydning i spotsene«. At tv-statio- 
nen kunne have opnAet tilladelse ti! anvendelsen af musikken i reklame- 
ojemed mod betaling af et serskilt vederlag til rettighedshaveren, kunne 
ifolge dommens premisser ikke hindre rettighedshaveren i at p~ber~be 
sig beskyttelsen efter !ovens § 3, stk. 2; se herved stk. 3 om frafald af 
droit moral. Modsat fandt Hajesteret i U 2014.1739 H (Kai Normann 
Andersen), at anvendelse i en programtrailer p TV 2 afet kort uddrag 
af en vis ikke at va:re en droit moral-kra:nkelse, uanset at »program- 
traileren haren vis lighed med tv-reklamer« 

En journalists professionelle omdomme kan forringes, hvis en avisar- 
tikel uden joumalistens samtykke benyttes som led i en politisk rekla- 
mekampagne, idet offentligheden herved kan bibringes det indtryk, at 
jouralisten sympatiserer med det p~geldende politiske parti m.[U 

1981.693 B (Storm P.-tegninger) fandtes § 3 overtr~dt ved brug af to 
tegninger i en valgavis, hvori tegningere desuden var forsynet med nye 
tekster med et politisk budskab. I utrykt BRD af 20.1.2012 (Sunshine 
Reggae) fandtes brug af et stykke musik i en valgvideo fra et politisk 
parti at krenke komponisternes og musikernes droit moral. Tilsvarende 
er brug af et fotografi som led i en politisk kampagne anset som stri- 
dende mod droit moral, jf. U 2015.1505 0 (Liberal Alliance). 

29. Generelt om brug af vaerker i reklameojemed, se Lund 196],s. 97 Weincke 1976,s. 
62 Tholstru 1991 - Moller-Andersen 1994, s. 90 fT, Hygum Jakobsen & Schelin 
1997,s. 31 ff. 

30. Se herved Stuer Lauridsen 1988,s. 131 (om fotografier). 
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M.h.t. spørgsmålet om brug af citater i reklamesammenhæng31 
konkluderer Ophavsretsudvalget i bet. 1197/1990, s. 167, at sådanne ci
tater kun i sjældne tilfælde vil være i overensstemmelse med krav om 
god skik i citatreglen i OHL § 22.

Udvalget nævner U 1936.707 H (Seedorff), hvor der i et reklameskrift 
for spiritus var gengivet nogle verselinjer fra et digt (om akvavit) af H.H. 
Seedorff Pedersen, hvilket ikke ansås som en droit moral-krænkelse eller 
som en overskridelse af citatreglen efter 1933-loven. Ophavsretsudvalget 
udtaler med henvisning til Seedorff-dommen, at »citatadgangen efter 
omstændighederne kan muliggøre brug af et beskyttet værk i reklame
sammenhæng«. Det må imidlertid tages i betragtning, at den dagældende 
droit moral-bestemmelse ikke indeholdt en miljøregel.32 En tilsvarende 
sag i dag, hvor også brug af værket i en krænkende sammenhæng omfat
tes af respektretten, ville derfor ikke nødvendigvis falde ud på samme 
måde som i 1936.33 M.h.t. citatreglen var der i 1933-loven ikke noget 
krav om god skik, og efter 1961-loven kan domskonklusionen heller ikke 
af denne grund opretholdes, jf. Lund 1961, s. 141. Se herved U 1983.630 
0 (Kim Larsen), hvor ophavsmandens navn og billede samt teksten Udi 
det blå blev anvendt i reklameøjemed, hvilket ansås for uberettiget. I 
norsk lagmannsrettsdom i NIR 1995.687 (lægemiddelreklame) fandtes 
citatreglen overtrådt og droit moral delvis krænket.

Fragmentarisk brug af avisartikler i en valgannonce fandtes ikke lov
lig i utrykt BRD af 13.12.1991 (Fabrin) (for landsretten tog sagsøgte 
rettens tilkendegivelse til efterretning).34 Brug af citater af journalisti
ske artikler i reklameøjemed kan også stride mod markedsføringslovens 
§ 1, jf. FOB 1983, s. 50 f.

På ét område må citater i reklamesammenhæng anerkendes i h.t. sæd
vane. Det gælder korte citater fra anmeldelser af boger og film, som 
ofte bruges i reklamer for de anmeldte værker, jf. bet. 1197/1990, s. 
167.35 I utrykt BRD af 22.4.1993 (VSOD) blev det fastslået, at denne

31. Om brug af citater i reklamesammenhæng, se bet. 1197/1990, s. 166 f. - Stuer Lauridsen 
1988, s. 130 f. -Stray Vyrje i Levin 1993, s. 112 - P.B. Madsen 2008, s. 85. Om grænsen 
mellem reklame og nyhedsformidling, se Stuer Lauridsen 1988, s. 239.

32. Se herved E. Jeppesen i J 1962, s. 68 f.
33. Se herved Lund 1961, s. 99.
34. Se herved Koktvedgaard 2002, s. 156 f.
35. Se herved SOU 1990:30, s. 249 - Stray Vyrje i Levin 1993, s. 112 ff.
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M.h.t. sporgsm~let om brug af citater i reklamesammenhang" 
konkluderer Ophavsretsudvalget i bet. 1197/1990, s. 167, at s~danne ci- 
tater kun i sjzldne tilfeelde vil vere i overensstemmelse med krav om 
god skik i citatreglen i OHL $ 22. 

Udvalget mevner U 1936.707 H (Seedorff), hvor der i et reklameskrifl 
for spiritus var gengivet nogle verselinjer fra et digt (om akvavit) af H.H. 
Seedorff Pedersen, hvilket ikke ans~s som en droit moralkrenkelse eller 
som en overskridelse af citatreglen efter 1933-loven. Ophavsretsudvalget 
udtaler med henvisning til Seedorff-dommen, at »citatadgangen efter 
omstendighederne kan muliggore brug af et beskyttet verk i reklame- 
sammenhang«. Det m~ imidlertid tages i betragtning, at den dageldende 
droit moral-bestemmelse ikke indeholdt en miljoregel. En tilsvarende 
sag i dag, hvor ogs~ brug af verket i en krankende sammenhang omfat- 
tes af respektretten, ville derfor ikke nodvendigvis falde ud p~ samme 
m~de som i 1936. M.h.t. citatreglen var der i 1933-loven ikke noget 
krav om god skik, og efter I961-loven kan domskonklusionen heller ikke 
af denne grund opretholdes, jf. Lund 1961, s. 141. Se herved U 1983.630 
0 (Kim Larsen), hvor ophavsmandens navn og billede samt teksten Udi 
det bl~ blev anvendt i reklameojemed, hvilket ans~s for uberettiget. I 
norsk lagmannsrettsdom i NIR 1995.687 (agemiddelreklame) fandtes 
citatreglen overtr~dt og droit moral delvis kranket. 

Fragmentarisk brug af avisartikler i en valgannonce fandtes ikke lov- 
lig i utrykt BRD aF 13.12.1991 (Fabrin) (for landsretten tog sagsogte 
rettens tilkendegivelse til efterretning). Brug af citater af joumalisti- 
ske artikler i reklameojemed kan ogs stride mod markedsforingslovens 
§ 1,jf. FOB 1983, s. 50 f. 

P~ ~t omr~de m~ citater i reklamesammenheng anerkendes i h.t. seed- 
vane. Det gelder korte citater fra anmeldelser af boger og film, som 
ofte bruges i reklamer for de anmeldte verker, jf. bet. 1197/1990, s. 

167.31 utrykt BRD af 22.4.1993 (VSOD) blev det fastslet, at denne 

31. Om brug af citater i reklamesammenhang. se bet. 1197/1990,s. I66 f. - Ster Lauridsen 
1988,s. 130 f. - Stray yrje i Lein 1993,s. 112 --PB. Madsen 2008,s. 85. Om gransen 
mellem reklame og nyhedsformidling. se Stuer Lauridsen 1988, s. 239, 

32. Se herved E. Jeppesen i) 1962,s. 68 f. 
33. Se herved Lud 161,s. 99. 
34. Se herved Koktvedgaard 2002,s. 156 f. 
35. Se herved SOU 1990:30, s. 249 - Stray yrje i Levin 1993,s. 1H2 [ 
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af, om bearbejdelsen er et litterært værk, et musikværk, sceneværk 
osv."

Bearbejderen har kun ophavsret til værket i denne skikkelse. Det 
betyder, at bearbejderen ikke har rettigheder til selve originalværket og 
heller ikke til andres selvstændige bearbejdelser af originalværket. En 
oversætter af en udenlandsk roman kan fx ikke med hjemmel i § 4 for
hindre, at andre nyoversætter romanen uden at gøre brug af den eksiste
rende oversættelse. Se NIR 1984.76 SH (Exner) om korsstingsbroderier 
på grundlag af det samme maleri.

Bearbejderen kan ikke råde over bearbejdelsen på en måde, som 
strider mod ophavsretten til det oprindelige værk. Oversætteren må fx 
ikke fremstille eksemplarer af den oversatte roman eller gøre oversæt
telsen tilgængelig for almenheden uden samtykke fra forfatteren til den 
roman, der er oversat. Denne begrænsning af råderetten følger allerede 
af det oprindelige værks beskyttelse efter § 2. Er det, der er genstand for 
bearbejdelsen, ikke beskyttet, fx fordi værkets beskyttelsestid er udlø
bet, skal bearbejderen ikke indhente tilladelse til udnyttelse af bearbej
delsen.

Selv om en bearbejdelse ikke har værkshøjde og dermed ikke nyder 
beskyttelse, skal der alligevel hos ophavsmanden til det oprindelige 
værk indhentes tilladelse til den foretagne ændring af værket.

Ønsker nogen at udnytte en beskyttet bearbejdelse, skal såvel ophavs
manden til det oprindelige værk som ophavsmanden til bearbejdelsen 
spørges. Det gælder også, hvis nogen vil lave en bearbejdelse på grund
lag af en eksisterende bearbejdelse, fx hvis en kinesisk roman skal over
sættes til dansk på grundlag af den tyske oversættelse.

2. Stk. 2
Bestemmelsen i § 4, stk. 2, om ophavsretten til et nyt og selvstændigt 
værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet værk, er f.s.v. 
overflødig, hvilket også nævnes i 1961-lovmotiverne.

At man har ophavsret til et nyt og selvstændigt værk, følger af OHL 
§ 1. At ophavsretten til et værk, som er frembragt gennem fri benyttelse 
af et andet, ikke er afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk, 
følger af § 2, stk. 1; et værks beskyttelsessfære omfatter kun brug af 
værket i oprindelig eller ændret form, ikke brug af værkets tilgrundlig
gende ideer, stilelementer, tanker, oplysninger og lign., jf. Lund 1961, s.

11. Se § l.afsn. 1.2.
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af, om bearbejdelsen er et litterert verk, et musikverk, sceneverk 
osv." 

Bearbejderen har kun ophavsret til verket i denne skikkelse. Det 
betyder, at bearbejderen ikke har rettigheder til selve originalvzrket og 
heller ikke til andres selvstrendige bearbejdelser af originalverket. En 
oversetter af en udenlandsk roman kan fx ikke med hjemmel i$ 4 for- 
hindre, at andre nyoversetter romanen uden at gore brug af den eksiste- 
rende oversattelse. Se NIR 1984.76 SH (Exner) om korsstingsbroderier 
p~ grundlag af det samme maleri. 

Bearbejderen kan ikke r~de over bearbejdelsen p~ en m~de, som 
strider mod ophavsretten til det oprindelige verk. Oversztteren m~ fx 
ikke fremstille eksemplarer af den oversatte roman eller gore overset 
telsen tilgengelig for almenheden uden samtykke fra forfatteren til den 
roman, der er oversat. Denne begrensning af r~deretten folger allerede 
af det oprindelige vrerks beskyttelse efter § 2. Er det, der er gensland for 
bearbejdelsen, ikke beskyttet, fx fordi verkets beskyttelsestid er udlo- 
bet, skal bearbejderen ikke indhente tilladelse til udnyttelse af bearbej- 
delsen. 

Selv om en bearbejdelse ikke har varkshojde og dermed ikke nyder 
beskyttelse, skal der alligevel hos ophavsmanden til det oprindelige 
verk indhentes tilladelse til den foretagne zndring af varket. 

Qnsker nogen at udnytte en beskyttet bearbejdelse, skal svel ophavs- 
manden til det oprindelige verk som ophavsmanden til bearbejdelsen 
sporges. Det gelder ogs, hvis nogen vil lave en bearbejdelse p~ grund- 
lag af en eksisterende bearbejdelse, fx hvis en kinesisk roman ska I over- 
settes til dansk p grundlag af den tyske oversettelse. 

2. Stk. 2 
Bestemmelsen i S 4, stk. 2, om ophavsretten til et nyt og selvstendigt 
veerk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet verk, er f.s.v. 
overflodig, hvilket ogs~ navnes i 1961-lovmotivermne. 

At man har ophavsret til et nyt og selvstendigt verk, folger af OHL 
§ I. At ophavsretten til et verk, som er frembragt gennem fri benyttelse 
af et andet, ikke er afhengig af ophavsretten til det oprindelige verk, 
folger af $ 2, stk. I; et varks beskyttelsessfzre omfatter kun brug af 
veerket i oprindelig eller zndret form, ikke brug af veerkets tilgrundlig- 
gende ideer, stilelementer, tanker, oplysninger og lign., jf. Lund 1961, s. 

I. Se$ I,afsn. 1.2. 
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§4

105. Om grænsen mellem fri benyttelse og afhængig benyttelse, se § 2, 
afsn. 1.4-5, om ændrings- og efterligningsbeskyttelsen. Om parodier, 
travestier m.v., se § 3, afsn. 2.3.

1 U 2009.875 0 (Bjørn Nørgaard-kollage) blev en gengivelse af foto
grafier af Den lille Havfrue i en kollage henført til § 4, stk. 2. Se modsat 
U 2013.1704 0 (Homsleth), også om et fotografi i en kollage.
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$4 

105. Om grrensen mellem fri benyttelse og afhrengig benyttelse, se $2, 
afsn. 1.4-5, om rendrings- og efterligningsbeskyttelsen. Om parodier, 
travestier m.v., se $ 3, afsn. 2.3. 

1U 2009.875 0 (Bjorn Norgaard-kollage) blev en gengivelse af foto- 
grafier af Den lille Havfrue i en kollage henfort til $ 4, stk. 2. Se modsat 
U 2013.1704 0 (Horsleth), ogs~ om et fotografi i en kollage. 
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Kapitel 2

Indskrænkninger i ophavsretten 

og forvaltning af rettigheder ved 

aftalelicens'
§§ 11-52

1 OHL kap. 2 er der fastsat en række indskrænkninger i den ophavsret
lige beskyttelse, dvs. undtagelser fra eneretten i § 2 og, i et enkelt til
fælde (§ 29), droit moral i § 3. Undtagelsesbestemmelserne kaldes af og 
til for låneregler. Udtrykkene indskrænkninger og undtagelser er syno
nymer. Kap. 2 suppleres af kap. 6 b om forældreløse værker.

Ved 2002-loven blev kapitlets overskrift ændret, idet ordene »og for
valtning af rettighederne ved aftalelicens« blev tilføjet. Ifølge 2002-lov- 
motiveme var dette en redaktionel ændring, som havde til formål at klar
gøre, at de bestemmelser i kap. 2, der vedrører aftalelicens, ikke har 
karakter af indskrænkninger. Se nærmere § 50, afsn. 1.2.

Baggrunden for indskrænkningerne er dels praktiske hensyn, dels 
hensyn til kulturelle og andre samfundsmæssige interesser i en fri ad
gang til brug af beskyttede værker. Eneretten efter § 2 kan derfor ikke 
være undtagelsesfri. Reglerne om privatkopiering (§ 12), konsumption 
(§ 19) og citat (§ 22), der er de vigtigste indskrænkninger, er eksempel
vis udtryk for hensyntagen til grundlæggende samfundsinteresser.2

Et andet grundsynspunkt er, at der ikke bør foretages indskrænkninger i 
ophavsmandens eneret, når det gælder værksudnyttelser, der ikke er af helt 
uvæsentlig økonomisk betydning, jf. 1985-lovmotiverne (til 1961-lovens 
§ 23); se Højesterets præmisser i U 1993.572 H (Søllerød musikudlån).

1. Genereltomindskrænkningcriophavsretten,sebet.9I2/198l,s.31 ff.-bet. 1063/1986, 
s. 66 (T. (om fotografier) - bel. 1197/1990, s. 13 ff. - Lund 1961, s. 124 IT. - Kahlkc i 
Justitia 1979, nr. 5 (om forholdet til eksemplarejere) - SOU 1990:30, s. 158IT.-ALAI- 
rapport 1998 - Liedes i NIR 2012, s. 633-642 (om WIPO’s arbejde). Se også Indledning, 
afsn. 1.1, om ophavsrettens samfundsmæssige afbalancering - § 2, afsn. 1.1, om ene- 
retssystemet.

2. Se herved Lund 1961, s. 124 f. - Koktvedgaard 2002, s. 139.
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Indskrenkninger i ophavsretten 
og forvaltning af rettigheder ved 
aftalelicens 1 

§§ 1152 

I OHL kap. 2 er der fastsat en rakke indskrenkninger i den ophavsret- 
lige beskyttelse, dvs. undtagelser fra eneretten i$2 og, i et enkelt til- 
feelde ($ 29), droit moral i $ 3. Undtagelsesbestemmelserne kaldes af og 
til for l~neregler. Udtrykkene indskreenkninger og undtagelser er syno- 
nymer. Kap. 2 suppleres af kap. 6 b om foreldrelose verker. 

Ved 2002-loven blev kapitlets overskrift zendret, idet ordene »og for- 
valtning af rettighederne ved aftalelicens« blev tilfojet. Ifolge 2002-1ov- 
motiveme var dette en redaktionel zndring, som havde til formal at klar- 
gore, at de bestemmelser i kap. 2, der vedrarer aftalelicens, ikke har 
karakter af indskra:nkninger. Se nrennere § 50, afsn. 1.2. 

Baggrunden for indskrenkningerne er dels praktiske hensyn, dels 
hensyn til kulturelle og andre samfundsmressige interesser i en fri ad- 
gang Iii brug af beskyttede vrerker. Eneretten efter $ 2 kan derfor ikke 
vere undtagelsesfri. Reglerne om privatkopiering ($ 12), konsumption 
($ 19) og citat ($ 22), der er de vigtigste indskrrenkninger, er eksempel- 
vis udtryk for hensyntagen til grundlaggende samfundsinteresser 

Et andet grundsynspunkt er, at der ikke bor foretages indskrenkninger i 
ophavsmandens eneret, n~r det gelder varksudnyttelser, der ikke er af helt 
uvesentlig okonomisk betydning, jf. 1985-lovmotiverne (til I961-lovens 
$ 23); se Hojesterets premisser i U 1993.572 H (Sollerod musikudl~n). 

• Generelt om indskraenkninger i ophavsretten, se bet. 912/1981,s. 31 ff.  bet. 1063/1986, 
s. 66 ff. (om fotografier) - bet, 1197/1990, s. 13 f. -- Lund 1961,s. 124 fl. -- Kahlke i 
Justitia 1979, nr. 5S (om forholdet til cksemplarejere) - SOU 1990:30,s. I58 f. - ALA!- 
rapport 1998 - Liedes i NIR 2012,$. 633-642 (om WIPO's arbejde). Se ogsd Indledning, 
afsn. I.I, om ophavsrettens samfundsmassige afbalancering - $ 2, afsn. I.I, om ene- 
retssystemet. 

2. Se herved Lund 1961,s. 124 f. - Koktedgaard 2002,s. 139. 
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Den grundlovssikrede ytringsfrihed kan i helt særlige tilfælde inde
bære en indskrænkning i ophavsretten.3 Se herved art. 10, stk. 2, i Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK); i domme af 
10.1.2013 (sag 36769/08) og 19.2.2013 (sag 40397/12) har Den Euro
pæiske Menneskerettighedsdomstol foretaget en afvejning af hensynet til 
ytringsfriheden over for hensynet til ophavsretten og i begge tilfælde af
gjort sagen til fordel for ophavsretten. En række elementer i ophavsretten 
inddrager allerede hensynet til ytringsfriheden; det gælder fx den mang
lende idébeskyttelse, adgangen til at referere fra værker^ adgangen til at 
parodiere5 og en række undtagelsesbestemmelser i lovens kap. 2, herun
der § 22 om citat. 1 præmisserne til U 1999.1462 0 (Billed Bladet), der 
vedrørte citater fra en bog om kronprins Frederik, udtales det: »Den ske
te anvendelse af uddrag af bogen har [...] ikke været hjemlet i EMRK’s 
artikel 10, idet bladet kunne have informeret om hovedindholdet i bogen 
uden at gengive bogens tekst i videre omfang end tilladt efter ophavsrets
lovens § 22.« I utrykt BRD af 9.5.1997 (Kommissærens Dagbog) fandtes 
hensynene til ytringsfriheden og nyhedsformidlingen ikke at være så 
tungtvejende, at et værk i sin helhed frit kunne gengives som tillæg til en 
avis. Kunstnerisk ytringsfrihed er nævnt i U 2009.875 0 (Bjørn Nør- 
gaard-kollage), hvor et fotografi blev brugt i en kollage fremstillet i ét 
eksemplar.6 Se også U 2013.1704 0 (Homsleth), hvor afvejningen mel
lem ophavsretsbeskyttelse og kunstnerisk ytringsfrihed ikke førte til fri
findelse for krænkelse af ophavsretten ved brug af udsnit af et fotografi i 
en kollage. Det samme var tilfældet i U 2013.3002 V (TV 2/Østjylland), 
hvor der blevet lagt vægt på, at brugen af det omhandlede foto ikke havde 
været nødvendig. Se svensk HRD i NIR 1986.252 (Manifestet) - svensk 
FIRD i NIR 1999.427 (Mein Kampf) - norsk HRD i NIR 2002.310 (Tea- 
zer). 1 EU-Domstolens dom af 1.12.2011 (Painer) nævner i præmis 135 
ytringsfrihed som baggrunden for citatreglen i infosoc-direktivet.

Der findes ikke nogen almen ophavsretsfritagelse, blot fordi der er

3. Om ophavsret og ytringsfrihed, se Cohen Jehoram i NIR 1985. s. 181-187 - Stuer Lau
ridsen 1988, s. 50 IT. (om kunstnerisk ytringsfrihed) - Torremans 2004 - Karnell i NIR 
2004, s. 516-535 - Rosén i NIR 2007, s. 1-10 - Pelri 200S - Lublin & Kaos 2009. s. 50 
ff. - Rognstad 2009. s. 68ff. - Udsen 2009. s. 373 0'. - Schonning i NIR 2009. s. 17 ff. - 
Rosén 2012, s. 62 ff. og 71 IT. -Scltonning i NIR 2012, s. 514-517 - Sandfeld Jakobsen 
i NIR 2015, s. 428 IT. - Schovsbo. Rosenmeier & Salung Petersen 2015, s. 33 ff. og 301 
IT. - Bengtsson i Karnell m.fl. 2016, s. 101-130.

4. Jf. §22, aftn. 1.3.
5. Jf. § 3, afsn. 2.3.
6. Se iicrved Rosenmeier i P. Andersen 2011. s. 796 ff.
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Den grundlovssikrede ytringsfrihed kan i helt serlige tilfzelde inde- 
bare en indskrenkning i ophavsretten.' Se herved art. 10, stk. 2, i Den 
Europaiske Menneskerettighedskonvention (EMRK); i domme af 
10.1.2013 (sag 36769/08) 0g 19.2.2013 (sag 40397/12) har Den Euro- 
peiske Menneskerettighedsdomstol foretaget en afvejning af hensynet ti 
ytringsfriheden over for hensynet til ophavsretten og i begge tilfalde af- 
giort sagen til fordel for ophavsretten. En rekke elementer i ophavsretten 
inddrager allerede hensynet til ytringsfriheden; det galder fix den mang- 
lende id~beskyttelse, adgangen til at referere fra vzrker,' adgangen til at 
parodiere' og en rakke undtagelsesbestemmelser i lovens kap. 2, herun- 
der § 22 om citat. I premisserne til U 1999.1462 0 (Billed Bladet), der 
vedrorte citater fra en bog om kronprins Frederik, udtales det: »Den ske- 
te anvendelse afuddrag af bogen har [ ... ] ikke vreret hjemlet i EMR.K.'s 
artikel 10, idet bladet kunne have infonneret om hovedindholdet i bogen 
uden at gengive bogens tekst i videre omfang end tilladt efter ophavsrets- 
lovens $ 22.« I utrykt BRD af 9.5.1997 (Kommisserens Dagbog) fandtes 
hensynene til ytringsfriheden og nyhedsformidlingen ikke at vare s~ 
tungtvejende, at et verk i sin helhed frit kunne gengives som tillg til en 
avis. Kunstnerisk ytringsfrihed er nevnt i U 2009.875 (Bjorn Nor- 
gaard-kollage), hvor et fotograf blev brugt i en kollage fremstillet i ~t 
eksemplar? Se 0gs U 2013.1704 0 (Homsleth), hvor afvejningen mel- 
lem ophavsretsbeskyttelse og kunstnerisk ytringsfrihed ikke forte til fri- 
findelse for krenkelse af ophavsretten ved brug af udsnit af et fotograf i 
en kollage. Det samme var tilfeldet i U 2013.3002 V (TV 2/0stjylland), 
hvor der blevet lagt vegt p, at brugen af det omhandlede foto ikke havde 
veeret nodvendig. Se svensk HRD i NIR 1986.252 (Manifestet) -- svensk 
HRD i NIR 1999.427 (Mein Kampf) -- norsk HRD i NIR 2002.310 (Tea- 
zer). I EU-Domstolens dom af 1.12.2011 (Painer) navner i premis 135 
ytringsfrihed som baggrunden for citatreglen i infosoc-direktivet. 

Der findes ikke nogen almen ophavsretsfritagelse, blot fordi der er 

3. Om ophavsret og ytringsfrihed, se Cohen Jehoram i NIR 1985.$. 181.187 Stuer Lat- 
ridsen 1988,s. 50 fl. (om kunstnerisk yringsfrihed)  Torremans 2004 - Karnell i NIR 
2004,s. 516-535 -- Rose~n i NIR 2007,s. I-10 - Petri 2008 - Lublin & Kaas 2009,s. 50 
fl.  Rognstad 2009,s. 68 ff.  Ud sen 2009,s, 373 fl.  Schonning iNIR 2009.s. I7ft. - 
Rosen 2012,s. 62 n, og 71 n.  Schoning i NIR 2012,s. 514.517 - Sandfeld Jakobsen 
i NIR 2015,s. 428 ft.  Schovsho. Rosenmeier & Salung Petersen 2015,s. 33 ff. og 30l 
ft. - Bengtsson i Karnell m,fl. 2016,s. 101-130, 

4. Jf.$22,afsn. 13. 
5. JM.$3.afsn. 2.3. 
6. Se herved Rosenmeier i P Andersen 201l, s. 796 • 
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SS 11-52

tale om såkaldt brugergenereret indhold (user generated content).7 
De almindelige ophavsretsregler finder således anvendelse, når det fx 
handler om bearbejdelse af værker på sociale medier (YouTube, Face- 
book m.v.).

1 1961-lovmotiverne udtales det, at bestemmelserne i kap. 2 må opfat
tes som undtagelsesbestemmelser, at de skal betragtes som »afgrænsede 
undtagelser« fra eneretten efter § 2, og at de »derfor i tvivlstilfælde [bør] 
fortolkes på en sådan måde, at de formål, de tjener, virkelig kan ske fyl
dest, men på den anden side heller ikke længere«. Motivudtalelsen læg
ger op til en restriktiv fortolkning af kap. 2-bestemmelserne.8 Om 
bevisbyrden, se § 76, afsn. 1.1.1.

Eftersom Danmark er tilsluttet Bernerkonventionen, som giver visse 
forpligtelser vedr. beskyttelsens indhold og omfang (såkaldte mini
mumskrav), kan bestemmelserne i kap. 2 ikke fastsætte videregående 
undtagelser fra eneretten end hjemlet i Bernerkonventionen. Konventi- 
onsbestemmelseme kan give et vejledende fortolkningsbidrag til de en
kelte kap. 2-bestemmelser, jf. bet. 1197/1990, s. 123.

1 WCT art. 10 og TRIPS-aftalens art. 13 er der fastsat en generel be
grænsning i landenes adgang til at fastsætte indskrænkninger i den op
havsretlige eneret. Der er tale om den såkaldte tretrinstest,9 der er 
hentet fra BK. art. 9, stk. 2 (hvor den dog alene vedrører reproduktions
retten); den er nu også slået fast i infosoc-direktivets art. 5, stk. 5. Tre
trinstesten indebærer, at der kun kan fastsættes indskrænkninger i eller 
undtagelser fra eneretten
- i særlige tilfælde
- som ikke på skadelig måde påvirker den normale udnyttelse af værket

og
- som ikke på urimelig måde gør indgreb i ophavsmandens legitime 

interesser.

7. Se også § 4, afsn. 2 (om fri benyttelse) - § 76, afsn. 1.1.4. (om ansvar).
8. Om spørgsmålet, se bet. 1197/1990, s. 122 f. - Lund 1961, s. 125 f. - Weincke i J 1962, 

s. 106 - Stilevold Lassen i NIR 1979, s. 172-178 (Om tolkning av opphavsrettslige låne
regler) - Koktveclgaard 2002, s. 141 f.

9. Om tretrinstesten, se Schønning i U 2000 B, s. 501 ff. - Ri is 2001, s. 136 ff. - Decker 
i CW nr. 107 (2001), s. 25-27 - Ginsburg i RI DA nr. 187 (2001), s. 3-65 - Ficsor i 
RIDA nr. 192 (2002), s. 111-251 - Senftleben 2004 - Johnson i EIPR 2004, s. 265-272 
- Senftleben i GR UR Int. 2004, s. 200-211 - Cohen Jehoram i El PR 2005, s. 359-364 
-Koelman i EIPR 2006, s. 407-412 - Geiger i EIPR 2007, s. 486-491 - Huaiwen i I IC 
2009, s. 274-308 - Cohen Jehoram i EIPR 2009, s. 408-410 - Lucas i EIPR 2010, s. 
277-282 - Schønning & Blomqvist 2011, s. 205 og 327 ff. Se også Indledning, afsn. 3.1, 
om Bernerkonventionen og TRIPS-altalcn, og afsn. 3.2 om infosoc-direktivet. Se også 
»agreed statement« til WCT art. 10 om undtagelser på det digitale område.
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tale om s~kaldt brugergenereret indhold (user generated content). 
De almindelige ophavsretsregler finder s~ledes anvendelse, n~r det fx 
handler om bearbejdelse af verker p~ sociale medier (YouTube, Face- 
book m.v.). 

I I961-lovmotivere udtales det, at bestemmelserne ikap. 2 m~ opfat- 
tes som undtagelsesbestemmelser, at de skal betragtes som »afgr@ensede 
undtagelser« fra eneretten efter $ 2, 0g at de »derfor i tvivlstilfelde [bor] 
fortolkes p~ en s~dan m~de, at de form~l, de tjener, virkelig kan ske fyl- 
dest, men p~ den anden side heller ikke lengere«. Motivudtalelsen lag- 
ger op til en restriktiv fortolkning af kap. 2-bestemmelserne." Om 
bevisbyrden, se $ 76, afsn. I. I .I. 

EFtersom Danmark er tilsluttet Bernerkonventionen, som giver visse 
forpligtelser vedr. beskyttelsens indhold og omfang (skaldte mini- 
mumskrav), kan bestemmelserne i kap. 2 ikke fasts@tte videreg~ende 
undtagelser fra eneretten end hjemlet i Bernerkonventionen. Konventi- 
onsbestemmelserne kan give et vejledende fortolkningsbidrag tilde en- 
kelte kap. 2-bestemmelser, jf. bet. 1197/1990, s. 123. 

I WCT art. 10 og TRIPS-aftalens art. 13 er der fastsat en generel be- 
greensning i landenes adgang til at fastsette indskrenkninger i den op- 
havsretlige eneret. Der er tale om den s~kaldte tretrinstest," der er 
hentet fra BK art. 9, stk. 2 (hvor den dog alene vedrorer reproduktions- 
retten); den er nu ogs~ sl~et fast i infosoc-direktivets art. 5, stk. 5. Tre- 
trinstesten indeberer, at der kun kan fastsattes indskrankninger i eller 
undtagelser fra eneretten 

i serlige tilfelde 
som ikke p~ skadelig m~de p~virker den normale udnyttelse af verket 
og 
som ikke p~ urimelig m~de gar indgreb i ophavsmandens legitime 
interesser. 

7. Se ogsl $4, afsn. 2 (om fri benyttelse) - &$ 76, afsn. LI4. (om ansvan). 
8. Om sporgsm~let, se bet, 1197/1990,s. 122 f.  Lund 1961,s. 125 f. -- Weincke iJ 1962, 

s. 106 - Smuevold Lassen i NIR 1979,$. 172-178 (Om tolkning av opphavsrettslige line- 
regler) -- Koktvedgaard 2002, s. 141 f. 

9. Om tretrinstesten, se Schonning i U 2000 B, s. 501 f. -- Riis 2001,s. 136 ff.  Decker 
i CW nr. 107 (2001), s. 25.27 Ginsburg i RIDA nr. 187 (2001), s. 3-65 - Fiesor i 
RIDA nr. 192 (2002), s. 111-251 - Senftleben 2004 -- Johnson i EIPR 2004, s. 265-272 
- Senftleben i GRUR Int. 2004, s. 200-211 -- Cohen Jehoram i EIPR 2005, s. 359-364 
- Koelman i EIPR 2006, s. 407-412 - Geiger i EIPR 2007, $. 486-491 - Huaiwen i IC 
2009, $. 274-308 - Cohen Jehoram i EIPR 2009, s. 408-410 - Lucas i EIPR 2010, s. 
277-282 - Schonning & Blomqvist 20I1,s. 205 0g 327 I, Se ogsl lndledning, afsn. 3.I, 
om Bernerkonventionen og TRIPS.aflalen, og afsn. 3.2 om infosoc-direktivet. Se ogs 
agreed statement«ti WCT art. I0 om undtagelser pl det digitale omr~de. 
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Tretrinstesten fører muligvis i sig selv til, at det på visse områder inden 
for kap. 2 - bl.a. digital kopiering til personlig brug - er en betingelse for 
handlingens lovlighed, at forlægget for kopieringen er et lovligt eksem
plar eller en lovlig tilgængeliggørelse af værket, jf. Schønning i (J 2000 
B, s. 499-504. For så vidt angår eksemplarfremstilling er kravet om lov
ligt forlæg nu fastslået i § 11, stk. 3.

For så vidt angår offentlig fremførelse synes en sådan betingelse om 
lovligt forlæg forudsat i præmisserne til U 2001.1572 V (deeplinks), 
hvor der m.h.t. de nærtstående rettighedshavere ikke henvises til tvangs
licensen i OFIL § 68, men til grundbeføjelseme i §§ 65 og 66. Se modsat 
svensk HRD i NIR 2000.487 (MP3-links).'°

Spørgsmålet om videre udnyttelse af eksemplarer, der er lovligt 
fremstillet i h.t. en undtagelsesbestemmelse, er reguleret i en række kap. 
2-bestemmelser. Det gælder fx § 12, hvor det af stk. 1, 2. pkt. fremgår, 
at eksemplarerne »ikke må udnyttes på anden måde«; det betyder, at 
hvis en ellers lovlig privatkopi anvendes uden for privatsfæren, fx som 
grundlag for offentlig fremførelse, bliver kopien ulovlig, uanset om den 
offentlige fremførelse i sig selv måtte være lovlig, fx i h.t. § 21. Tilsva
rende, men med modsat fortegn, fastsætter fx § 27, stk. 3, at retten ti 
videre udnyttelse af kopier, der er fremstillet som led i en aktindsigt, 
»afhænger af de i øvrigt gældende regler«; det betyder, at brugeren ek
sempelvis må fremføre dokumentet offentligt i medfør af § 21. Derimod 
er det ikke ganske klart, hvad der gælder, når en bestemmelse er tavs 
m.h.t. spørgsmålet om videre udnyttelse; det gælder fx § 36.1 disse si
tuationer kan det dog formodes, at når en undtagelsesbestemmelse giver 
lov til at fremstille en kopi til et bestemt formål, og kopien så anvendes 
til et andet formål, må kopien anses for at blive ulovlig. En kumuleret 
anvendelse af undtagelsesbestemmelserne i kap. 2 er med andre ord ikke 
mulig, medmindre bestemmelsen udtrykkeligt tillader udnyttelse af de 
fremstillede eksemplarer i medfør af andre bestemmelser.

På enkelte punkter er undtagelserne ikke hjemlet udtrykkeligt i Berner- 
konventionen eller andre konventioner. I så fald kan den konventions
mæssige hjemmel til undtagelsen følge af en almindelig adgang til at 
»fastsætte mindre undtagelser fra beskyttelsen for så vidt angår snævert 
afgrænsede områder (religiøse og nationale fester, udførelse i opdragende 
øjemed o.l.)«, jf. 1961-lovmotiverne. Dette betegnes petites reserves (på

10. Sc herved Karnell i NIR 2000, s. 494 IT.
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Tretrinstesten forer muligvis i sig selv til, at det p~ visse omr~der inden 
for kap. 2-- bl.a. digital kopiering til personlig brug - er en betingelse for 
handlingens lovlighed, at forlzgget for kopieringen er et lovligt eksem- 
plar eller en lovlig tilgangeliggorelse af verket, jf. Schonning i U 2000 
B, s. 499.504. For s~ vidt ang~r eksemplarfremstilling er kravet om lov- 
ligt forlaeg nu fastsl~et i $ H, stk. 3. 

For s~ vidt ang~r offentlig fremforelse synes en s~dan betingelse om 
lovligt forlag forudsat i premisserne til U 2001.1572 V (deeplinks), 
hvor der m.h.t. de nertst~ende rettighedshavere ikke henvises til tvangs- 
licensen i OHL $ 68, men til grundbefojelseme i $$ 65 0g 66. Se modsat 
svensk HRDi NIR 2000.487 (MP3-links)." 

Sporgsm~let om videre udnyttelse af eksemplarer, der er lovligt 
fremstillet i h.t. en undtagelsesbestemmelse, er reguleret i en rrekke kap. 
2-bestemmelser. Det gelder fx $ 12, hvor det af stk. I,2. pkt. fremg~r, 
at eksemplarerne »ikke m~ udnyttes p~ anden m~de«; det betyder, at 
hvis en ellers lovlig privatkopi anvendes uden for privatsfren, fx som 
grundlag for offentlig fremforelse, bliver kopien ulovlig, uanset om den 
offentlige fremforelse i sig selv m~tte vere lovlig, fx ih.t. $ 21. Tilsva- 
rende, men med modsat fortegn, fastsetter fx $ 27, stk. 3, at retten ti 
videre udnyttelse af kopier, der er fremstillet som led i en aktindsigt, 
»afheenger af de i ovrigt geldende regler«; det betyder, at brugeren ek- 
sempelvis m~ fremfore dokumentet offentligt i medfor af $ 21. Derimod 
er det ikke ganske klart, hvad der gelder, n~r en bestemmelse er tavs 
m.h.t. sporgsm~let om videre udnyttelse; det gelder fix $ 36. I disse si- 
tuationer kan det dog formodes, at n~r en undtagelsesbestemmelse giver 
lov til at fremstille en kopi til et bestemt form~l, og kopien s anvendes 
til et andet form~l, m~ kopien anses for at blive ulovlig. En kumuleret 
anvendelse af undtagelsesbestemmelseme ikap.2er med andre ord ikke 
mulig, medmindre bestemmelsen udtrykkeligt tillader udnyttelse af de 
fremstillede eksemplarer i med for af and re bestemmelser. 

P enkelte punkter er undtagelseme ikke hjemlet udtrykkeligt i Bemer- 
konventionen eller andre konventioner. I s~ fald kan den konventions- 
messige hjemmel til undtagelsen folge af en almindelig adgang til at 
»fastseette mindre undtagelser fra beskyttelsen for s~ vidt ang~r snevert 
afgransede omrder (religiose og nationale fester, udforelse i opdragende 
ajemed o.l.)«, jf. 1961-lovmotiveme. Dette betegnes petites r~serves (p~ 

10. Se herved Karell i NIR 2000, s. 494 1, 
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engelsk minor exceptions).11 Petites reserves har bl.a. betydning for § 21 
om offentlig fremførelse.12 M.h.t. konventionsgrundlaget for OHL § 48, 
stk. 2, jf. § 17, stk. 3, hedder det i 1995-lovmotiveme, at »det inden forden 
internationale ophavsret er et almindeligt anerkendt princip, at visse ind
skrænkninger af mindre betydning kan gennemføres i national lovgivning 
uden udtrykkelig støtte i internationale aftaler. Dette gælder ikke mindst 
indskrænkninger, som er begrundet i særlige sociale hensyn«.13

Undtagelsesbestemmelserne i kap. 2 finder ikke alene anvendelse på 
selve ophavsretten (som indskrænkninger i ophavsmændenes rettighe
der efter § 2), men i vid udstrækning også på de nærtstående rettighe
der m.v., jf. nærmere de enkelte bestemmelser i OHL kap. 5.

Hvis en brager overskrider grænserne for den lovlige udnyttelse i h.t. 
en undtagelsesbestemmelse, overtræder brugeren samtidig OHL § 2, 
dvs. at ophavsretten krænkes. Sanktioner for ophavsretskrænkelser er 
fastsat i kap. 7.

Kap. 2 indeholder tre forskellige typer af bestemmelser:
- Bestemmelser om indskrænkning i form af fri udnyttelse. Bestem

melserne giver brugeren adgang til at udnytte værket på den anførte 
måde uden samtykke fra ophavsmanden og uden at skulle betale 
vederlag til ophavsmanden for den skete udnyttelse. De fleste kap. 
2-bestemmelser indebærer fri udnyttelse.

- Bestemmelser om indskrænkning i form af tvangslicens. Bestem
melserne giver brugeren adgang til at udnytte værket på den anførte 
måde uden samtykke fra ophavsmanden, men ophavsmanden har 
krav på vederlag.14 Tvangslicensbestemmelser findes i § 17, stk. 3 - 
§ 18, stk. 1 - § 68.

- Bestemmelser om aftalelicens. Bestemmelserne indebærer, at når 
en repræsentativ organisation af ophavsmænd til en bestemt art af 
værker har indgået en kollektiv aftale med en bruger om værksud
nyttelse inden for et bestemt område, udstrækkes aftalen, på visse 
lovbestemte vilkår, til også at gælde for udenforstående ophavsmænd 
til udgivne værker af samme art.15

Bestemmelserne om blankbåndsvederlag (§§ 39-46 a) falder ikke ind

11. Om petites reserves, se Ficsor i RIDA nr. 192 (2002), s. 209 IT. - Udsen 2009, s. 395 IT.
12. Se herved SOU 1956:25, s. 230.
13. Se herved Trolle i U 1975, s. 112.
14. Se nærmere § 47, afsn. 1.1.
15. Se nærmere § 50, alsn. 1.1.
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engelsk minor exceptions).'' Petites r~serves har bl.a. betydning for $ 21 
om offentlig fremforelse.' M.h.t. konventionsgrundlaget for OHL $ 48, 
stk.2,jf. $ 17, stk. 3, hedder det i 1995-1ovmotiverne, at »det inden for den 
internationale ophavsret er et almindeligt anerkendt princip, at visse ind- 
skreenkninger af mindre betydning kan gennemfores i national lovgivning 
uden udtrykkelig stotte i internationale aftaler. Dette gelder ikke mindst 
indskrenkninger, som er begrundet i szrlige sociale hensyn«. 

Undtagelsesbestemmelserne i kap. 2 finder ikke alene anvendelse p~ 
selve ophavsretten (som indskrenkninger i ophavsmandenes rettighe- 
der efter $ 2), men i vid udstrekning ogs~ p~ de nzrtst~ende rettighe- 
der m.v.,jf. nrennere de enkelte bestemmelser i OHL kap. 5. 

Hvis en bruger overskrider grenserne for den lovlige udnyttelse i h.t. 
en undtagelsesbestemmelse, overtreder brugeren samtidig OHL $2, 
dvs. at ophavsretten krznkes. Sanktioner for ophavsretskrenkelser er 
fasts at ikap. 7. 

Kap. 2 indeholder tre forskellige typer afbestemmelser: 
Bestemmelser om indskrankning i form af fri udnyttelse. Bestem- 
melsere giver brugeren adgang til at udnytte verket p~ den anforte 
m~de uden samtykke fra ophavsmanden og uden at skulle betale 
vederlag til ophavsmanden for den skete udnyttelse. De fleste kap. 
2-bestemmelser indeberer fri udnyttelse. 
Bestemmelser om indskrenkning i fonn af tvangslicens. Bestem- 
melserne giver brugeren adgang til at udnytte verket p~ den anforte 
m~de uden samtykke fra ophavsmanden, men ophavsmanden har 
krav p~ vederlag.' Tvangslicensbestemmelser findes i 8 17, stk. 3 -- 
§ 18,stk.1-§68. 
Bestemmelser om aftalelicens. Bestemmelserne indebzrer, at nr 
en representativ organisation af ophavsmend til en bestemt art af 
verker har indg~et en kollektiv aftale med en bruger om verksud- 
nyttelse inden for et bestemt omr~de, udstrekkes aftalen, p~ visse 
lovbestemte vilk~r, til ogs~ at galde for udenforst~ende ophavsmend 
til udgivne varker af samme art." 

Bestemmelserne om blankb~ndsvederlag ($8 39-46 a) falder ikke ind 

I. Om petites r~serves, se Ficsor i RIDA nr, 192 (2002), s. 209 A.  Udsen 2009,s. 395 IT 
I2. Se herved SOU 1956.25, s. 230. 
13. Se herved Trollei U 1975,s. 12. 
14. Se narmere 8$ 47, afsn. II, 
15. Se narmere $ 50, afsn. LI 
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under nogen af ovennævnte kategorier, men må snarere betegnes som en 
særlig vederlagsret. Det samme gælder i praksis bestemmelsen om føl- 
geretsvederiag (§ 38), hvor vederlagets størrelse indirekte følger af lov
teksten. I disse tilfælde taler man ofte om legal licens.

Bestemmelserne i kap. 2 kan fraviges ved aftale, medmindre andet 
fremgår af den enkelte bestemmelse. Kun § 36, stk. I, nr. 2 og 3, og § 37 
er præceptive. Se også § 71, stk. 6, om katalogbeskyttelsen. Der er i 
øvrige tilfælde intet til hinder for, at to parter indgår aftale om, at den 
ene part (brugeren) ikke vil benytte sig af adgangen til at udnytte et værk 
på en bestemt måde i h.t. en undtagelsesbestemmelse. Overholder den 
pågældende bruger ikke aftalen, er der alene tale om et kontraktbrud, 
ikke en ophavsretskrænkelse, medmindre grænserne for den pågælden
de undtagelsesbestemmelse samtidig overskrides. I U 1970.707 0 (Den 
kvindelige Kristus) fandtes en tvangslicens anvendelig, uanset at par
terne havde ført resultatløse forhandlinger om en aftale vedr. retten til at 
bruge et fotografi.

I EU-Domstolens dom af 27.6.2013 (VG Wort) udtales det i præmis 
37: »Når en medlemsstat i henhold til en bestemmelse i artikel 5, stk. 2 
eller 3, i direktiv 2001/29 inden for rammerne af denne bestemmelse« 
materielle anvendelsesområde har besluttet at udelukke enhver ret fol 
rettighedshaverne til at tillade reproduktion af deres værker eller andre 
beskyttede frembringelser, er en eventuel tilladelse, som disse sidst
nævnte har afgivet, uden retsvirkninger i denne medlemsstats lovgiv
ning.« Denne udtalelse indikerer, at aftaler og tilladelser, der omfatter en 
brug, der er lovlig på grund af en undtagelse i loven, er ugyldig.

Selv om kap. 2-bestemmelseme således principielt er deklaratoriske, 
kan de enkelte undtagelser ikke tilsidesættes ved ensidige klausuler16 
fra rettighedshaverens side, jf. Lund 1961, s. 126. Adgangen til bogud
lån på biblioteker kan fx ikke forhindres ved en påtrykt forbudsklausul i 
bogens kolofon. Fravigelsen er betinget af, at der foreligger en gyldig 
aftale. Spørgsmålet har især betydning for spredningsretten og for edb- 
programmer.17 I 1998-lovmotiveme (til § 13, stk. 1) udtales det: »Det 
forudsættes, at der foreligger en egentlig aftale. En ensidig mærkning

16. Generelt om fravigelse af kap. 2-bestemmelseme. herunder om ensidige forbudsklausu
ler, se bet. 912/1981, s. 125 - bet. 1064/1986. s. 28 f. (om databaser og privatkopierine) 
- Lund 1961, s. 126 - NOU 1983: 35. s. 62 f. - Blomqvist 1987, s. 99 ft". - Sijtliolf Sirav 
1989, s. 265 IT. - Blitme 1996, s. 66 IT. (om databasekontrakter) - Olsson 2009 s P6 - 
Rosén 1998, s. III ff. - Koklvedgaard 2002, s. 108 og 140 - Fmsi i U 2007 B s 314

17. Se nærmere § 19, afsn. 1.1 - S 36, afsn. 3 (om shrink wrap-klausuler ou lion ) Se oeså
§ 22, afsn. 1.1, om citatrettcn. " '
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under nogen af ovennvnte kategorier, men ma snarere betegnes som en 
sarlig vederlagsret. Det samme gelder i praksis bestemmelsen om fol- 
geretsvederlag ($ 38), hvor vederlagets storrelse indirekte folger af lov- 
teksten. I disse tilfelde taler man ofte om legal licens. 

Bestemmelserne i kap. 2 kan fraviges ved aftale, medmindre andet 
fremg~r af den enkelte bestemmelse. Kun $ 36, stk. I, nr. 2 0g 3,0g $ 37 
er preceptive. Se ogs $ 71, stk. 6, om katalogbeskyttelsen. Der er i 
ovrige tilfelde intet til hinder for, at to parter indg~r aftale om, at den 
ene part (brugeren) ikke vil benytte sig af adgangen til at udnytte et verk 
p~ en bestemt m~de i h.t. en undtagelsesbestemmelse. Overholder den 
p~geldende bruger ikke aftalen, er der alene tale om et kontraktbrud, 
ikke en ophavsretskrenkelse, medmindre grensere for den p~gelden- 
de undtagelsesbestemmelse samtidig overskrides. I U 1970. 707 0 (Den 
kvindelige Kristus) fandtes en tvangslicens anvendelig, uanset at par- 
terne havde fort resultatlose forhandlinger om en aftale vedr. retten ti! at 
bruge et fotografi. 

I EU-Domstolens dom af27.6.2013 (VG Wort) udtales det i prremis 
37: »N~r en medlemsstat i henhold til en bestemmelse i artikel 5, stk. 2 
eller 3, i direktiv 2001/29 inden for rammerne af denne bestemmelse; 
materielle anvendelsesomr~de har besluttet at udelukk.e enhver re fol 

rettighedshaverne til at tillade reproduktion af deres vrerker eller andre 
beskyttede frembringelser, er en eventuel tilladelse, som disse sidst- 
navnte har afgivet, uden retsvirkninger i denne medlemsstats lovgiv- 
ning.« Denne udtalelse indikerer, at aftaler og tilladelser, der omfatter en 
brug, der er lovlig p~ grund af en undtagelse i loven, er ugyldig. 

Selv om kap. 2-bestemmelseme s~ledes principielt er deklaratoriske, 
kan de enkelte undtagelser ikke tilsidesettes ved ensidige klausuler" 
fra rettighedshaverens side, jf. Lund 1961, s. 126. Adgangen til bogud- 
l~n p~ biblioteker kan fx ikke forhindres ved en p~trykt forbudsklausul i 
bogens kolofon. Fravigelsen er betinget af, at der foreligger en gyldig 
aftale. Sporgsm~let har iszr betydning for spredningsretten og for edb- 
programmer." 1 1998-ovmotivermne (til $ 13, stk. I) udtales det: »Det 
forudsattes, at der foreligger en egentlig aftale. En ensidig markning 

l6. Generelt om fravigelse af kap. 2-bestemmelseme. herunder om ensidige forbudsklausu- 
ler, se bet. 912/1981, s. 125 - bet. 1064/1986, s. 28 f. (om databaser og privatkopiering) 
- Lund 1961,s. 126 - NOU 1983: 35,s. 62f. - Blomqvist 1987,s. 99 •  Sithoff Sura 
1989,s. 265 f.  Blume 196,s. 66 f (om databasekontrakter) - Olsson 2009,s. 126 
Rosen 1998,s. HI • -- Koktvedgaard 2002, s. 108 og 140- Fro«ti U 2007B,s. 314 

17. Se narmere $ I9, afsn. 1.I - $ 36, afsn. 3 (om shrink wrap-klausuler og lip ), Se seA 
$ 22, afsn. I.I, om citatretten. gnan. »e og 
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eller klausulering i forbindelse med en værksgengivelse, hvorved en ret
tighedshaver forsøger at begrænse en brugers dispositionsret efter en 
kollektivaftale, er ikke tilstrækkelig til at sætte en kollektivaftale og lo
vens aftalelicensvirkning ud af kraft.«

På samme måde kan der ikke ved påtrykte klausuler og lign. etableres 
en retsbeskyttelse, der ikke følger af lovgivningen; se herved Lund 1961, 
s. 267. En filminstruktørs løfter til de medvirkende i en film kan ikke 
indskrænke brugeres citatret efter § 22, jf. U 1991.744 0 (Handicapbil
leder).

Kap. 2 må betragtes som en udtømmende angivelse af undtagelserne 
fra den ophavsretlige eneret (ud over de særlige regler i kap. 6 b om 
forældreløse værker). En indskrænkning i eneretten forudsætter således 
en udtrykkelig hjemmel. Se herved U 1991.352 0 (Café Liva) og U 
1994.397 0 (Radio 2-Allerød). Begrænsede undtagelser kan dog følge 
af princippet de minimis non curat prætor.18 Om parodier m.v., se 
§ 3, afsn. 2.3. Det er formodentlig tilladt rettighedshaverorganisationer 
og lign. at foretage optagelser af koncerter, teaterforestillinger m.v. i det 
omfang, det er nødvendigt for at identificere eller dokumentere rets- 
crænkelser, uden at indhente samtykke fra rettighedshaverne til de vær- 
er, der optages. Ifølge Løchen i NIR 2006, s. 94-97, foreligger der en 
.st praksis for, at billeder af brugskunst frit kan gengives, når eksem- 

jlarer af værket er sat i produktion og solgt på markedet; fx må et møbel 
afbildes i et blad, uden at designerens tilladelse skal indhentes, uanset 
om undtagelsesbestemmelserne i §§ 23 og 24 kan finde anvendelse.

Bestemmelser i andre love19 kan som udgangspunkt ikke antages at 
indebære indskrænkninger i den ophavsretlige beskyttelse. Dog kan 
visse offentligretlige lovregler, der påbyder private aflevering af kopier 
el.lign., evt. siges at gå forud for den ophavsretlige beskyttelse. En kol
lision mellem ophavsretten og reglerne om aktindsigt er udtrykkeligt 
reguleret i § 27, stk. 1.

Lov nr. 596 af 24.6.2005 (med senere ændringer) om videreanven- 
delse af den offentlige sektors informationer, der bygger på EU-di- 
rektiv 2003/98, medfører ikke pligt for myndigheder til at tillade private 
at videreanvende dokumenter og datasamlinger, men indeholder i § 8 et

18. Se herved Lund 1961. s. 74 - Weincke 1976. s. 88 - Udsen 2009, s. 395 fF.-Schovsbo, 
Rosenmeier & Salling Petersen 2015, s. 288 ff.

19. Om forholdet til radio- og fjernsynsloven, se Schønning 19H9, s. 81 ff. Om forholdet til 
teaterloven, se § 65, afsn. 5. Om brug af fotografier i den offentlige sikkerheds tjeneste, 
se kommentarerne til § 28. Om forholdet til andre immatcrialretslove, se kommenta
rerne til § 10.
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eller klausulering i forbindelse med en varksgengivelse, hvorved en ret- 
tighedshaver forsoger at begrense en brugers dispositionsret efter en 
kollektivaftale, er ikke tilstrekkelig til at satte en kollektivaftale og lo- 
vens aftalelicensvirkning ud af kraft.« 

P~ samme m~de kan der ikke ved p~trykte klausuler og lign. etableres 
en retsbeskyttelse, der ikke folger af lovgivningen; se herved Lund 1961, 
s. 267. En filminstruktors lofter til de medvirkende i en film kan ikke 
indskreenke brugeres citatret efter $ 22, jf. U 1991.744 0 (Handicapbil- 
leder). 

Kap. 2 m~ betragtes som en udtommende angivelse af undtagelserne 
fra den ophavsretlige eneret (ud over de serlige regler i kap. 6 b om 
foreldrelose verker). En indskrankning i eneretten forudsetter s~ledes 
en udtrykkelig hjemmel. Se herved U 1991,352 0 (Caf~ Liva) og U 
1994.397 0 (Radio 2-Allerod). Begrnsede undtagelser kan dog folge 
af princippet de minimis non curat praetor» Om parodier m.v., se 
$ 3, afsn. 2.3. Deter formodentlig ti\ladt rettighedshaverorganisationer 
og lign. at foretage optagelser af koncerter, teaterforestillinger m.v. i det 
omfang, det er nodvendigt for at identificere eller dokumentere rets- 
�nkelser, uden at indhente samtykke fra rettighedshaverne til de ver- 

der optages. Ifolge Lochen i NIR 2006, s. 94-97, foreligger der en 
praksis for, at billeder af brugskunst frit kan gengives, n~r eksem- 

larer af veerket er sat i produktion og solgt p~ markedet; fx m~ et mobel 
afbildes i et blad, uden at designerens tilladelse skal indhentes, uanset 
om undtagelsesbestemmelseme i §§ 23 og 24 kan finde anvendelse. 

Bestemmelser i andre love19 kan som udgangspunkt ikke antages at 
indebare indskrenkninger i den ophavsretlige beskyttelse. Dog kan 
visse offentligretlige lovregler, der p~byder private aflevering af kopier 
el.lign., evt. siges at g forud for den ophavsretlige beskyttelse. En kol- 
lision mellem ophavsretten og regleme om aktindsigt er udtrykkeligt 
regulereti $ 27, stk. I. 

Lov nr. 596 af 24.6.2005 (med senere zndringer) om videreanven- 
delse af den offentlige sektors informationer, der bygger p EU-di- 
rektiv 2003/98, medforer ikke pligt for myndigheder til at tillade private 
at videreanvende dokumenter og datasamlinger, men indeholder i § 8 et 

I8. Se herved Lund 1961,s. 74 -- Weincke 1976,s. 88 -- Udsen 2009,s. 395 f. -- Schovsbo, 
Rosenmeier & Salung Petersen 2015,s. 288 ff 

19. Om forholdet til radio- og fjemsynsloven, se Schonning 1989,s. 81 n, Om forholdet til 
teaterloven, se $ 65, afsn. 5. Om brug af fotografier i den offentlige sikkerheds tjeneste, 
se kommentarerne til $ 28. Om forholdet ti! andre immaterialretslove, se kommenta- 
reme til $ 10. 
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maksimum for det gebyr, som myndigheden må opkræve. Ifølge de al
mindelige bemærkninger til det bagvedliggende lovforslag griber loven 
ikke ind i myndigheders enerettigheder til beskyttet materiale efter op
havsretsloven; se herved bl.a. § 9 om offentlige aktstykker. Loven finder 
efter § 2, stk. 2, nr. 2, ikke anvendelse på materiale, hvortil tredjemand 
er rettighedshaver.

Konkurrenceloven20 kan medføre indskrænkninger i rettighedsha
vernes muligheder for at udøve ophavsretten, navnlig i forbindelse med 
kollektiv rettighedsforvaltning. I U 1994.397 0 (Radio 2-Allerød) blev 
det dog fastslået, at en lokalradio, som af Koda havde faet afslag på at fa 
tilladelse til at udsende Koda’s repertoire af beskyttede musikværker, 
ikke ud fra »almindelige konkurrenceretlige principper kan påberåbe sig 
noget retskrav på at fa tilladelse til at udsende de omhandlede værker«; 
Koda’s afslag fandtes sagligt begrundet. Om freelance-pressefotografer- 
nes prisliste, se Konkurrenceankenævnets kendelse af 27.12.1994. Om 
sui generis-retten til databaser, jf. katalogreglen i § 71, se betragtning 47 
i databasedirektivet.

I en EU-konkurrenceretssag, EU-Domstolens dom af 6.4.1995 
(Magili),21 blev det statueret, at et tv-selskab i et konkret tilfælde havdt 
licenseringspligt, nemlig pligt til at give en tv-guide tilladelse til at gen 
give selskabets ophavsretsbeskyttede tv-programoversigter; rettigheds
haverens leveringsnægtelse fandtes således at være i strid med EU-kon- 
kurrenceregleme. 1 samme retning går EU-Domstolens dom af29.4.2004 
(IMS Health).22

20. Generelt om forholdet mellem ophavsret og konkurrenceret i Danmark og EU. se Kokt- 
vedgaard 1965, s. 37 {(.-Bendt: i NIR 1973. s. 1-24- Sandstrom i NIR 1982. s. 444- 
454 (om svensk konkurrenceret) - Fejo i NIR 19S7. s. 113 ff. - Desurmont i NIR 1991, 
s. 110 IT. - Fejo 1993, s. 101 f. og 248 ff. - Pehrson i Levin 1993, s. 385-401 (bl.a. om 
EØS-altalen) - Biyde Andersen i Levin 1993, s. 402-414 (især om markedsforholdene 
i informationssamfundet) - Sclionning 1994. s. 111 tf. - Juell-Sundbye i U 1994 B. s. 
145-151 - Riis 1996. s. 180 IT. -Scliovsbo 1996a, s. 9 IT. - Lavalix & Turton 1997 (om 
musikrettigheder) - Schliiter in. jl. 199S. kap. 12 - Pehrson i Karnell & Muldin 1998. 
s. 101-126 (især om musikværker) - Eklofi NIR 1998. s. 391-404 - Scliovsbo i NÅR
1998, s. 85-97 - Eklof i NIR 1999, s. 157-188 (om edb-programmer) - Jenter i NIR
1999. s. 189-208 (om licensering af edb-programmer) - Kokivedgaani 2000 s 2">6 ff 
og 318 IT. - Muldin i NIR 2001. s. 542-559 - Rosclier i NIR 2001. s. 560-565 -Gi«/- 
inundsson i NIR 2001, s. 566-572 - Langenius i NIR 2008. s. 29-38 -Salmulh Lassen i 
U 2013 B, s. 156-161 - Zinck i Rybeig m.fl. 2015, s. 399-420 - L. Henriksson i Karnell 
ni.fl. 2016, s. 377-396. Om forholdet til forvaltningsorganisationer, se Indledninc. afsn 
1.3. Om markedsføringsloven, se § 1, afsn. 1.1.

21. Om Magi Il-dommen, se Pinje i NIR 1995, s. 156-168 - S.T. Poulsen i NIR ioqs 
355-379 - Rubach-Larsen i U 1995 B. s. 321-327 - Scliovsbo i U 1995 B s 446-lsn 
Scliovsbo 1996a, s. 260 ff. - Stolhers i E1PR 2002, s. 86-93.

22. Om IMS Hcalth-dommen, se Slothers i EIPR 2004, s. 467-472.
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maksimum for det gebyr, som myndigheden m opkrave. Ifolge de al- 
mindelige bemarkninger til det bagvedliggende lovforslag griber loven 
ikke ind i myndigheders enerettigheder til beskyttet materiale efter op- 
havsretsloven; se herved bl.a. & 9 om offentlige aktstykker. Loven finder 
efter & 2, stk. 2, nr. 2, ikke anvendelse p materiale, hvortil tredjemand 
er rettighedshaver. 

Konkurrenceloven? kan medfore indskrenkninger i rettighedsha- 
vernes muligheder for at udove ophavsretten, navnlig i forbindelse med 
kollektiv rettighedsforvaltning. I U 1994.397 0 (Radio 2-Allerod) blev 
det dog fastsl~et, at en lokalradio, som af Koda havde f~et afslag p~ at f~ 
tilladelse til at udsende Koda's repertoire af beskyttede musikvarker, 
ikke ud fra »almindelige konkurrenceretlige principper kan p~ber~be sig 
noget retskrav p~ at f~ tilladelse til at udsende de omhandlede verker«; 
Koda's afslag fandtes sagligt begrundet. Om freelance-pressefotografer- 
nes prisliste, se Konkurrenceankenrevnets kendelse af 27.12.1 994. Om 
sui generis-retten til databaser, jf. katalogreglen i8 71, se betragting 47 
i databasedirektivet. 

I en EU-konkurrenceretssag, EU-Domstolens dom af 6.4.1995 
(Magill)," blev det statueret, at et tv-selskab i et konkret tilfelde havde 
licenseringspligt, nemlig pligt til at give en tv-guide tilladelse til at ger 
give selskabets ophavsretsbeskyttede tv-programoversigter; rettigheds- 
haverens leveringsnegtelse fandtes s~ledes at vre i strid med EU-kon- 
kurrenceregleme. I samme retning g~r EU-Domstolens dom af 29.4.2004 
(IMS Health). 

20. Generelt om forholdet mellem ophavsret og konkurrenceret i Danmark og EU. se Kokt- 
vedgaard 1965,s. 37 ff. -- Bernitz i NIR 1973, s. 1-24 - Sandstrom i NIR 1982, s. 444. 
454 (om svensk konkurrenceret) - Fejoi NIR 1987,s. I13 fl. - DesurmOnt i NIR 1991, 
s. 1H0 fl.  Fej0 1993,s. 10I f. og 248 f. -- Pehrson i Levin 1993,$. 385-401 (bl.a. om 
EOS-aftalen) - Bryde Andersen i Levin 1993,s, 402-414 (iseer om markedsforholdene 
i informationssamfundet) - Schonning 1994,s. Ht ff.  Juell-Sundbye iU 1994 B, s. 
145-151 - Riis 1996,s. I8O fl  Schorsho 1996a,s. 9 fl -- L@vaux & Turton 1997 (om 
musikrettigheder) - Sehl~ter m. fl 1998. kap. 12 - Pehrson i Karnell & Maddin 1998, 
$. 101-126 (iscr om musikvcerker) - Ekl6f i NIR 1998, $. 391-404 -- Schorsbo iNAR 
1998,$. 85.97 - Ekl~fi NIR 1999, s. 157.188 (om edb-programmer) - Jerer i NIR 
1999,s. 189-208 (om licensering af edb-programmer) - KNokred gaard 2000,s. 226 f 
og 318 0. -- Muldi i NIR 2001, s. 542-559 - Roscher i NIR 2001, s. 560.565 - G%. 
mandsson i NIR 2001, s. 566-572 - Langenius i NIR 2008,$. 29-38 - Salmuth Lasser; 
U2013 B. s. 156-161 -- Zinck i Ryberg m.fl. 2015, s. 399-420-L. Henriksson i Karell 
mfl. 2016,s. 377.396. Om forholdet til forvaltningsorganisationer, se lndledning. afsn 
1.3. Om markedsforingsloven, se $ I, afsn. I.A. + 

21. Om Magill-dommen, se nje i NIR 1995, s. 156-168 - S.T Poulsen i NIR 1994_ 
355-379 - Rubach-Larsen i U 1995 B, s. 321-327 -- Schovsbo i U 1995 8, s. 446-450_ 
Schovsbo 1996a, s. 260 fl.  Stothers i EIPR 2002, $. 86.93, 

22. Om IMS Health-dommen, se Stothers i EIPR 2004, s. 467-472, 
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1.1.3 om aftaleregler og afsn. 1.1.4 om tilsidesættelse af urimelige afta
ler. Ophavsretten er som udgangspunkt overdragelig, jf. afsn. 1.1.1. 
Konsekvenserne af en rettighedsoverdragelse - spørgsmål om veder
læggelse, misligholdelse m.v. - belyses i afsn. 1.1.2.1 afsn. 1.1.5 berøres 
spørgsmålet om ekstinktiv erhvervelse af ophavsrettigheder. Udtrykket 
overdragelse omfatter enhver fonn for afhændelse af ophavsrettigheder, 
uanset om erhververen far en større mængde enerettigheder, evt. alle 
økonomiske rettigheder, eller om det drejer sig om en blot og bar tilla
delse til værksudnyttelse i beskedent omfang. Den, der erhverver ret
tigheder ved aftale med ophavsmanden m.fl., kaldes rettighedserhver
ver. Erhvervede rettigheder kaldes også afledede rettigheder.

1.1.1. Ophavsretten er en formueret og dermed overdragelig.2 Dette er 
præciseret i § 53, stk. 1: Ophavsmanden kan overdrage sine rettigheder 
efter denne lov. Det er den, som frembringer værket, der har ophavsret
ten til det, jf. OHL § 1, stk. 1; ophavsretten - retten til at udnytte værket 
- opstår derfor altid hos ophavsmanden selv som fysisk person, aldrig 
hos en juridisk person, medkontrahent, bestiller, arbejdsgiver el.lign. 
Det er imidlertid i kraft af rettighedsoverdragelser, at ophavsmanden 
typisk opnår økonomisk udbytte af sine rettigheder.

Overdrageligheden gælder ikke alene enerettighederne efter § 2, men 
også vederlagsrettigheder i h.t. tvangslicenser m.v., jf. 1961-lovmoti
verne. Ophavsmanden kan således ved aftale overdrage vederlagskravet 
til andre, ligesom han eller hun over for brugeren kan give afkald på 
vederlaget.

Ophavsmanden kan ved aftale begrænse sin egen adgang til at over
drage bestemte rettigheder til andre, fx i kraft af medlemskab af en for
valtningsorganisation.3 Ophavsmandens medkontrahent: den, der ved 
aftale har erhvervet rettigheder til udnyttelse af værket (rettighedser
hververen), kan ligeledes overdrage de erhvervede rettigheder til andre, 
jf. dog § 56, stk. 2.

Efter § 53, stk. 1, er droit moral ikke frit overdragelig. Dette fremgår 
tillige af § 3, stk. 3, hvorefter ophavsmanden dog kan frafalde sine ide
elle rettigheder i begrænset omfang.4 Efter § 53, stk. 1, kan heller ikke

2. Generelt om ophavsrettens overdragelighed, se bet. 1197/1990, s. 42 f. - Blomqvist 
1987, s. 69 IT. - Koktvedgaard 2002, s. 82 (f.-ScIdiiter i U 2012 B, s. 447-456 - Lassen 
£ Foged i U 2013, s. 45-46.

3. Se afsn. 1.3.5 nedenfor.
4. Om spørgsmålet, se Blomqvist 1987, s. 119 ff.
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1.1.3 om aftaleregler og afsn. 1.1.4 om tilsidesrettelse af urimelige afta- 
ler. Ophavsretten er som udgangspunkt overdragelig, jf. afsn. I.I.I. 
Konsekvenserne af en rettighedsoverdragelse -- sporgsm~l om veder- 
laggelse, misligholdelse m.v. - belyses iafsn. 1.1.2. Iafsn. I.IL.5 berores 
sporgsm~let om ekstinktiv erhvervelse af ophavsrettigheder. Udtrykket 
overdragelse omfatter enhver form for afhendelse af ophavsrettigheder, 
uanset om erhververen f~r en storre mengde enerettigheder, evt. alle 
okonomiske rettigheder, eller om det drejer sig om en blot og bar tilla- 
delse til verksudnyttelse i beskedent omfang. Den, der erhverver ret- 
tigheder ved aftale med ophavsmanden m.fl., kaldes rettighedserhver- 
ver. Erhvervede rettigheder kaldes ogs~ afledede rettigheder. 

1.1.1. Ophavsretten er en formueret og dermed overdragelig. Dette er 
preciseret i § 53, stk. I: Ophavsmanden kan overdrage sine rettigheder 
efter denne lov, Det er den, som frembringer varket, der har ophavsret- 
ten til det, jf. OHL $ I, stk. I; ophavsretten - retten til at udnytte varket 
- opst~r derfor altid hos ophavsmanden selv som fysisk person, aldrig 
hos en juridisk person, medkontrahent, bestiller, arbejdsgiver e\.lign. 
Det er imidlertid i kraft af rettighedsoverdragelser, at ophavsmanden 
typisk opn~r okonomisk udbytte af sine rettigheder. 

Overdrageligheden galder ikke alene enerettighedeme efter $ 2, men 
ogs~ vederlagsrettigheder i h.t. tvangslicenser m.v., jf. 1961-lovmoti- 
veme. Ophavsmanden kan s~ledes ved aftale overdrage vederlagskravet 
til andre, ligesom han eller hun over for brugeren kan give afkald p~ 
vederlaget. 

Ophavsmanden kan ved aftale begra:nse sin egen adgang til at over- 
drage bestemte rettigheder til andre, fx i kraft af medlemskab af en for- 
valtningsorganisation. Ophavsmandens medkontrahent: den, der ved 
aftale har erhvervet rettigheder til udnyttelse af verket (rettighedser- 
hververen), kan ligeledes overdrage de erhvervede rettigheder til andre, 
jf. dog $ 56, stk. 2. 

Efter $ 53, stk. I, er droit moral ikke frit overdragelig. Dette fremg~r 
tillige af § 3, stk. 3, hvorefter ophavsmanden dog kan frafalde sine ide- 
elle rettigheder i begranset omfang.' Efter $ 53, stk. I, kan heller ikke 

2. Generelt om ophavsretens overdragelighed, se bet. 1197/1990,s. 42 f. - Blomqvist 
1987,s. 69 fl. - Koktvedgaard 2002,s. 82 ff. - Schliter i U 2012 B, s. 447-456 - Lassen 
& Fogedi U 2013, s. 45-46. 

3. Se afsn. 1.3.5 nedenfor. 
4. Om sporgsm~let, se Blomqvist 1987,s. 119 p 
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retten til folgeretsvederlag overdrages til andre; dette følger tillige af 
§ 38, stk. 4, 2. pkt. Med disse to undtagelser kan ophavsmanden frit 
disponere over rettighederne. En særlig regel findes i § 58 a om et uover- 
drageligt vederlagskrav ved udlejning af film og fonogrammer. Om af
talereglernes fravigelighed, se afsn. 4 nedenfor.

§ 53, stk. 1, åbner mulighed for hel eller delvis overdragelse af ret
tighederne.

En delvis rettighedsoverdragelse indebærer, at kun visse udnyttel
sesrettigheder overgår til erhververen, mens de øvrige rettigheder beva
res hos ophavsmanden eller overdrages til andre. En forlagsaftale inde
bærer fx normalt, at forlaget erhverver retten til bogudgivelse af roma
nen el.lign., mens ophavsmanden bevarer retten til at overdrage filmret
tighederne til andre.5 Rettighedsoverdragelsen kan opdeles på forskel
lige måder, jf. afsn. 1.1.2 nedenfor.

Delvise overdragelser er det almindelige inden for ophavsretten, jf. 
Lund 1961, s. 193. En hel rettighedsoverdragelse af de overdragelige 
ophavsrettigheder er dog ikke udelukket. Almindeligvis bør man se 
skeptisk på sådanne aftaler, der indebærer overdragelse af »ophavsret
ten« eller »ejendomsretten« til et værk, jf. Lund 1961, s. 193.6 I 
1961-lovmotiverne udtales det: »Formodningen vil være imod, at der 
foreligger en total overdragelse, hvis ikke dette klart og utvetydigt frem
går af aftalen«. Dette princip kan ses i sammenhæng med specialitets
grundsætningen i § 53, stk. 3. 1 bet. 1197/1990, s. 218, nævnes det, at 
aftaler om hel overdragelse af ophavsretten evt. kan tilsidesættes efter 
aftalelovens § 36, jf. afsn. 1.1.4 nedenfor.7 F.s.v. angår mere teknisk 
prægede værker, fx industrielt design og edb-programmer, som kun kan 
udnyttes i mere begrænsede sammenhænge, forekommer der oftere 
fuldstændige rettighedsoverdragelser, jf. bet. 1197/1990, s. 218. 1 U 
2000.2068 SH (Georg Jensen) fandtes der at foreligge en fuldstændig 
overgang af rettighederne til et smykke.

Det er ikke udelukket at overdrage retten til fremtidige værker,8 
dvs. værker, som på aftaletidspunktet endnu ikke er frembragt, jf. Lund 
1961, s. 189 f. Dette er ofte forekommende ved bestillingsopgaver og 
lign. samt ved forvaltningsaftaler.9 Mere generelle aftaler, hvor fx alle

5. Se nærmere afsn. 1.3.1 og 1.3.3 nedenfor.
6. Se også Blomqvist 1987, s. 173 ff.
7. Se også Koklvedgaard 2002. s. 381.
8. Generell om overdragelse af retten til fremtidige værker, se Blomqvist 1987, s. 109 IT - 

Rosén 1989, s. 167 IT. (om forlagsaftaler) - Rosén 2006. s. 144 IT.
9. Se afsn. 1.5 hhv. 1.3.4 nedenfor.
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retten til folgeretsvederlag overdrages til andre; dette folger tillige af 
$ 38, stk. 4, 2. pkt. Med disse to undtagelser kan ophavsmanden frit 
disponere over rettighederne. En sarlig regel findes i$ 58 a om et uover- 
drageligt vederlagskrav ved udlejning af film og fonogrammer. Om af- 
talereglernes fravigelighed, se afsn. 4 nedenfor. 

$ 53, stk. I, ~bner mulighed for hel eller delvis overdragelse af ret- 
tighedere. 

En delvis rettighedsoverdragelse indebzrer, at kun visse udnyttel- 
sesrettigheder overg~r til erhververen, mens de ovrige rettigheder beva- 
res hos ophavsmanden eller overdrages til andre. En forlagsaftale inde- 
brerer fx nonnalt, al forlaget erhverver retten til bogudgivelse af roma- 
nen el.lign., mens ophavsmanden bevarer retten ti\ at overdrage filmret- 
tighederne til andre.' Rettighedsoverdragelsen kan opdeles pl forskel- 
lige mder, jf. afsn. 1.1.2 nedenfor. 

Delvise overdragelser er det almindelige inden for ophavsretten, jf. 
Lund 1961,s. 193. En hel rettighedsoverdragelse af de overdragelige 
ophavsrettigheder er dog ikke udelukket. Almindeligvis bor man se 
skeptisk p~ s~danne aftaler, der indebzrer overdragelse af »ophavsret- 
ten« eller »ejendomsretten« til et verk, jf. Lund 1961, s. 193.' I 
1961-lovmotiverne udtales det: »Formodningen vil vere imod, at der 
foreligger en total overdragelse, hvis ikke dette klart og utvetydigt frem- 
g~r af aftalen«. Dette princip kan ses i sammenhang med specialitets- 
grundsetningen i $ 53, stk. 3. I bet. 1197/1990, s. 218, navnes det, at 
aftaler om hel overdragelse af ophavsretten evt. kan tilsidesrettes efter 
aftalelovens $ 36, jf. afsn. 1.1.4 nedenfor.' F.s.v. ang~r mere teknisk 
pragede varker, fx industrielt design og edb-programmer, som kun kan 
udnyttes i mere begra:nsede sammenha:nge, forekommer der oftere 
fuldstendige rettighedsoverdragelser, jf. bet. 1197/1990, s. 218. I U 
2000.2068 SH (Georg Jensen) fandtes der at foreligge en fuldsta:ndig 
overgang af rettighedere til et smykke. 

Det er ikke udelukket at overdrage retten til fremtidige varker," 
dvs. varker, som p~ aftaletidspunktet endnu ikke er frembragt, jf. Lund 
/96/, s. 189 f. Dette er ofte forekommende ved bestillingsopgaver og 
lign. samt ved forvaltningsaftaler." Mere generelle aftaler, hvor fx alle 

5. Se narmere afsn. 1.3.I og L3.3 nedenfor. 
6. Se ogst Blomqvis 1987,s. 173 f. 
7. Se ogsh Kokred gaard 2002,s. 381. 
8. Generelt om overdragelse af retten ti fremtidige varker, se Blomqvis1 1987,$. I09 f__ 

Ros~n 1989,$. 167 1. (om forlagsaftaler) - Ros~n 2006.s. 144 ff. 
9. Se afsn. I.5 hhv. 1.3.4 nedenfor. 

525 

ALI�
Line

ALI�
Line



§53

rettigheder til alle fremtidige værker overdrages, må dog behandles med 
skepsis, jf. Koktvedgcicird 2002, s. 382 f. Særligt om optionsaftaler, fx et 
forlags forkøbsret til en forfatters fremtidige bøger, se Blomqvist 1987, 
s. 89, 112 og 113 f.

Også fremtidige rettigheder10 kan overdrages. Ved fremtidige - el
ler nye - rettigheder forstås rettigheder, der ikke eksisterer på aftaletids
punktet, men som kommer til i fremtiden ved udvidelser af den ophavs
retlige beskyttelse (såsom udøvende kunstneres spredningsret ved 
1995-loven) eller ved udvidelser af beskyttelsens geografiske række
vidde (såsom ved et fremmed lands tiltrædelse af Bemerkonventionen). 
Om sådanne nye rettigheder er overdraget, må bero på den indgåede 
aftales ordlyd og fortolkning. I 1961-lovmotiverne afvises det at forbyde 
overdragelse af nye rettigheder, bl.a. under hensyn til, at urimelige afta
ler kan tilsidesættes af domstolene."

På tilsvarende måde kan retten til fremtidige udnyttelsesformer12 
overdrages til andre. Med fremtidige - eller nye - udnyttelsesformer 
menes kvalitativt nye måder at udnytte værket på i forhold til aftalelids
punktet. Eksempelvis er brug af værker i fjernsynet en ny udnyttelses
form i forhold til brug af værker i biograffilm. Ligeledes er internettet en 
ny udnyttelsesform. Om dvd-film som en evt. ny udnyttelsesform i for
hold til videofilm, se Katzenberger i GRUR Int. 2003, s. 889-900.

Ligesom ved fremtidige rettigheder henviser 1961-lovmotiverne til, at 
spørgsmålet om, hvorvidt retten til fremtidige udnyttelsesformer er over
draget, må afgøres efter forholdene i de enkelte tilfælde, ligesom der hen
vises til muligheden for at anvende 1961-lovens § 29, jf. nu aftalelovens 
§ 36 om tilsidesættelse af urimelige aftaler. Hvis en udnyttelsesform ikke 
har været kendt på aftaletidspunktet, er der - med udgangspunkt i specia
litetsgrundsætningen i OHL § 53, stk. 3 - en formodning for, at ophavs
manden ikke har overdraget retten til denne udnyttelsesform, jf. Blomqvist 
1987, s. 166 ff. Hvis det fremgår af aftalen, at den omfatter kendte og 
ukendte udnyttelsesformer, vil erhververen normalt have ret også til frem
tidige udnyttelsesformer inden for rettighedsoverdragelsens rammer.

En central dom m.h.t. fremtidige udnyttelsesformer er U 1974.167 H

10. Generelt om overdragelse af fremtidige rettigheder, se Lund 1961, s. 198 - Blomqvist 
1987, s. 129 IT., 187 f. og 229 IT. - Schønning 1989, s. 69 IT.

11. Se herved afsn. 1.1.4 nedenfor.
12. Generelt om overdragelse af retten til fremtidige udnyttelsesformer, se Lund 1961, s. 

198-Blomqvist 1987, s. 129 f., 166 f., 188, 196 f„ 214 IT. og 229 IT. - Se-honning 1989, 
s. 64 IT. - Blume 1996, s. 48 f. (om digital publicering) - Wandtke & Schdfer i I IC 2001, 
s. 285-297 (om internettet).
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rettigheder til alle fremtidige verker overdrages, m dog behandles med 
skepsis, jf. Koktvedgaard 2002, s. 382 f. Seerligt om optionsaftaler, fx et 
forlags forkobsret til en forfatters fremtidige boger, se Blomqvist 1987, 
s. 89, 112 0g 1H3 f 

0gs~ fremtidige rettigheder"" kan overdrages. Ved fremtidige -- el- 
ler nye - rettigheder forst~s rettigheder, der ikke eksisterer p~ aftaletids- 
punktet, men som kommer Iii i fremtiden ved udvidelser af den ophavs- 
retlige beskyttelse (s~som udovende kunstneres spredningsret ved 
1995-loven) eller ved udvidelser af beskyttelsens geografiske rekke 
vidde (s~som ved et fremmed lands tiltredelse af Bernerkonventionen). 
Om s~danne nye rettigheder er overdraget, m bero p~ den indg~ede 
aftales ordlyd og fortolkning. I 1961-lovmotiveme afvises det at forbyde 
overdragelse af nye rettigheder, bl.a. under hensyn til, at urimelige afta- 
ler kan tilsides@ttes af domstolene." 

P~ tilsvarende m~de kan retten til fremtidige udnyttelsesformer 
overdrages til andre. Med fremtidige - eller nye - udnyttelsesformer 
menes kvalitativt nye m~der at udnytte vzrket p~ i forhold til aftaletids- 
punktet. Eksempelvis er brug af verker i fjernsynet en ny udnyttelses- 
form i forhold til brug af veerker i biograffilm. Ligeledes er internettet en 
ny udnyttelsesform. Om dvd-film som en evt. ny udnyttelsesform i for- 
hold til videoflm, se Katzenberger i GRUR Int. 2003, s. 889-900. 

Ligesom ved fremtidige rettigheder henviser 1961-lovmotiveme ti\, at 
sporgsm~let om, hvorvidt retten til fremtidige udnyttelsesformer er over- 
draget, m afgores efter forholdene i de enkelte tilfelde, ligesom der hen- 
vises til muligheden for at anvende 1961-lovens § 29, jf. nu aftalelovens 
$ 36 om tilsidesettelse af urimelige aftaler. Hvis en udnyttelsesform ikke 
har veret kendt p~ aftaletidspunktet, er der -- med udgangspunkt i specia- 
litetsgrundsetningen i OHL $ 53, stk. 3 - en formodning for, at ophavs- 
manden ikke har overdraget retten til denne udnyttelsesform, jf. Blomqvist 
1987,s. 166 ff. Hvis det fremg~r af aftalen, at den omfatter kendte og 
ukendte udnyttelsesformer, vil erhververen normalt have ret ogs~ til frem- 
tidige udnyttelsesformer inden for rettighedsoverdragelsens rammer. 

En central dom m.h.t. fremtidige udnyttelsesformer er U1974.167 H 

10. Generelt om overdragelse af fremtidige rettigheder, se Lund 1961, s. 198 - Blomqvist 
1987, s. 129 11., 187 f. og 229 • -- Schonning 1989,s. 69 1. 

H. Se herved afsn. LL.4 nedenfor. 
2. Generelt om overdragelse af retten til fremtidige udnyttelsesformer, se Lund 1961, s. 

198 - Blomqyvis1 1987,s. 129 £, 166 f., 188, 196f., 214 f. og 229 1.  Schonning 1989, 
s. 64 f. - Blume 1996,s. 48 f. (om digital publicering) - Wandike & Sch@fer i IC 200I, 
s. 285-297 (om internettet). 
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(Soya):13 1 1944 overdrog forfatteren Soya filmrettighederne til et skue
spil. Ved videreoverdragelser i 1947 og 1952 bekræftede han at have 
overdraget alle fremførelsesrettigheder til filmen (Soldaten og Jenny), 
der blev vist i fjernsynet i 1971. Spørgsmålet var, om Soya havde over
draget tv-rettighederne, og afgørende for denne bedømmelse var, om 
den nye udnyttelsesform var kendt ved overdragelserne. Et flertal i Hø
jesteret udtalte: »I 1944 var der efter det oplyste TV i USA, i 1947 i 
England og Frankrig og i 1952 i Danmark. 1 hvert fald når henses hertil, 
findes de indgåede aftaler at have givet erhververen af forevisningsret
ten det fornødne grundlag for at udnytte denne til forevisning af filmen 
i TV, da muligheden herfor blev aktuel.«

I utrykt ØLD af 15.2.2007 (Dodo and the Dodos) fandtes en plade
kontrakt, hvor musikerne havde overdraget retten til »at udgive indspil
ninger til LP, musikkassette og compact disc«, ikke at omfatte retten til 
digital distribution via intemettet. I utrykt ØLD af 3.6.2013 (Niels-Hen- 
ning Ørsted Pedersen) fandtes nogle pladekontrakter fra 1970’eme at 
omfatte ret for pladeselskabet til at foretage digtalt salg af den indspil
lede musik. Landsretten lagde bl.a. vægt på musikerens samtaler med 
pladeselskabet om de indgåede kontrakter og på, at »der ved indgåelsen 
af kontrakterne var tilsigtet en fuldstændig overgang af alle rettigheder, 
bortset fra komponistrettigheder«; landsretten lagde til grund, »at også 
nye fremførelsesmetoder, herunder digitalt salg og streaming, er omfat
tet af disse kontrakter«, idet retten lagde vægt på indholdet af parternes 
senere indgåede kontrakter, som udtrykkeligt indeholdt rettigheder til 
sådan brug.

Ophavsmanden kan helt eller delvis give afkald på sine enerettighe
der til værket. I praksis er sådanne frivillige afkald mest udbredt på edb- 
området med såkaldte open source-licenser, freeware, Shareware og 
lign.14 Creative Commons15 er et eksempel på en licenstype, hvor ret
tighedshaveren på visse vilkår fraskriver sig ophavsretten til sit materi
ale. Sådanne afkald, der bl.a. benyttes i forbindelse med markedsføring 
af nye produkter, svarer til overdragelser af ophavsretten. I hvilket om
fang et rettighedsafkald er bindende for ophavsmanden, må bedømmes

13. Om dommen, se Blomqvisl 19S7, s. 216 -Sclionning I9S9, s. 68 f.
14. Om de ophavsretlige aspekter ved open source. Shareware og lign., se bet. 1197/1990. s. 

159 - Bryde Andersen 1991a, s. 242 IT. - Bing 1995, s. 293 ft'. - Heine m.fl. 2002, s. 388 
f. - Paw/o i NIR 2002, s. 380-395 - Bryde Andersen 2005, s. 455 IT. - Paldam Folker i 
NIR 2005, s. 165-192 - Rosén i NIR 2006. s. 14 IT. - Schovsbo, Rosenmeier & Salling 
Petersen 2015, s. 728 IT. - Udsen 2015, s. 656 fif.

15. Om Creative Commons-licenser, se Hietanen i NIR 2007, s. 517-535.
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(Soya):1 1944 overdrog forfatteren Soya filmrettighederne til et skue- 
spil. Ved videreoverdragelser i 1947 Og 1952 bekraftede han at have 
overdraget alle fremforelsesrettigheder til filmen (Soldaten og Jenny), 
der blev vist i fjernsynet i 1971. Sporgsm~let var, om Soya havde over- 
draget tv-rettighederne, og afgorende for denne bedommelse var, om 
den nye udnyttelsesform var kendt ved overdragelserne. Et flertal i Ho- 
jesteret udtalte: »I 1944 var der efter det oplyste TV i USA, i 1947 i 
England og Frankrig og i 1952 i Danmark. I hvert fald n~r henses hertil, 
findes de indg~ede aftaler at have givet erhververen af forevisningsret- 
ten det fornodne grundlag for at udnytte denne til forevisning affilmen 
i TV, da muligheden herfor blev aktuel.« 

I utrykl 0LD af I 5.2.2007 (Dodo and the Dodos) fandtes en plade- 
kontrakt, hvor musikeme havde overdraget retten til »at udgive indspil- 
ninger til LP, musikkassette og compact disc«, ikke at omfatte retten til 
digital distribution via intemettet. I utrykt 0LD af3.6.2O13 (Niels-Hen- 
ning 0rsted Pedersen) fandtes nogle pladekontrakter fra 197O'eme at 
omfatte rel for pladeselskabet til at foretage digtalt salg af den indspil- 
lede musik. Landsretten lagde bl.a. vagt p~ musikerens samtaler med 
pladeselskabet om de indg~ede kontrakter og p~, at »der ved indg~elsen 
af kontrakterne var tilsigtet en fuldstendig overgang af alle rettigheder, 
bortset fra komponistrettigheder«; landsretten lagde til grund, »at ogs~ 
nye fremforelsesmetoder, herunder digitalt salg og streaming, er omfat- 
tet af disse kontrakter«, idet retten lagde vagt p~ indholdet af parteres 
senere indg~ede kontrakter, som udtrykkeligt indeholdt rettigheder til 
s~dan brug. 

Ophavsmanden kan helt eller delvis give afkald p~ sine enerettighe- 
der til veerket. I praksis er s~danne frivillige afkald mest udbredt p~ edb- 
omr~det med s~kaldte open source-licenser, freeware, shareware og 
lign.' Creative Commons! er et eksempel p~ en licenstype, hvor ret- 
tighedshaveren p~ visse vilk~r fraskriver sig ophavsretten til sit materi- 
ale. Sdanne afkald, der bl.a. benyttes i forbindelse med markedsforing 
af nye produkter, svarer til overdragelser af ophavsretten. I hvilket om- 
fang et rettighedsafkald er bindende for ophavsmanden, m~ bedommes 

13. Om dommen, se Blomqvist 1987,s. 216 - Schonming 1989,s. 68 f. 
4. Om de ophavsretlige aspekter ved open source, shareware og hign., se bet, 1197/1990,$. 

159- Bryde Andersen 1991a, s. 242 1. - Bing 1995,s. 293 fl.  Heine m.f. 2002, s. 388 
f. - Palo i NIR 2002,s. 380-395 - Bryde Andersen 2005,s. 455 n.  Paldam Folker i 
NIR 2005, $. 165-192 -- Rosen i NIR 2006. s. I4 fl. Schovsbo. Rosenmeier & Salung 
Petersen 2015,s. 728 A.  Udsen 2015,s. 656 • 

15. Om Creative Commons-licenser, se Hietanen i NIR 2007,$. 517.535, 
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Arv og kreditorforfølgning

§§61-62

Mens de øvrige bestemmelser i kap. 3, §§ 53-60, vedrører overdragelse 
af ophavsretten, handler §§61 og 62 om ophavsrettens overgang ved 
hhv. arv og kreditorforfølgning, dvs. rettighedsovergang uden nogen 
overdragelsesaftale.

Bestemmelserne i sig selv kan ikke fraviges ved aftale; sml. OHL 
§ 53, stk. 4, der kun finder anvendelse på kapitlets regler om overdra
gelse. § 61 udelukker dog ikke testamentariske dispositioner, ligesom 
§ 62 ikke er til hinder for, at ophavsmanden ved aftale overdrager ret
tigheder til kreditor, fx overdragelse til sikkerhed for en fordring (pant
sætning).1

Ved ophavsmandens dødfinder arvelovgivningens alminde
lige regler anvendelse på ophavsretten.

Stk. 2. Ved testamente kan ophavsmanden med bindende virkning 
også for ægtefælle og livsarvinger give forskrifter om udøvelse af op
havsretten eller overlade det til en anden at give sådanne forskrifter.

§61

Indholdsoversigt 
A Baggrund 
B Kommentarer til § 61 
1. Stk. 1

1.1. Ophavsrettens overgang ved an'
1.2. Ægtefælleskifte 
2. Stk.2

A Baggrund3
§ 61 modsvarer 1961-lovens § 30.

Hverken EU-direktiver eller Bemerkonventionen indeholder regler om op
havsret og arv.

Se § 6 om fællesværker - § 38 om følgeret - § 62 om kreditorforfolgning - 
§ 63 om beskyttelsestiden - kap. 5 om nærtstående rettigheder m.v. - § 76, stk. 
1, nr. 6, om straf - § 81, stk. 2 og 3, om påtale.

B Kommentarer til § 61
De almindelige arveregler gælder også for ophavsrettigheder, jf. § 61,

i. Se § 53, afsn. 1.1.1.
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$$ 61-62 

Mens de ovrige bestemmelser i kap. 3, 5$ 53-60, vedrorer overdragelse 
af ophavsretten, handler§§ 61 og 62 om ophavsrettens overgang ved 
hhv. arv og kreditorforfolgning, dvs. rettighedsovergang uden nogen 
overdragelsesaftale. 

Bestemmelseme i sig selv kan ikke fraviges ved aftale; sml. OHL 
$ 53, stk. 4, der kun finder anvendelse p~ kapitlets regler om overdra- 
gelse. $ 6l ude\ukker dog ikke testamentariske dispositioner, ligesom 
$ 62 ikke er til hinder for, at ophavsmanden ved aftale overdrager ret- 
tigheder til kreditor, fx overdragelse til sikkerhed for en fordring (pant- 
seetning).' 

§ 61 Ved ophavsmandens dod finder arvelovgivningens alminde- 
lige regler anvendelse p~ ophavsretten. 

Stk. 2. Ved testamente kan ophavsmanden med bindende virkning 
ogs for @gtefelle og livsarvinger give forskrifter om udovelse af op- 
havsretten eller overlade det til en anden at give s~danne forskrifter 

Indholdsoversigt 
A Baggrund 
B Kommentarer til &$ 6l 
L. Stk. I 

I.I. Ophavsrettens overgang ved arv 
L.2. Egtefaelleskifte 
2. Sk. 2 

A Baggrund' 
$ 61 modsvarer I961-lovens $ 30. 

Hverken EU-direktiver eller Bemerkonventionen indeholder regler om op- 
havsret og arv. 

Se $ 6 om fellesvarker - $ 38 om folgeret - $ 62 om kreditorforfolgning - 
$ 63 om beskyttelsestiden - kap. 5 om nzrtst~ende rettigheder m.v. - $ 76, stk. 
I, nr. 6, om straf - $ 8I, stk. 2 0g 3, om p~tale. 

B Kommentarer til $ 6l 
De almindelige arveregler gelder ogs~ for ophavsrettigheder, jf. $ 6I, 

• Se $53,afsn. I.L.I. 
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stk. I . Dog kan ophavsmanden efter stk. 2 ved testamente give forskrif- 
ter om rettighedsudovelsen. Om zgtefzlleskifte, se afsn. 1.2. 

1. Stk. I 
1.1. Arvelovgivningens2 almindelige regler finder efter § 61, stk. 1, 
anvendelse p~ ophavsretten. Ved ophavsmandens dod indtreader arvin- 
gerne i ophavsmandens rettigheder efter OHL§§ 2 og 3 indtil ophavsret- 
tens udlob i h.t. $ 63. 

§ 61, stk. I, indebrerer bl.a., 
- at ophavsmandens efterlevende regtefrelle kan hensidde i uskiftet bo 

med rettighederne, jf. 1961-lovmotiverne, 
- at ophavsretten ved dadsboskifte indg~r i boet, 
- at ophavsretten som udgangspunkt tilkommer arvingerne i frelles- 

skab, som et ideelt sameje, hvorved reglerne i OHL § 6 om felles- 
veerker finder tilsvarende anvendelse, jf. Lund 1961, s. 205 f.,3 dvs. 
at alle arvinger ska] give samtykke til fremtidig veerksudnyttelse, 

- at arvingerne indtrreder i og er bundet af de aftaler om overdragelse 
af ophavsretten, som ophavsmanden m~tte have indg~et, fx en for- 
lagsaftale, 

- at ophavsmanden ved testamente kan r~de over rettighederne i det 
omfang, reglerne om tvangsarv ikke er til hinder for det, jf. 1961-lo- 
motiverne, jf. herved OHL § 61, stk. 2, og 
at ophavsretten overg~r til staten efter arveloven, s~fremt ophavs- 
manden ikke efterlader sig nogen arvinger, jf. Lund 1961, s. 207. 

Da kreditorforfolgning i ophavsrettigheder ikke er mulig, jf. § 62, stk. 1, 
kan rettighederne ikke indga i ophavsmandens insolvente dodsbo (tid- 
ligere benevnt geldsfrag~elsesbo), jf. bet. 1197/1990, s. 49, og Lund 
1961, s. 209. Dette indeberer, at ophavsrettighedeme tilfalder arvinger- 
ne uden om boet. Arvingeme overtager formentlig ogs~ ophavsrettighe- 
derne i tilfzelde af boudleg efter dodsboskiftelovens $$ 18 0g I9, da 
udlzgsmodtageren som s~dan ikke kan karakteriseres som arving. 

2. Generelt om ophavsret og arv, se bet. 119711990, s. 48 fr.  Lund 1961, s. 205 ff. Dyb- 
dahl i NIR 1999, s. 633-644 -- Glesel m.fl. i Ryberg m.fl. 2015, s. 285-320. Om retsstil- 
lingen ved en ophavsmands forsvinden, se Lund 1933, s. 118 - Hartvig Jacobsen I 941, 
s. 269. 

3. Se herved Stuevold Lassen i TR 1983, s. 395 ff. 
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§61

Undtaget fra de almindelige arveregler er retten til følgeretsvederlag, 
jf. OHL § 38, stk. 4. § 61 finder derimod anvendelse på retten til blank
båndsvederlag efter §§ 39-46 a.

Ved skifte af dødsboer, hvori der indgår ophavsrettigheder, kan op
havsretten udlægges til en eller flere af arvingerne. Værdien af ophavs
retten må herved gøres op.4 En sådan kapitalisering kan ske efter 
reglerne i § 29 i cirkulære nr. 185 af 17.11.1982 om værdiansættelse af 
aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Her
efter skal ophavsretten medtages efter en skønnet værdi, og i mangel af 
andet grundlag kan rettighederne sættes til to tredjedele af rettigheder
nes samlede afkast i de sidste tre år før dødsfaldet. Cirkulærets delings
norm kan fraviges, hvis fx de ophavsretlige indtægter har været ekstra
ordinært store i årene frem op til skiftet, og tilsvarende indtægter ikke 
kan forventes de nærmeste år efter skiftet; i så fald må ophavsretten 
sættes til et lavere beløb. Om beskatning af indtægter fra arvede forfat
terrettigheder, se norsk HRD i NIR 1983.312 (Undset).

Ophavsmandens ideelle rettigheder, droit moral efter OHL § 3, be
handles ikke anderledes end de økonomiske rettigheder. Arvingerne kan 
påtale retskrænkelser; se også § 81, stk. 2 og 3, der giver ophavsman
dens nærtstående og det offentlige en supplerende påtaleret over for 
droit moral-krænkelser. Der gælder ingen regler om ekspropriation 
el.lign. af rettighederne i tilfælde af arvingers manglende udnyttelse af 
værkerne eller ved arvingers misligholdelse af rettighederne.5 Spørgs
mål om ekspropriation af rettigheder er i øvrigt behandlet i svensk HRD 
i NIR 1999.427 (Mein Kampf).

Tilkommer ophavsretten flere arvinger, kan det være hensigtsmæssigt 
for en effektiv udnyttelse af rettighederne, at én af dem - eller en tredje
mand - ved fuldmagt udpeges til at udøve rettighederne.6 Af en for
valtningsaftale kan det følge, at arvingerne skal udpege én til at repræ
sentere alle arvinger i forhold til forvaltningsorganisationen.

Arveregleme finder ikke alene anvendelse ved ophavsmandens dod, 
men også ved arvingernes død, jf. Lund 1961, s. 206 (se dog s. 186).

1.2. Ved ægtefælleskifte7 - dvs. skifte i anledning af separation eller

4. Generelt om værdiansættelse af immaterialrettigheder, se Bang Christensen & Barslev i 
Komne 200S, s. 325-366 - Schwenn Johansen i Rvherg m.fl. 2015, s. 63-83.

5. Se herved bel. 1197/1990. s. 49 - Lund 1661. s. 187 og 207.
6. Se herved bet. 1197/1990, s. 49.

Generelt om ophavsret og ægteskab, se Lund 1961, s. 185 f. - Ljungman i Ljungman 
19S1, s. 9-29 (Något om familjerdtten och tonskapelserna) - Stilevold Lassen i TfR

7.
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Undtaget fra de almindelige arveregler er retten til folgeretsvederlag, 
jf. OHL $ 38, stk. 4. $ 61 finder derimod anvendelse p~ retten til blank- 
bndsvederlag efter $$ 39.-46 a. 

Ved skifte af dodsboer, hvori der indg~r ophavsrettigheder, kan op- 
havsretten udlagges til en eller flere af arvingerne. Verdien af ophavs- 
retten m~ herved gores op. En sdan kapitalisering kan ske efter 
reglerne i $ 29 i cirkul@re nr. 185 af 17.11.1982 om verdiansettelse af 
aktiver og passiver i dodsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Her- 
efter skal ophavsretten medtages efter en skannet verdi, og i mangel af 
andet grundlag kan rettighedeme srettes ti! to tredjedele af rettigheder- 
nes samlede afkast i de sidste tre ~r for dodsfaldet. Cirkulerets delings- 
norm kan fraviges, hvis fx de ophavsretlige indtegter har varet ekstra- 
ordinart store i ~rene frem op til skiftet, og tilsvarende indtagter ikke 
kan forventes de nzrmeste ~r efter skiftet; i s~ fald m~ ophavsretten 
settes til et lavere belob. Om beskatning af indtagter fra arvede forfat- 
terrettigheder, se norsk HRD i NIR 1983.312 (Undset). 

Ophavsmandens ideelle rettigheder, droit moral efter OHL $ 3, be- 
handles ikke anderledes end de okonomiske rettigheder. Arvingere kan 
p~tale retskrenkelser; se ogs~ $ 81, stk. 2 0g 3, der giver ophavsman- 
dens nertst~ende og det offentlige en supplerende p~taleret over for 
droit moral-krankelser. Der gelder ingen regler om ekspropriation 
el.lign. af rettighederne i tilfelde af arvingers manglende udnyttelse af 
veerkerne eller ved arvingers misligholdelse af rettighedere. Sporgs- 
m~l om ekspropriation af rettigheder er i ovrigt behandlet i svensk HRD 
i NIR 1999.427 (Mein Kampf). 

Tilkommer ophavsretten flere arvinger, kan det vare hensigtsmessigt 
for en effektiv udnyttelse af rettighedere, at ~n af dem -- eller en tredje- 
mand - ved fuldmagt udpeges til at udove rettighedeme. Af en for- 
valtningsaftale kan det folge, at arvingeme skal udpege ~n til at repre- 
sentere alle arvinger i forhold til forvaltningsorganisationen. 

Arvereglerne finder ikke alene anvendelse ved ophavsmandens dod, 
men ogs~ ved arvingernes dad, jf. Lund 1961, s. 206 (se dog s. 186). 

1.2. Ved zegtefzelleskifte? - dvs. skifte i anledning af separation eller 

4. Generelt om vardiansttelse af immaterialrettigheder, se Bang Christensen & Barslev i 
Karnoe 2008, s. 325-366 - Schenn Johansen i Ryberg m.fl. 2015,$. 63.83, 

5. Se herved bet. 1197/1990. s. 49 - Lund 1961,s. 187 0g 207. 
6. Se herved bet. 1197/1990,s. 49. 
7, Generelt om ophavsret og agteskab, se Lund 1961,s. 185 f. -- Ljungman i Ljungman 

/981, s. 9-29 (Ngot om familjer~tten och tonskapelserna) - Stevold Lassen i TtR 
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1983, s. 334 ff. --Dybdahl i NIR 
285-320. 

8. Se herved Lund 1961, s. 186. 
9. Se iovrigt afsn. 1.I ovenfor. 

592 

s. r-! el m. 

$6l 

skilsmisse gelder $ 15, stk. 2, i lov om @gteskabets retsvirkninger. Be- 
stemmelsen indebrer, at ophavsmanden ved skifte forlods udtager sine 
ophavsrettigheder. Rettighedemes vcerdi skal dog inddrages under ligede- 
lingen, jf. Lund 1961, s. 186 0g 206. Ved veerdiansettelsen kan princip- 
perne i det i afsn. I.I ovenfor nevnte dodsbocirkulere evt. finde anven- 
delse. Verdien af ophavsretten til et verk, der endnu ikke er realiseret (fx 
via en forlagskontrakt), skal muligvis ikke indg~ i ligedelingen under skif- 
tet, jf. Dybdahl i NIR 1999, s. 634 og 636. Rettighederne kan overdrages 
til zegtefeellen ved en bodelingsaftale, jf. Lund 1961, s. 186. 

Under zgteskabet er ophavsretten ikke sereje, men indg~r i formue- 
feellesskabet. Dette har dog alene betydning for det okonomiske udbytte 
af rettighederne, idet selve retten til at r~de over verket p~ grund af rets- 
virkningslovens § 15, stk. 2, forbliver hos ophavsmanden, jf. 1961-lov- 
motiverne (til $ 30) og Lund 1961, s. 186. Se herved retsvirkningslovens 
$ 17, hvorefter r~dighed over feelleseje skal udoves s~ledes, at »det ikke 
utilborlig udsettes for at forringes til skade for den anden egtefelle«. 
Der kan indgas egtepagt om, at rettighederne skal vere ophavsmandens 
seereje; en cgtepagt, hvorefter ophavsretten skal tilhore egtefellens seer- 
eje, er neppe udelukket, men m~ bedommes efter de almindelige regler 
om overdragelse af ophavsrettigheder i OHL $$ 53-56. 

Har ophavsmanden bundet sig til ikke at overdrage ophavsrettighe- 
deme eller dele heraf til anden side, fix i kraft af en forvaltningsaftale, 
kan ophavsmanden neppe overdrage rettighederne til zgtefzllen ved 
egtepagt, bodelingsaftale el.lign. 

· Retsvirkningslovens § 15, stk. 2, finder anvendelse pa ophavsmanden 
selv og antagelig hans eller hendes arvinger, men nppe p~ andre, der 
har erhvervet rettigheder ved aftale. 8 

Ved zgtefzllens dod kan ophavsmanden forlods udtage sine ophavs- 
rettigheder efter de regler, der gelder for skifte i levende live, jf. ovenfor. 

Ved ophavsmandens dod udtager egtefzllen i overensstemmelse med 
de almindelige skifteregler halvdelen af ophavsrettens verdi som sin 
boslod, jf. Lund 1961, s. 206.9 

2.Stk.2 
§ 61, stk. 2, er en serregel/om testamentariske forskrifte . Ophavs- 
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manden kan efter de almindelige arveregler, jf. OHL $ 61, stk. I, r~de 
over rettighederne ved testamente, men denne r~deret er begrenset af 
reglerne om tvangsarv. Betydningen af § 61, stk. 2, er, at ophavsmandeo 
kan give forskrifter om udovelsen af rettighederne efter hans eller hen- 
des dod, uanset hvem rettighederne udlgges til -alle arvingerne er 
pligtige at folge-forskrifterne, jf. 1961-lovmotiverne. Tvangsarvereg- 
jerne begrenser ikke adgangen til at give s~danne forskrifter i et testa- 
mente; tvertimod kan den serlige testationskompetence begrrense den 
okonomiske verdi af arven. 

Bestemmelsen giver ikke mulighed for at gribe ind i fordelingen af de 
ophavsretlige midler mellem arvingeme; her finder arvelovgivningens 
almindelige regler om testamente anvendelse. Forskrifteme skal ligele- 
des respektere indg~ede aftaler om rettighedsoverdragelse. De af $ 61, 
stk. 2, omfattede forskrifter indebrerer ingen overgang af rettigheder, 
men udelukkende regler for rettighedsudovelsen. 

Ophavsmanden kan i forskrifterne fx bestemme, at veerket skal udnyt- 
tes p~ bestemte m~der at verket ikke m~ udnyttes i bestemte sammen- 
henge at verket ikke m~ offentliggores hvem der skal p~se overhol- 
delsen af forskrifterne og p~tale overtredelser af dem." Overtrzdelse 
af forskrifterne kan straffes med bode i h.t. OHL $ 76, stk. I, nr. 6. Se 
herved $ 81, stk. 2, hvorefter ophavsmandens nertst~ende under alle 
omsteedigheder har p~taleret. Offentliggorelse af et verk i strid med 
forskrifterne kan sledes straffes med bode o: ~tales af den eller de 
berettigede arvingef, ophavsmandens neertst~ende eller den, der if@lge 
forskrifterne evt. er udpeget til at p~tale overtrzdelser,Er offentliggorel- 
sen sket uden samtykke fra den eller de personer, der har arvet rettighe- 
derne, er der samtidig tale om en ophavsretskrenkelse. 

Ophavsmanden kan ligeledes i de testamentariske forskrifter bestem- 
me, at det overlades til en anden at give forskrifter om udovelsen af 
rettighederne til ophavsmandens verker." S~danne forskrifter har 
samme bindende virkning som ophavsmandens egne forskrifter. 

Forskrifterne er kun bindende indtil ophavsrettens udlob efter $ 63. 
Adgangen til at fastsette testamentariske forskrifter efter § 61, stk. 2, 
geelder for ophavsmanden selv og antagelig for hans eller hendes arvin- 
ger, men neppe for andre, der har erhvervet rettigheder ved aftale. 

I 0. Se I 961-lovmotiverne. 
IL Se hervedLund 1961, s. 207. 
12. Sml. afsn. I.I ovenfor. 
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Erstatning og godtgørelse

O O O Den, som forsætligt etter uagtsomt overtræder en af de i 
O O J §§ 76 og 77 nævnte bestemmelser, skal betale
1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som over

trædelsen har medført.
Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter slk. 1, nr. 2, skal der tages 

hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens 
uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. / sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en 
godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.

A Baggrund
§ 83 modsvarer 1961 -lovens § 56. Bestemmelsen blev ændret ved 2005b-loven; 
bl.a. blev krænkerens fortjeneste inddraget som parameter ved fastsættelse af 
erstatningens størrelse, ligesom den hidtidige god tros-erstatning blev ophævet, 
og godtgørelsesbestemmelsen i stk. 3 blev ændret. Se i øvrigt § 76, afsn. A.

B Kommentarer til § 83
§ 83 indeholder ophavsretslovens erstatningsregler. Stk. 1 vedrører ve
derlag og egentlig erstatning. Stk. 2 vedrører beregning af erstatningen. 
Stk. 3 vedrører godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

Generelt om sanktioner, se § 76, afsn. 1.1.

1. Stk. 1
Vederlag og erstatning efter § 83, stk. 1, er grundlæggende betinget af 
to forhold:
- Der skal foreligge en overtrædelse af en af de bestemmelser, der er 

nævnt i §§ 76 eller 77. Dette inkluderer krænkelsen af ophavsretten 
i h.t. §§ 2 og 3 - krænkelse af de nærtstående rettigheder m.v. i h.t. 
§§ 65-71 - overtrædelse af importreglen i § 77. Når det gælder andre 
typer af overtrædelser af ophavsretsloven, finder § 83 ikke anvendel
se, men der kan under alle omstændigheder kræves erstatning efter 
dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. fx 2002-lovmotiveme (til
§78).

- Overtrædelsen skal være begået forsætligt eller uagtsomt, dvs. 
culpøst. Simpel uagtsomhed er - modsat det ophavsretlige strafan
svar - tilstrækkeligt. Overtrædelser begået i god tro omfattes ikke

785

Side 583

Erstatning og godtgorelse 

� 8 3 Den, som Jorscet/igl effer uagtsomt overtrreder en af de i 
8$$76 og 77 nevnte bestemmelser, skal betale 

) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og 
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som over- 

tr@edelsen har medfort. 
Stk. 2. Ved fasts«ettelse af erstatning efter stk. I, nr. 2, skal der tages 

hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og krnkerens 
uberettigede fortjeneste. 

Stk. 3.I sager, der omfattes af stk. I, kan der derudover fasts@ettes en 
godtgorelse til den forurettede for ikke-okonomisk skade. 

A Baggrund 
& 83 modsvarer 1961-lovens { 56. Bestemmelsen blev zndret ved 2005b-loven; 
bl.a. blev krenkerens fortjeneste inddraget som parameter ved fastsattelse af 
erstatningens storrelse, ligesom den hidtidige god tros-erstatning blev ophavet, 
og godtgorelsesbestemmelsen i stk. 3 blev zndret. Se i ovrig $ 76, afsn. A. 

B Kommentarer til § 83 
$ 83 indeholder ophavsretslovens erstatningsregler. Stk. I vedrorer ve- 
derlag og egentlig erstatning. Stk. 2 vedrorer beregning af erstatningen. 
Stk. 3 vedrorer godtgorelse for ikke-okonomisk skade. 

Generelt om sanktioner, se $ 76, afsn. 1.1. 

I. Stk. I 
Vederlag og erstatning efter $ 83, stk. I, er grundlaggende betinget af 
to forhold: 
- Der skal foreligge en overtredelse af en af de bestemmelser, der er 

nevnt i $$ 76 eller 77. Dette inkluderer kreenkelsen af ophavsretten 
ih.t. $$2 0g 3- krenkelse af de nertst~ende rettigheder m.v. i h.t. 
$$ 65-71 - overtrdelse af importreglen i $ 77. N~r det gelder andre 
typer af overtredelser af ophavsretsloven, finder $ 83 ikke anvendel- 
se, men der kan under alle omstandigheder kreeves erstatning efter 
dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. fx 2002-1ovmotiverne (til 
$ 78). 
Overtrzdelsen skal vere beg~et forszetligt eller uagtsomt, dvs. 
culpost. Simpel uagtsomhed er -- modsat det ophavsretlige strafan- 
svar -- tilstrekkeligt. Overtredelser beg~et i god tro omfattes ikke 
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af § 83.1 Ud over de nevnte subjektive betingelser skal dansk rets 
almindelige betingelser om erstatningsansvar, bl.a. om kausalitet og 
adekvans, vere opfyldt. 

Den, der efter § 83, stk. 1, har krav pa vederlag og erstatning, er den 
forurettede,2 dvs. indehaveren af de rettigheder, der er blevet krrenket; 
se herved retsh~ndhzvelsesdirektivets art. 4.3 

Efter 1961-loven kunne der kun kreves erstatning efter de alminde- 
lige erstatningsregler. I h.t. OHL§ 83 skal der nu ydes rimeligt vederlag 
plus erstatning for evt. yderligere skade; denne struktur blev opretholdt 
i forbindelse med implementeringen af retshandhrevelsesdirektivet ved 
2005b-loven. I 1995-lovmotiveme begrundes den kombinerede veder- 
lags- og erstatningsregel bl.a. med, 

at der har veret problemer med beviset for det tab, som rettighedsha- 
verne har lidt ved krrenkelsen (if. fx U 1979.388 V (Den lille Havfrue 
III) og U 1993.572 H (Sollerod musikudl~n)) 
at en s~dan erstatningsregel findes i den ovrige immaterialretslov- 
givning" 
at der i retspraksis har veret eksempler p~, at domstolene har be- 
regnet erstatningen som summen af ophavsmandens takstmessige 
honorar og hans ovrige tab som folge af ophavsretskrenkelsen (jf. fx 
U 1984.201 0 (Tegl 77)). 

Den nye bestemmelse indeberer, at domme p~ grundlag af erstatnings- 
reglerne for 1995 ikke kan tillregges betydning i det omfang, der ikke er 
tilkendt erstatning pa grund af manglende dokumentation for eller sand- 
synliggorelse af tab. 

Det er en grundleggende betingelse for at fa vederlag og erstatning 
efter $ 83, stk. 1, at rettighedshaveren i sagen fremlegger dokumentati- 
on, herunder oplysninger om normale royalties og om mulige tab; det 
skete fix ikke i U 2010.1705 SH (Munkeg~rd-lampen), hvorfor kravene 
blev afvist.5 

I. Om god tros-erstatning op til 2005b-loven, se 20056-lovmotiverne (almindelige be- 
merkninger, pkt. 4.3.2) - Schonning 2003, s. 673 f. Om greensen mellem uagtsomhed 
og god tro, se $ 76, afsn. 1.1.3. 

2. Se herved Lund 1961, s. 299. 
3. Se nrermere § 81, afsn. I. Om ansvarssubjektet, se $ 76, afsn. 1.1.4. 
4. Se herved bet. 944/1982, s. 87 - Koktvedgaard 2002, s. 423 f. 
5. Se herved NM Andersen m.jl. 2006, s. 451 f. og 478. 
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§ 83, stk. I, nr. 1, indebærer, at der for det første skal udredes rime
ligt vederlag for udnyttelsen.6 Herved forstås ifølge 2005b-lovmoti- 
verne: »[...] del honorar, som rettighedshaveren ville have haft krav på, 
såfremt krænkeren havde faet tilladelse fra rettighedshaveren, det vil 
sige el sædvanligt honorar eller lignende. Hvis der ikke eksisterer et 
sædvanligt honorar for eksempel en standardlakst på området, fastsættes 
vederlaget skønsmæssigt. Det er domstolene, der i sidste ende vurderer, 
hvad der er et rimeligt vederlag.« Se også 1995-lovmotiveme.

Se eksempelvis U 2002.911 0 (tv-boksning), hvor vederlaget fastsat
tes til 3.000 kr. pr. tv-klip, hvilket vurderedes at være det sædvanlige 
vederlag. 1 utrykt ØLD af 17.5.2002 (Danske Billedautorer) blev et for
valtningsselskabs ensidigt fastsatte standardpriser, som de sagsøgte i 
enkelte tilfælde tidligere havde betalt efter, lagt til grund som udtryk for 
et rimeligt vederlag. I U 2010.60 0 (Spot) lagdes niveauet i en såkaldt 
brudstykkeaftale til grund ved fastsættelse af det rimelige vederlag for 
visning af filmklip i tv. I U 2011.955 H (skipperhuse) blev vederlaget 
fastsat på grundlag af svar fra et sagkyndigt udvalg om »sædvanligt 
arkitekthonorar«.7 I U 2013.3002 V (TV 2/Østjylland) fandtes det ri
melige vederlag for brug af et fotografi at udgøre 3.000 kr. IU 2014.1396 
H (søkort) tog retten udgangspunkt i rettighedshaverens sædvanlige roy
altysats på 15 pct. af licenstagerens nettoindtjening.

Fra patentretten, se fx U 2007.1219 H (Breum Maskinstation).
I U 2011.3451 H (Global-knive II) fastsætter Højesteret ifølge præ

misserne vederlaget ud fra et skøn over, hvad de krænkende produkter 
kunne være blevet solgt for, mens det af sagsfremstillingen fremgår, at 
vederlagsniveauet er fastsat ud fra licensafgiften, såfremt krænkeren 
skulle have købt det tilsvarende antal originalknive. 1 U 2011.2736 H 
(Tripp Trapp IV) fastsættes det rimelige vederlag ud fra et dækningsbi
drag på det krænkede originalprodukt og på grundlag af følgende ud
sagn i præmisserne: »Når henses til prisforskellen mellem produkterne, 
finder retten, at ikke alle købere af Lulu-stolen, men dog en betydelig 
del af dem, ville have købt en Tripp Trapp-stol.« Sml. fra varemærke
området U 2012.2706 H (Puma), hvor der i en sag om produktefterlig
ning blev fastsat et rimeligt vederlag i form afen procentdel (i den kon
krete sag 10 pct.) af krænkerens omsætning med det krænkende produkt;

6. Generelt om denne vederlagsregel, se Karnell i Biyde Andersen m.fl. 2003. s. 281-302 
(om begrebet rimeligt vederlag) - Riis 2005. s. 225 IT. - Skovbo 2005, s. 205 ft. og 275 
ft. - N.M. Andersen m.fl. 2006. s. 447 IT.

7 Om dommen, se Skovbo i NIR 2012, s. 190-192.

787

Side 585

$83 

$ 83, stk. I, nr. I, indebaerer, at der for det forste skal udredes rime- 
ligt vederlag for udnyttelsen." Herved forst~s ifolge 2005b-lovmoti- 
verne: »[...] det honorar, som rettighedshaveren ville have haft krav p~, 
s~fremt kreenkeren havde f~et tilladelse fra rettighedshaveren, det vil 
sige et sedvanligt honorar eller lignende. Hvis der ikke eksisterer et 
szedvanligt honorar for eksempel en standardtakst p~ omr~det, fastsattes 
vederlaget skonsmessigt. Det er domstolene, der i sidste ende vurderer, 
hvad der er et rimeligt vederlag.« Se ogs~ 1995-lovmotiverne. 

Se eksempelvis U 2002.911 0 (tv-boksning), hvor vederlaget fastsat- 
tes til 3.000 kr. pr. tv-klip, hvilket vurderedes at veere det sredvanlige 
vederlag. I utrykt OLD af 17.5.2002 (Danske Billedautorer) blev et for- 
valtningsselskabs ensidigt fastsatte standardpriser, som de sagsogte i 
enkelte tilfzlde tidligere havde betalt efter, lagt til grund som udtryk for 
et rimeligt vederlag. I U 2010.60 0 (Spot) lagdes niveauet i en s~kaldt 
brudstykkeaftale til grund ved fastsattelse af det rimelige vederlag for 
visning af filmklip i tv. I U 2011.955 H (skipperhuse) blev vederlaget 
fastsat p~ grundlag af svar fra et sagkyndigt udvalg om »sadvanligt 
arkitekthonorar«' I U 2013.3002 V (TV 2/0stjylland) fandtes det ri- 
melige vederlag for brug af et fotografi at udgore 3.000 kr. I U 2014.1396 
H (sokort) tog retten udgangspunkt i rettighedshaverens sadvanlige roy- 
altysats p~ I5 pct. af licenstagerens nettoindtjening. 

Fra patentretten, se fx U 2007.1219 H (Breum Maskinstation). 
I U2011.3451 H (Global-knive II) fasts@tter Hojesteret ifolge pr- 

misserne vederlaget ud fra et skon over, hvad de kreenkende produkter 
kunne vere blevet solgt for, mens det af sagsfremstillingen fremg~r, at 
vederlagsniveauet er fastsat ud fra licensafgiften, s~fremt krenkeren 
skulle have kobt det tilsvarende antal originalknive. I U 2011.2736 H 
(Tripp Trapp IV) fastsrettes det rimelige vederlag ud fra et dekningsbi- 
drag p~ det krankede originalprodukt og p~ grundlag af folgende ud- 
sagn i premisserne: »N~r henses til prisforskellen mellem produkterne, 
finder retten, at ikke alle kobere af Lulu-stolen, men dog en betydelig 
del af dem, ville have kobt en Tripp Trapp-stol.« Sml. fra varemerke- 
omr~det U 2012.2706 H (Puma), hvor der i en sag om produktefterlig- 
ning blev fastsat et rimeligt vederlag i form af en procentdel (i den kon- 
krete sag IO pct.) af krenkerens omsztning med det krenkende produkt; 

6. Generelt om denne vederlagsregel, se Karell i Bryde Andersen m fl. 2003. s. 281-302 
(om begrebet rimeligt vederlag) - Riis 2005,s. 225 • - Skovbo 2005,s. 205 fl. og 275 
f.  NM. Andersen m. fl. 2006, s. 447 fl, 

7 Om dommen, se Skovbo i NIR 2012, $. 190-192. 
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Højesteret konstaterede, at det originale produkt blev solgt til en væsent
ligt højere pris end det krænkende produkt, og at originalproduktet, der 
var »en kvalitets- og mærkevare«, kun i meget begrænset omfang kunne 
antages at blive substitueret med det krænkende produkt. 1 U 2014.2497 
SH (britiske kopimobler) fandtes kopimobler og -lamper fra Storbritan
nien, uanset en til tider »markant« prisforskel, at være substituerbare 
med originalprodukteme, også fordi kopierne og originalerne havde en 
»sammenfaldende målgruppe«; substituerbarheden fandtes dog at være 
»relativ lav«.

Hvis det kan lægges til grund, at rettighedshaveren ved en lovlig ud
nyttelse ville have stillet krav om en vis minimumsbetaling, er det for
mentlig dette beløb, der udgør det rimelige vederlag, jf. fra varemærke
retten U 1998.946 SH (pandamærke). På samme måde udgør det rime
lige vederlag abonnementsbeløbet for en bestemt periode, hvis rettig
hedshaveren kun licenserer i abonnementsperioder og altså ikke giver 
licenser til enkeltstående udnyttelser, uanset at krænkeren kun har fore
taget uretmæssig udnyttelse et mindre antal gange i denne periode, jf. 
utrykt ØLD af 7.11.2011 (Reuters), hvor DR blev dømt til at betale ve
derlag til rettighedshaveren for fire hele kalenderår, uanset at den rets
stridige brug af tv-klip fra Reuters var begrænset til 19 tilfælde i denne 
periode; i dommen lægger landsretten også vægt på, at Reuters »under 
hensyn til markedsforholdene kunne have krævet en abonnementsafgift 
svarende til det påståede«, og at »dette beløb under hensyn til Reuters’ 
forretningskoncept ikke anses for uforholdsmæssigt«.

Rettighedshaverne har ikke alene krav på vederlag m.v. for salg, di
stribution osv., men også for selve udbuddet (tilrådighedsstillelsen). Det 
følger eksplicit af utrykt ØLD af 22.9.2014 (Kuno).

For det andet skal der udredes erstatning for den yderligere skade, 
som overtrædelsen har medført, jf. stk. 1, nr. 2.8 Udtrykket »har med
ført« er det samme som »måtte have medført« i 1995-loven, jf. 2005b- 
lovmotiveme. Herom hedder det i 1995-lovmotiverne: »Herved forstås 
tab, som den forurettede har lidt ved overtrædelsen, herunder fx afsæt-

Generelt om ophavsretlig erstatning, se bet. 944/1982, s. 70 f. og 87 - Lund 1961, s. 298 
fT. - Koklvedgaard 1965, s. 269 IT. - Koklvedgaard i J 1966, s. 55 IT. - Eski Idsen i Levin 
1993, s. 363-382 (Erstatningsberegning i immaterialretlige tvister) - Borcher 1995, s. 
148 fT. (om brugskunst) - Eskildsen i NIR 2000. s. 116-120 - Koklvedgaard2002, s. 420 
IT. - Deichmann i NIR 2004, s. 487-492 - Riis 2005, især s. 177 IT., 203 IT. og 251 IT. - 
Skovbo 2005, især s. 159 IT. og 327 IT. - Ellell & Radetzski i NIR 2005, s. 225-255 - Riis 
i NIR 2005, s. 606-614 - N.M. Andersen m.Ji. 2006, s. 419 IT. - Skovbo i NIR 2006, s. 
121 -139 (især om implementering af retshåndhævclsesdirekti vel) - Tonell & Karlsson i 
NIR 2006, s. 219-239 - Piratkopieringsrapporl 2008, s. 64 IT. - Udsen 2009, s. 446 IT.

8.
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Hojesteret konstaterede, at det originale produkt blev solgt til en vsent- 
ligt hojere pris end det krenkende produkt, og at originalproduktet, der 
var »wen kvalitets- og markevare«, kun i meget begrenset omfang kunne 
antages at blive substitueret med det krnkende produkt. I U 2014.2497 
SH (britiske kopimobler) fandtes kopimobler og -lamper fra Storbritan- 
nien, uanset en til tider »markant« prisforskel, at vere substituerbare 
med originalprodukterne, ogs~ fordi kopierne og originalerne havde en 
»wsammenfaldende m~lgruppe«; substituerbarheden fandtes dog at vere 
»relativ lav«. 

Hvis det kan legges til grund, at rettighedshaveren ved en lovlig ud- 
nyttelse ville have stillet krav om en vis minimumsbetaling, er det for- 
mentlig dette belob, der udgor det rimelige vederlag, jf. fra varemerke- 
retten U 1998.946 SH (pandamarke). P~ samme m~de udgor det rime- 
lige vederlag abonnementsbelobet for en bestemt periode, hvis rettig- 
hedshaveren kun licenserer i abonnementsperioder og alts ikke giver 
licenser til enkeltst~ende udnyttelser, uanset at krenkeren kun har fore- 
taget uretmessig udnyttelse et mindre antal gange i denne periode, jf. 
utrykt OLD af 7.11.2011 (Reuters), hvor DR blev domt til at betale ve- 
derlag til rettighedshaveren for fire hele kalender~r, uanset at den rets- 
stridige brug af tv-klip fra Reuters var begrenset til 19 tilfelde i denne 
periode; i dommen leegger landsretten ogs~ vagt p~, at Reuters »under 
hensyn til markedsforholdene kunne have krevet en abonnementsafgift 
svarende til det p~st~ede«, og at »dette belob under hensyn til Reuters' 
forretningskoncept ikke anses for uforholdsmressigt«. 

Rettighedshaverne har ikke alene krav p~ vederlag m.v. for salg, di- 
stribution osv., men ogs~ for selve udbuddet (tilr~dighedsstillelsen). Det 
folger eksplicit af utrykt OLD af 22.9.2014 (Kuno). 

For det andet skal der udredes erstatning for den yderligere skade, 
som overtradelsen har medfort, jf. stk. I, nr, 2.' Udtrykket »har med- 
fort« er det samme som »matte have medfort« i 1995-loven, jf. 2005b- 
lovmotiverne. Herom hedder det i 1995-Jovmotiverne: »Herved forsts 
tab, som den forurettede har lidt ved overtredelsen, herunder fx afset- 

8. Generelt om ophavsretlig erstatning, se bet. 944/1982,$. 70 f, 0g 87 - Lund 1961,s. 298 
ff.  Koktvedgaard 1965,$. 269 1, KoktvedgaardiJ 1966,s. 55 f. Eskildsen i Levin 
1993, $. 363-382 (Erstatningsberegning i immaterialretlige tvister) - Borcher 1995, s. 
148 ff. (om brugskunst) -- Eskildsen i NIR 2000, s. 16-120 - Koktvedgaard 2002,s. 420 
f. - Deichmann i NIR 2004, s. 487.492 -- Riis 2005, isar s. 177 I,, 203 ff. og 251 1.  
Skov»bo 2005, isaer s. 159 ff. 0g 327 IT.  Ehtel & Radetzski i NIR 2005, s. 225-255 - Riis 
i NIR 2005, $. 606-614 - N.M. Andersen m.fl. 2006, s. 419 A.  Skovbo i NIR 2006, s 
121-139 (isar om implementering af retsh~ndhzvelsesdirektivet) -- Tonell & Karlsson i 
NIR 2006, s. 219-239 - Piratkopieringsrapport 2008,s. 64 ff. -- Udsen 2009, s. 446 ff. 
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ningstab og tab som følge af markedsforstyrrelser. Ikke-økonomiske 
skader kan ikke kræves dækket i medfør af [...] stk. 1, men omfattes af 
[OHL] § 83, stk. 3.«

Det følger af Højesterets præmisser i U 2009.1789 H (Zebra), at ret
tighedshaveren ikke kan fa tilkendt erstatning for afsætningstab, når 
dette beløb er mindre end det rimelige vederlag. SmI. præmisserne i U 
2012.256 H (termokander), hvor der ikke tilkendes vederlag ud over 
afsætningslabet. Derimod ydes der ud over vederlaget erstatning for 
markedsforstyrrelser (skade på fremtidige afsætningsmuligheder). Hø
jesteret fastsatte i sagen et samlet, skønsmæssigt beløb i vederlag og 
erstatning.

Forholdet mellem rimeligt vederlag og erstatning kan eksemplificeres 
med følgende tænkte tal: Det rimelige vederlag (fx standardlicensafgift 
eller dækningsbidrag) udgør 100.000 kr. Afsætningstab udgør 50.000 kr. 
Markedsforstyrrelse udgør 200.000 kr. Her skal der tilkendes vederlag 
og erstatning på samlet 300.000 kr., idet der ses bort fra afsætningstabet 
på 50.000 kr. Findes der ikke at være tab ud over vederlaget, skal der 
ikke tilkendes erstatning, jf. U 2014.1396 H (søkort) og U 2015.1505 0 
(Liberal Alliance).

Ved 2005b-loven gennemførtes en ny bestemmelse i § 83, stk. 2, 
hvorved en krænkers uberettigede fortjeneste blev inddraget.9 Der er 
ikke tilsigtet en kompensation til rettighedshaveren ud over det lidte tab, 
men krænkerens fortjeneste kan indgå i vurderingen ved fastsættelsen af 
størrelsen af tabserstatningen. Det udtales i 2005b-lovmotiveme:

»Erstatningen skal i overensstemmelse med gældende erstatningsret
lige principper fastsættes med udgangspunkt i det lidte tab. Det er såle
des ikke muligt at fa erstatning uden at dokumentere eller sandsynlig
gøre et tab. Ved beregningen af erstatningen skal retten tage hensyn til 
alle relevante elementer, herunder den tabte fortjeneste og krænkerens 
uberettigede fortjeneste. Kriteriet om krænkerens uberettigede fortjene
ste er nyt i forhold til den gældende § 83 og gældende erstatningsretlige 
principper i dansk ret. Dette kriterium vil således kunne indgå i bereg
ningen af erstatningen på lige fod med andre kriterier, som for eksempel 
den forurettedes tabte fortjeneste. Det betyder, at domstolene har mulig
hed for en friere vurdering af fastsættelsen af det lidte tab - og dermed 
erstatningens størrelse - fordi man også kan lægge vægt på krænkerens 
fortjeneste.

9. Om krænkerens fortjeneste, se Riis 2005, s. 291 IT. - Udsen 2009. s. 447 f.
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ningstab og tab som folge af markedsforstyrrelser. Ikke-okonomiske 
skader kan ikke kreves dkket i medfor af [...] stk. I, men omfattes af 
[OHL] $ 83, stk. 3.« 

Det folger af Hojesterets premisser i U 2009.1789 H (Zebra), at ret- 
tighedshaveren ikke kan f~ tilkendt erstatning for afsetningstab, n~r 
dette belob er mindre end det rimelige vederlag. Sml. premissemne i U 
2012.256 H (termokander), hvor der ikke tilkendes vederlag ud over 
afszetningstabet. Derimod ydes der ud over vederlaget erstatning for 
markedsforstyrrelser (skade p~ fremtidige afsetningsmuligheder). Ho- 
jesteret fastsatte i sagen et samlet, skonsmessigt belob i vederlag og 
erstatning. 

Forholdct mellem rimeligt vederlag og erstatning kan eksemplificeres 
med folgende tenkte tat: Det rimelige vederlag (fx standardlicensafgift 
eller dakningsbidrag) udgor 100.000 kr. Afseetningstab udgar 50.000 kr. 
Markedsforstyrrelse udger 200.000 kr. Her skal der tilkendes vederlag 
og erstatning p~ samlet 300.000 kr., idet der ses bort fra afsztningstabet 
p~ 50.000 kr. Findes der ikke at vare tab ud over vederlaget, skal der 
ikke tilkendes erstatning, jf. U 2014.1396 H (sokort) 0g U 2015.1505 0 
(Liberal Alliance). 

Ved 2005b-loven gennemfortes en ny bestemmelse i $ 83, stk. 2, 
hvorved en krznkers uberettigede fortjeneste blev inddraget." Der er 
ikke tilsigtet en kompensation til rettighedshaveren ud over det lidte tab, 
men krenkerens fortjeneste kan indg~ i vurderingen ved fastszttelsen af 
storrelsen af tabserstatningen. Det udtales i 2005b-lovmotivemne: 

»Erstatningen skal i overensstemmelse med geldende erstatningsret- 
lige principper fasts&ttes med udgangspunkt i det lidte tab. Det er s~le- 
des ikke muligt at f~ erstatning uden at dokumentere eller sandsynlig- 
gore et tab. Ved beregningen af erstatningen skal retten tage hensyn til 
alle relevante elementer, herunder den tabte fortjeneste og krenkerens 
uberettigede fortjeneste. Kriteriet om krankerens uberettigede fortjene- 
ste er nyti forhold til den geldende $ 83 og geldende erstatningsretlige 
principper i dansk ret. Dette kriterium vil sledes kunne indg~ i bereg- 
ningen af erstatningen p~ lige fod med andre kriterier, som for eksempel 
den fomrettedes tabte fortjeneste. Det betyder, at domstolene har mulig- 
hed for en friere vurdering af fastsreuelsen af det lidte tab -- og derrned 
erstatningens storrelse -- fordi man ogs~ kan legge vegt p~ krenkerens 
fortjeneste. 

9. Om krenkerens fortjeneste, se Riis 2005,s. 291 f. -- Udsen 2009,s. 447 f. 
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Det er domstolene, der fastsætter den samlede erstatning efter en hel
hedsvurdering af alle relevante elementer, eventuelt skønsmæssigt. Der
for vil der formentlig ikke være tale om, at rettighedshaveren kan la er
statning, der dækker summen af rettighedshaverens fulde tab og kræn- 
kerens fortjeneste krone-til-krone. Men krænkerens fortjeneste kan være 
større end den forurettedes lidte tab; det har domstolene mulighed for at 
tage hensyn til ved fastsættelsen af det lidte tab og dermed erstatningens 
størrelse. Kriteriet om krænkerens uberettigede fortjeneste kan for ek
sempel tænkes anvendt i situationer, hvor en stor virksomhed har kræn
ket en ophavsret, som indehaves af en ophavsmand med fa økonomiske 
ressourcer. 1 sådanne tilfælde kan det være vanskeligt at fastsætte op
havsmandens tabte fortjeneste og langt lettere at beregne krænkerens 
fortjeneste. Erstatningen kan i sådanne tilfælde i stedet fastsættes under 
hensyntagen til krænkerens fortjeneste.

Opregningen af de elementer, der kan indgå i beregningen af erstat
ningen i stk. 2 er ikke udtømmende. Det betyder, at domstolene også kan 
inddrage andre elementer ved fastsættelsen af erstatningen, for eksem
pel afsætningstab, tab som følge af markedsforstyrrelser, kontrolom
kostninger m.v., der ligeledes indgår som elementer ved fastsættelsen af 
erstatningen efter gældende ret.«

Se U 1983.976 0 (Scan Video), hvor der bl.a. blev givet erstatning for 
påregnelig »fremtidig omsætningsnedgang«. I U 2000.212 SH (Magli- 
te-lommelygte) blev erstatningen opdelt i et beløb for markedsfortræng
ning og et beløb for markedsforstyrrelse. I utrykt ØLD af 12.12.2002 (I 
ka’ ikke slå os ihjel) blev erstatningen fastsat til et beløb pr. udsendelse 
og genudsendelse af det ophavsretskrænkende tv-program.

Erstatningen kan i h.t. retspraksis fastsættes skønsmæssigt, se eksem
pelvis U 1994.132 0 (universitetskompendier).

I U 1997.1546 V (Netto Music II) fik rettighedshaverne - NCB - en 
erstatning svarende til et tillæg på 100 pct. oven i vederlaget. Erstatnin
gen skulle dække kontroludgifter, og den begrundes således i domspræ- 
misseme: »Ved vurderingen af, om [NCB] har krav på yderligere erstat
ning og godtgørelse for ikke-økonomisk skade, må der lægges betydelig 
vægt på, at hele fremgangsmåden ved opkrævning af NCB-vederlag er 
afhængig af, at de vederlagspligtige foretager korrekte og fuldstændige 
indberetninger, og at [NCB] kun vanskeligt og under anvendelse af store 
ressourcer er i stand til at føre kontrol med, om de vederlagspligtige op
fylder deres forpligtelser. Derfor må der også ydes [NCB] erstatning for
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Det er domstolene, der fastsztter den samlede erstatning efter en hel- 
hedsvurdering af alle relevante elementer, eventuelt skonsmessigt. Der- 
for vil der formentlig ikke vare tale om, at rettighedshaveren kan f~ er- 
statning, der dzkker summen af rettighedshaverens fulde tab og kran 
kerens fortjeneste krone-til-krone. Men krzenkerens fortjeneste kan vare 
storre end den forurettedes lidte tab; det har domstolene mulighed for at 
tage hensyn til ved fastscttelsen af det lidte tab og dermed erstatningens 
storrelse. Kriteriet om krznkerens uberettigede fortjeneste kan for ek- 
sempel tankes anvendt i situationer, hvor en stor virksomhed har kran- 
ket en ophavsret, som indehaves af en ophavsmand med f~ okonomiske 
ressourcer. I s~danne tilfzelde kan det vere vanskeligt at fastsatte op- 
havsmandens tabte fortjeneste og langt lettere at beregne krenkerens 
fortjeneste. Erstatningen kan i s~danne tilfzlde i stedet fastsettes under 
hensyntagen til krenkerens fortjeneste. 

Opregningen af de elementer, der kan indg i beregningen af erstat- 
ningen istk. 2 er ikke udtommende. Det betyder, at domstolene ogs~ kan 
inddrage andre elementer ved fastscttelsen af erstatningen, for eksem- 
pel afsetningstab, tab som folge af markedsforstyrrelser, kontrolom- 
kostninger m.v., der ligeledes indg~r som elementer ved fastszttelsen af 
erstatningen efter geldende ret.« 

Se U 1983.976 0 (Scan Video), hvor der bl.a. blev givet erstatning for 
p~regnelig »fremtidig omsatningsnedgang«. I U 2000.212 SH (Magli- 
te-lommelygte) blev erstatningen opdelt i et belob for markedsfortreng- 
ning og et belob for markedsforstyrrelse. I utrykt OLD af 12.12.2002 (I 
ka' ikke sl os ihjel) blev erstatningen fastsat til et belob pr. udsendelse 
og genudsendelse af det ophavsretskrenkende tv-program. 

Erstatningen kan i h.t. retspraksis fastszttes skonsmassigt, se eksem- 
pelvis U 1994.132 0 (universitetskompendier). 

I U1997.1546 V (Netto Music II) fik rettighedshaverne - NCB - en 
erstatning svarende til et tilleg p~ 100 pct. oven i vederlaget. Erstatnin- 
gen skulle dzkke kontroludgifter, og den begrundes s~ledes i domspre- 
misseme: »Ved vurderingen af, om [NCB] har krav p~ yderligere erstat- 
ning og godtgorelse for ikke-okonomisk skade, m~ der laegges betydelig 
vaegt p~, at hele fremgangsm~den ved opkrevning af NCB-vederlag er 
afheengig af, at de vederlagspligtige foretager korrekte og fuldstendige 
indberetninger, og at [NCB] kun vanskeligt og under anvendelse af store 
ressourcer er i stand til at fore kontrol med, om de vederlagspligtige op- 
fylder deres forpligtelser. Derfor m der ogs~ ydes [NCB] erstatning for 
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de udgifter, som man har haft til efterforskning og undersøgelser i den 
foreliggende sag, hvor afregning ikke er sket som påkrævet. En sådan 
erstatning må i det væsentlige fastsættes skønsmæssigt [...]«.

Højesteret lægger i U 2011.1736 H (Gravgaard Larsen) til grund som 
»tilstrækkeligt sandsynliggjort«, at en ophavsretskrænkelse på intemet- 
tet »har medført en vis markedsforstyrrelse, og at rettighedshaverne med 
rette har afholdt kontroludgifter«, men det konstateres samtidig, at ret
tighedshaverne ikke har »underbygget deres påstand om erstatning, her
under vedrørende markedsforstyrrelse, tab af afsætning og udgifter til 
gennemførelse af kontrol«. Herefter fastsættes vederlag og erstatning 
»på grundlag af et skøn, som er forbundet med betydelig usikkerhed«.

1 utrykt VLD af 25.8.2004 (boksetransmission I) - U 2005.1019 V 
(boksetransmission II) — U 2001.1572 V (deeplinks) blev vederlaget for
højet med væsentlige erstatningsbeløb under henvisning til rettigheds
havernes kontroludgifter.

I U 2005.60 V (DivX) blev der ud over et rimeligt vederlag fastsat en 
erstatning svarende til 100 pct. af det tilkendte vederlag for kopiering af 
film (dog kun 50 pct. for et mindre beløb vedr. kopiering af filmunder
tekster). I præmisserne er der detaljeret redegjort for beregningen af ve
derlaget, herunder størrelsen af vederlaget pr. kopieret film. Vederlaget 
og erstatningen blev lempet i medfør af erstatningsansvarslovens § 24 
under hensyn til krænkerens økonomiske forhold og til, at der ikke fore
lå egentlig erhvervsmæssig virksomhed.

Praksis om i visse tilfælde at tildele en erstatning på 100 pct. oven i 
det sædvanlige vederlag kan ikke anses for tilsidesat ved 2005b-lovmo- 
tiveme.

Imidlertid har Højesteret afvist et sådant princip for udmåling af er
statning; det sker i præmisserne til afgørelsen i U 2011.1736 H (Grav
gaard Larsen), hvor det udtales: »Højesteret bemærker i denne forbin
delse, at der i sager om retsstridig tilgængeliggørelse af musikværker og 
lignende over internettet ikke er grundlag for at udmåle erstatningen til 
rettighedshaverne til et beløb, der beregnes i forhold til vederlagets stør
relse, f.eks. princippet om ‘dobbelt-op’«.10

I U 2002.1645 0 (Lollikhus) blev der ved fastsættelsen af erstatnin
gen taget hensyn til, at »sagsøgeren i et vist skønsmæssigt omfang har 
draget fordel af sparede omkostninger«. Selv om der ikke kan dokumen
teres noget tab - fx fordi der ikke ville være givet samtykke til udnyt-

10. Om dommen, se Skovbo i NIR 2012, s. 202-205.
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de udgifter, som man har haft til efterforskning og undersogelser i den 
foreliggende sag, hvor afregning ikke er sket som p~krevet. En sdan 
erstatning m~ i det vesentlige fastsettes skonsmessigt[...J«. 

Hojesteret lagger i U 2011.1736 H (Gravgaard Larsen) til grund som 
»tilstrekkeligt sandsynliggjort«, at en ophavsretskrenkelse p~ internet- 
tet »har medfort en vis markedsforstyrrelse, og at rettighedshaverne med 
rette har afholdt kontroludgifter«, men det konstateres samtidig, at ret- 
tighedshaverne ikke har »underbygget deres p~stand om erstatning, her- 
under vedrorende markedsforstyrrelse, tab af afsetning og udgifter til 
gennemforelse af kontrol«. Herefter fastsettes vederlag og erstatning 
»wp grundlag af et skon, som er forbundet med betydelig usikkerhed«. 

I utrykt VLD af 25.8.2004 (boksetransmission I) -U 2005.1019 V 
(boksetransmission II)- U 2001.1572 V (deeplinks) blev vederlaget for- 
hojet med vesentlige erstatningsbelob under henvisning til rettigheds- 
havernes kontroludgifter. 

I U 2005.60 V (DivX) blev der ud over et rimeligt vederlag fastsat en 
erstatning svarende til 100 pet. af det tilkendte vederlag for kopiering af 
film (dog kun 50 pct. for et mindre belob vedr. kopiering af filmunder- 
tekster). I premisserne er der detaljeret redegjort for beregningen af ve- 
derlaget, herunder storrelsen af vederlaget pr. kopieret film. Vederlaget 
og erstatningen blev lempet i medfor af erstatningsansvarslovens § 24 
under hensyn til krenkerens okonomiske forhold og til, at der ikke fore- 
l egentlig erhvervsmessig virksomhed. 

Praksis om i visse tilfelde at tildele en erstating p 100 pct. oven i 
det szdvanlige vederlag kan ikke anses for tilsidesat ved 2005b-lovmo- 
tiverne. 

Imidlertid har Hojesteret afvist et s~dant princip for udm~ling af er- 
statning; det sker i premisserne til afgorelsen i U 2011.1736 H (Grav- 
gaard Larsen), hvor det udtales: »Hojesteret bemarker i denne forbin- 
delse, at der i sager om retsstridig tilgangeliggorelse af musikverker og 
lignende over internettet ikke er grundlag for at udm~le erstatningen til 
rettighedshaverne til et belob, der beregnes i forhold til vederlagets stor- 
relse, f.eks. princippet om 'dobbelt-op'«." 

I U2002.1645 0 (Lollikhus) blev der ved fastsettelsen af erstatnin- 
gen taget hensyn til, at »sagsogeren i et vist skonsmessigt omfang har 
draget fordel af sparede omkostninger«. Selv om der ikke kan dokumen- 
teres noget tab - fx fordi der ikke ville vere givet samtykke til udnyt- 

10. Om dommen, se Skovbi NIR 2012, s. 202-205. 
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teisen - har den forurettede ved retskrænkelsen herefter krav på i det 
mindste et rimeligt vederlag for udnyttelsen. Se således U 2002.911 0 
(tv-boksning), hvor der ikke tilkendes erstatning, men alene vederlag 
(og godtgørelse). Om godtgørelse for ikke-økonomisk skade, se afsn. 3 
nedenfor. At brugeren angiveligt ikke ville have brugt værket, hvis der 
skulle være betalt honorar til ophavsmanden, fritager ikke for erstat
ningspligt m.v., jf. U 1985.257 0 (Spies).

Erstatningskrav forældes efter de almindelige forældelsesregler i 
dansk ret.11 Se herved U 1997.1546 V (Netto Music II). Om forældelse 
af vederlagskrav i h.t. tvangs- og aftalelicenser, se OHL § 49.

Hvad angår trykt retspraksis siden 1961 vedr. forsætlige eller uagt
somme lovovertrædelser er der tilkendt erstatning og/eller vederlag i 
følgende sager (beløbet kan inkludere godtgørelse efter § 83, stk. 3): U 
1961.470 0 (teenager-klub): 420 kr. -U 1962.254 SH (Vejviser for Ma
skinindustrien): 12.000 kr. - U 1962.922 0 (pensionat): 39 kr. - U 
1963.782 H (hvilestol): 15.500 kr. - U 1964.53 H (Ultra-hylden): 177 
kr. - U 1966.676 0 (Nabo til Nordpolen): 1.000 kr. - U 1967.482 H 
(opvaskestativ): 2.000 kr. - NIR 1969.281 SH (charms): 1.000 kr. - U 
1969.851 H (kaffemølle): 5.000 kr. - U 1969.946 0 (borgerforening i 
Køge): 41 kr. -U 1972.827 0 (Lille Valby Forsamlingshus): 111 kr.-U 
1975.30 H (billedbog): 1.500 kr. - U 1975.1014 0 (Wiinblad lysestage 
I): 6.000 kr. - U 1976.245 0 (Viva-Huset): 6.000 kr. - U 1976.700 B 
(Miljøstyrelsen): 107 kr. - U 1978.42 H (Skibelund): 5.423 kr. - U 
1978.610 0 (Allinge-Sandvig Pensionistforening): 72 kr. - U 1978.901 
H (Politiken): 300 kr. - U 1978.944 SH (Z 21): 125.000 kr. - NIR 
1979.347 V (Falcon møbler): 150.000 kr. - U 1979.248 0 (Wiinblad 
lysestage II): 30.000 kr. - U 1979.685 0 (Centrum-Demokraterne): 650 
kr. - U 1980.319 SH (Jotul pejs): 4.000 kr. - U 1980.604 SH (Nordfyns 
Vejviser): 40.000 kr. - U 1980.689 0 (Naturlommekalenderen): 5.000 
kr. - U 1981.693 B (Storm P.-tegninger): 2.000 kr. - U 1982.4 H (Jacob
sens slankekure I): 50.000 kr. - U 1982.487 0 (Drivhuset): 169 kr. - U 
1982.511 0 (pomobiograf): 3.000 kr. -U 1982.926 0 (Ritzaus Bureau): 
500 kr.-U 1983.976 0 (Scan Video): l,2mio.kr.-U 1984.201 0 (Tegl 
77): 40.000 kr. - NIR 1985.332 V (købmandsfigur): 20.000 kr. - U 
1985.257 0 (Spies): 1.500 kr. - U 1985.389 H (Galten Vejviser): 50.000 
kr.-U 1985.664 V (Cadoform): 22.059 kr.-U 1987.204 0 (undervis
ningshæfte): 2 x 2.000 kr. - U 1989.45 H (stramajbroderier): 125.000

II. Se herved Koktvedgaard 2002, s. 424.
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telsen -- har den forurettede ved retskrzenkelsen herefter krav p~ i det 
mindste et rimeligt vederlag for udnyttelsen. Se s~ledes U 2002.911 0 
(tv-boksning), hvor der ikke tilkendes erstatning, men alene vedcrlag 
(og godtgorelse). Om godtgorelse for ikke-okonomisk skade, se afsn. 3 
nedenfor. At brugeren angiveligt ikke ville have brugt vzrket, hvis der 
skulle vere betalt honorar til ophavsmanden, fritager ikke for erstat- 
ningspligt m.v., jf. U 1985.257 0 (Spies). 

Erstatningskrav forzeldes efter de almindelige foreldelsesregler i 
dansk ret.'' Se herved U 1997.1546 V (Netto Music II). Om forldelse 
af vederlagskrav i h.1. tvangs- og aftalelicenser, se OHL§ 49. 

Hvad ang~r trykt retspraksis siden 1961 vedr. forsztlige eller uagt- 
somme lovovertrredelser er der tilkendt erstatning og/eller vederlag i 
folgende sager (belobet kan inkludere godtgerelse efter $ 83, stk. 3): U 
1961.4700 (teenager-klub): 420 kr. - U 1962.254 SH (Vejviser for Ma- 
skinindustrien): 12.000 kr. - U 1962.922 0 (pensionat): 39 kr. - U 
1963.782 H (hvilestol): 15.500 kr.  U 1964.53 H (Ultra-hylden): 177 
kr. - U 1966.676 0 (Nabo til Nordpolen): 1.000 kr. - U 1967.482 H 
(opvaskestativ): 2.000 kr. -- NIR 1969.281 SH (charms): 1.000 kr. - U 
1969.851 H (kaffemolle): 5.000 kr. -- U 1969,946 0 (borgerforening i 
Koge): 41 kr.  U 1972.827 0 (Lille Valby Forsamlingshus): IHI kr. - U 
1975.30 H (billedbog): 1.500 kr. -- U 1975.1014 0 (Wiinblad lysestage 
I): 6.000 kr. - U 1976.245 0 (Viva-Huset): 6.000 kr. - U 1976.700 B 
(Miljostyrelsen): 107 kr.  U 1978.42 H (Skibelund): 5.423 kr. -- U 
1978.610 0 (Allinge-Sandvig Pensionistforening): 72 kr. U 1978.901 
H (Politiken): 300 kr.  U 1978.944 SH (Z 21): 125.000 kr. - NIR 
1979.347 V (Falcon mobler): 150.000 kr. - U 1979.248 0 (Wiinblad 

lysestage II): 30.000 kr. - U 1979.685 0 (Centrum-Demokraterne): 650 
kr. - U1980.319 SH (J~tul pejs): 4.000 kr. - U 1980.604 SH (Nordfyns 
Vejviser): 40.000 kr. - U 1980.689 0 (Naturlommekalenderen): 5.000 
kr. -- U 1981.693 B (Storm P.-tegninger): 2.000 kr. - U 1982.4 H (Jacob- 
sens slankekure I): 50.000 kr. --U 1982.487 0 (Drivhuset): 169 kr. - U 
1982.511 0 (pomobiograf): 3.000 kr. U 1982.926 0 (Ritzaus Bureau): 
500 kr. - U1983.976 0 (Scan Video): 1,2 mio. kr. --U 1984.201 0 (Tegl 
77): 40.000 kr. -- NIR 1985.332 V (kobmandsfigur): 20.000 kr. -- U 
1985.257 0 (Spies): 1.500 kr.  U 1985.389 H (Galten Vejviser): 50.000 
kr. - U 1985.664 V (Cadoform): 22.059 kr.  U 1987.204 (undervis- 
ningsheefte): 2 2.000 kr. - U 1989.45 H (stramajbroderier): 125.000 

II. Se herved KKoktvedgaard 2002, s. 424. 
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franske francs - NIR 1990.247 SH (kursusmateriale): 100.000 kr. - U 
1990.579 0 (Fynske Livregiments Musikkorps): 12.708 kr.-U 1991.216 
0 (124 videofilm): 100.000 kr. - U 1992.549 0 (B.T.): 5.000 kr. - U 
1992.909 SH (Superellipsebord): 300.000 kr. - U 1993.180 0 (Kanal 2/ 
Larzen & Topsøe-Jensen): 2 x 2.000 kr. - U 1994.132 0 (universitets
kompendier): 12.000kr.,2.000kr. og3.000kr.-U 1995.535 0(Odense 
Cykel Klub): 10.563 kr.-U 1996.1093 V (Bamse og Kylling): 100.000 
kr. - U 1997.1546 V (Netto Music II): 2.997.393 kr. - U 1998.941 SH 
(holder til opvaskebørste): 300.000 kr. - U 1999.158 SH (Eva-Trio):
250.000 kr. - U 1999.326 0 (Microsoft): 1 mio. kr. - U 1999.333 0 
(Arte-tilskud): 42.000 kr. - U 1999.1462 0 (Billed Bladet): 50.000 kr.
- U 1999.2057 0 (frisør): 1.472 kr. - U 2000.212 SH (Maglite-lomme- 
Iygte): 75.000 kr. - U 2000.2359 0 (Club Lorry): 10.000 kr. - U 
2001.747 H (Tripp Trapp III): 500.000 kr. - U 2001.1572 V (deeplinks):
2 x 100.000 kr. - U 2001.2594 0 (parcelhus): 60.000 kr.-U 2002.911 
0 (tv-boksning): 24.000 kr.-U 2002.1645 0 (Lollikhus): 400.000 kr.
- U 2004.2464 SH (Vola armaturer I): 250.000 kr.-U 2005.60 V 
(DivX): 200.000 kr. - U 2005.1019 V (boksetransmission II): 100.000 
kr. - U 2005.1393/2 V (Frederiksbjerg Kopicenter): 400.000 kr.-U 
2007.2507 V(Scan Soft): 305.250kr.-U 2009.1789H (Zebra): 200.000 
kr. - U 2010.60 0 (Spot): 114.600 kr.-U 2011.955 H (skipperhuse):
1.625.000 kr. (inkl. moms)-U 2011.1736 H (Gravgaard Larsen): 10.000 
kr.-U 2011.2736 H (Tripp Trapp IV): 1.250.000 kr. - U 2011.3451 H 
(Global-knive II): 200.000 kr.-U 2012.901 H (råbånd): 25.000 kr.-U 
2013.1704 0 (Hornsleth): 5.000 kr. -U 2013.3002 V (TV 2/Østjylland):
3.000 kr. - U 2014.888 H (Jargil): 400.000 kr.-U 2014.1396 H (sø
kort): 1 mio. kr. - U 2014.2497 SH (britiske kopimøbler): 2 x 200.000 
kr. - U 2014.2652 0 (Ninka): 250.000 kr. - U 2015.1505 0 (Liberal 
Alliance): 30.000 kr.-U 2015.1972 V (Lidi): 40.000 kr.

I U 1989.1016 H (Bistro-kaffekander) blev der tilkendt en medop
havsmand licensafgift for dels det hidtidige, dels det fortsatte salg af 
brugsgenstanden. I U 2001.1023 H (møbelarkitekters royalty) blev der 
tilkendt en samlet royalty på ca. 915.000 kr.

I FED 1996.1503 0 (Patricia Records) blev erstatningen for piratko
piering af musik fastsat til 8 mio. kr. I en sag om uberettiget optryk af en 
bog som tillæg til en avis indgik parterne forlig om erstatning på 1 mio. 
kr.;12 den strafferetlige side af sagen blev afgjort ved utrykt BRD af

12. Se Politikcn 19.12.1997.
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franske francs -- NIR 1990.247 SH (kursusmateriale): 100.000 kr. - U 
1990.579 0 (Fynske Livregiments Musikkorps): 12.708 kr.U 1991.216 
0 (124 videofilm): 100.000 kr. - U 1992.549 0 (B.T.): 5.000 kr. -- U 

1992.909 SH (Superellipsebord): 300.000 kr. -- U 1993.180 0 (Kanal 2/ 
Larzen & Topsoe-Jensen): 2 x 2.000 kr. -- U 1994.132 0 (universitets- 
kompendier): 12.000 kr., 2.000 kr og 3.000kr. -U 1995.535 0 (Odense 
Cykel Klub): 10.563 kr. - U 1996.1093 V (Bamse og Kylling): 100.000 
kr. - U 1997.1546 V (Netto Music II): 2.997.393 kr. - U 1998.941 SH 
(holder til opvaskeborste): 300.000 kr. --U 1999.158 SH (Eva-Trio): 
250.000 kr. - U 1999.326 0 (Microsoft): I mio. kr. - U 1999.333 0 
(Arte-tilskud): 42.000 kr. - U 1999.1462 0 (Billed Bladet): 50.000 kr. 
- U 1999.2057 0 (frisor): 1.472 kr. -- U 2000.212 SH (Maglite-lomme- 
lygte): 75.000 kr. - U 2000.2359 0 (Club Lorry): 10.000 kr. -- U 
2001.747 H (Tripp Trapp 111): 500.000 kr. U 2001 .1572 V (deeplinks): 
2 x 100.000 kr. - U 2001.2594 0 (parcelhus): 60.000 kr.  U 2002.911 
0 (tv-boksning): 24.000 kr. - U 2002.1645 0 (Lollikhus): 400.000 kr. 
- U 2004.2464 SH (Vala armaturer l): 250.000 kr.  U 2005.60 V 
(DivX): 200.000 kr. - U 2005.1019 V (boksetransmission II): 100.000 
kr. - U 2005.1 393/2 V (Frederiksbjerg Kopicenter): 400.000 kr.  U 
2007.2507 V (Scan Soft): 305.250 kr.  U 2009.1789 H (Zebra): 200.000 
kr. - U 2010.60 0 (Spot): 114.600 kr.  U 2011.955 H (skipperhuse): 

1.625.000 kr. (inkl. moms) --U 2011.1736 H (Gravgaard Larsen): 10.000 
kr. - U2011.2736 H (Tripp Trapp IV): 1.250.000 kr. - U 2011.3451 H 
(Global-knive II): 200.000 kr. -- U 2012.901 H (rib~nd): 25.000 kr.  U 
2013.1704 0 (Horsleth): 5.000 kr. U 2013.3002 V (TV 2/Ostjylland): 
3.000 kr. - U 2014.888 H (Jargil): 400.000 kr. - U 2014.1396 H (so- 
kort): I mio. kr. -- U 2014,2497 SH (britiske kopimobler): 2 x 200.000 
kr. -- U 2014.2652 0 (Ninka): 250.000 kr. - U 2015.1505 0 (Liberal 
Alliance): 30.000 kr.  U 2015.1972 V (Lidl): 40.000 kr. 

I U 1989.1016 H (Bistro-kafTekander) blev der tilkendt en medop- 
havsmand licensafgift for dels det hidtidige, dels det fortsatte salg af 
brugsgenstanden. I U 2001.1023 H (mobelarkitekters royalty) blev der 
tilkendt en samlet royalty p~ ca. 915.000 kr. 

I FED 1996.1503 0 (Patricia Records) blev erstatningen for piratko- 
piering af musik fastsat til 8 mio. kr. I en sag om uberettiget optryk af en 
bog som tillag til en avis indgik partere forlig om erstatning p~ I mio. 
kr.;' den strafferetlige side af sagen blev afgjort ved utrykt BRD af 

12. Se Politiken 19,12.1997. 
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9.5.1997 (Kommissærens Dagbog). 1 utrykt SI-ID af 15.8.1997 (Tripp 
Trapp II) blev en erstatning for plagiat af en stol udmålt til 500.000 kr. I 
U 2004.1085 H (Montana reolsystem III) blev erstatningen på grundlag 
af markedsføringslovens § 1 fastsat til 3 mio. kr.

2. Stk. 2
Bestemmelsen i § 83, stk. 2, fastslår, at der ved fastsættelse af erstat
ning efter stk. 1, nr. 2, skal tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte 
fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste. Opregningen er ikke 
udtømmende. Der henvises nærmere til afsn. 1 ovenfor.

3. Stk. 3
Bestemmelsen i § 83, stk. 3, om godtgørelse for ikke-okonomisk ska
de13 er ikke obligatorisk, jf. ordene »kan der derudover fastsættes«. 
Den forurettede har således ikke et ubetinget krav på godtgørelse; beta
ling af godtgørelse er betinget af dels et retsstridigt forhold, dels en ska
devirkning, jf. 2005b-lovmotiverne. Indtil 2005b-loven var godtgørel
sen derimod principielt obligatorisk, jf. Schønning 2003, s. 674 f.

Bestemmelsen finder anvendelse ved retsstridige forhold. Herved 
forstås forsætlige eller uagtsomme lovovertrædelser, jf. § 83, stk. 1. 
Lovovertrædelser i god tro omfattes ikke af bestemmelsen, som på den 
anden side ikke stiller krav om et strafbart forhold - simpel uagtsomhed 
er således tilstrækkeligt.14 Se U 1981.693 B (Storm P.-tegninger) vedr. 
retstilstanden før 1985-loven.

Bestemmelsen finder ikke alene anvendelse på krænkelse af ophavs- 
mænds, udøvende kunstneres og fotografers rettigheder, men også juri
diske personers rettigheder: lyd- og billedproducenter, radio- og tv-fore- 
tagender samt fremstillere af kataloger m.v., jf. §§ 66, 67, 69 og 71.

Ifølge 1961-lovmotiverne må krav om godtgørelse for ikke-økonomisk 
skade »efter omstændighederne kunne tillægges ophavsmanden selv, uan
set om han har overdraget ophavsretten helt eller delvis til andre«.15

§ 83, stk. 3, gælder ikke alene ved krænkelser af ideelle rettigheder 
(især OHL § 3), men også krænkelser af ophavsmandens m.fl. økonomi
ske rettigheder (bl.a. OHL § 2).16

13. Om godtgørelse for ikke-økonomisk skade, se Riis 2005, s. 311 ff. - Ringnes i NIR 
2005, s. 615-622 - N.M. Andersen m.fl. 2006, s. 483 fT. - Udsen 2009, s. 427 f. (om 
godtgørelse, når ophavsmanden er død).

14. Se herved Lund 1961, s. 303 f.
15. Se herved Schønning 1989, s. 99 f.
16. Se herved Lund 1961, s. 303.
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9.5.1997 (Kommisserens Dagbog). I utrykt SHD af 15.8.1997 (Tripp 
Trapp ID) blev en erstatning for plagiat af en stol udm~lt til 500.000 kr. I 
U2004.1085 H (Montana reolsystem III) blev erstatningen p~ grundlag 
af markedsforingslovens &$ I fastsat til 3 mio. kr. 

2. Stk. 2 
Bestemmelsen i 8 83, stk. 2, fastsl~r, at der ved fastszettelse af erstat- 
ning efter stk. I, nr. 2, skal tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte 
fortjeneste og krzenkerens uberettigede fortjeneste. Opregningen er ikke 
udtommende. Der henvises nermere til afsn. I ovenfor. 

3. Stk. 3 
Bestemmelsen i $ 83, stk. 3, om godtgorelse for ikke-okonomisk ska- 
de!' er ikke obligatorisk, jf. ordene »kan der derudover fastszttes«. 
Den forurettede har s~ledes ikke et ubetinget krav p~ godtgorelse; beta- 
ling af godtgorelse er betinget af dels et retsstridigt forhold, dels en ska- 
devirkning, jf. 2005b-lovmotiverne. Indtil 2005b-loven var godtgorel- 
sen derimod principielt obligatorisk, jf. Schonning 2003, s. 674 f. 

Bestemmelsen finder anvendelse ved retsstridige forhold. Herved 
forst~s forsetlige eller uagtsomme lovovertrzdelser, jf. $ 83, stk. I 
Lovovertredelser i god tro omfattes ikke af bestemmelsen, som p~ den 
anden side ikke stiller krav om et strafbart forhold -- simpel uagtsomhed 
er s~ledes tilstrekkeligt." Se U 1981.693 B (Storm P-tegninger) vedr. 
retstilstanden for 1985-loven. 

Bestemmelsen finder ikke alene anvendelse p~ krenkelse af ophavs- 
mends, udovende kunstneres og fotografers rettigheder, men ogs~ juri- 
diske personers rettigheder: lyd- og billedproducenter, radio- og tv-fore- 
tagender samt fremstillere af kataloger m.v, jf. $$ 66, 67, 69 og 71. 

Ifolge 1961-lovmotiverne m~ krav om godtgorelse for ikke-okonomisk 
skade »wefter omstzendighedere kunne till@gges ophavsmanden selv, uan- 
set om han har overdraget ophavsretten helt eller delvis til andre«.' 

$ 83, stk. 3, gelder ikke alene ved kreenkelser af ideelle rettigheder 
(is&er OHL $ 3), men ogs~ krankelser af ophavsmandens m.fl. okonomi- 
ske rettigheder (bl.a. OHL $ 2)." 

13, Om godtgorelse for ikke-akonomisk skade, se Riis 2005,s. 31I ff.  Ringnes i NIR 
2005, s. 615-622 - N.M. Andersen m_ft. 2006, s. 483 ff. - Udsen 2009, s. 427 f. (om 
godtgorelse, n~r ophavsmanden er dod). 

14. Se herved Lund 1961,s. 303 f. 
15. Se herved Schonning 1989,s. 99 f. 
I6. Se herved Lund 1961,s. 303. 
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§ 83, slk. 3, er udformet i nær overensstemmelse med erstatningsan
svarslovens § 26 om godtgørelse for tort.17 Godtgørelse for ophavsrets
krænkelser kan muligvis også påberåbes på grundlag af erslatningsan- 
svarslovens § 26, jf. Rolhe 1987, s. 206.18

Siden 1.7.1985 er der tilkendt godtgørelse i følgende trykte afgørel
ser: U 1992.549 0 (B.T.): 2.000 kr. - U 1993.180 0 (Kanal 2/Larzen & 
Topsøe-Jensen) (godtgørelsen ikke særskilt opgjort) - U 1996.1093 V 
(Bamse og Kylling): 20.000 kr. - U 1997.1301 0 (Forrædernes børn):
5.000 kr. - U 2001.747 H (Tripp Trapp III): 30.000 kr. - U 2001.1572 V 
(deeplinks) (godtgørelsen ikke selvstændigt opgjort) - U 2002.911 0 
(tv-boksning): 30.000 kr. - U 2010.1422 H (Erik A. Frandsens billeder):
20.000 kr. - U 2011.955 H (skipperhuse): 37.500 kr. - U 2011.2736 H 
(Tripp Trapp IV): 30.000 kr. - U 2013.1704 0 (Homsleth): 25.000 kr. 
- U 2013.3002 V (TV 2/Østjylland): 3.000 kr. - U 2015.1505 0 (Liberal 
Alliance): 15.000 kr.

I utrykt SHD af 15.8.1997 (Tripp Trapp II) fik ophavsmanden til en 
stol tilkendt en godtgørelse på 30.000 kr. for plagiat af stolen. I utrykt 
VLD af 25.8.2004 (boksetransmission I) og U 2005.1019 V (bokse
transmission II) blev der tildelt godtgørelse til en organisation, der re
præsenterede indehaverne af tv-rettighedeme til en boksekamp. I svensk 
HRD i NIR 1985.473 (NCB/Skivmagasinet) fandtes nogle ulovlige 
bootlegoptagelser at være af en så dårlig kvalitet, at piratkopierne ogsi 
var skadelige i ideel henseende for ophavsmændene, hvorfor NCB kun
ne kræve godtgørelse. I utrykt BRD af 20.1.2012 (Sunshine Reggae) 
blev der tildelt samlet vederlag og godtgørelse på 100.000 kr. for droit 
moral-krænkelse ved brug af musik i politisk øjemed.

Siden 1985 er der trods krav herom ikke tilkendt, godtgørelse i føl
gende sager: U 1994.132 0 (universitetskompendier), hvor landsretten i 
en sag mellem Copydan Undervisningskopier (nu Tekst & Node) (som 
mandatar for nogle forfattere og forlæggere), og tre universiteter ikke 
fandt, at »de af de sagsøgte udviste forhold er af en sådan beskaffenhed, 
at der er grundlag for at tilkende sagsøgerne godtgørelse« - U 1997.1546 
V (Netto Music II), hvor der ikke fandtes at være grundlag for at til
kende NCB godtgørelse - U 2009.1789 H (Zebra) (ditto)-U 2014.888 
H (Jargil) - U 2014.2652 0 (Ninka) - U 2015.1972 V (Lidi).

17. Sc herved bet. 944/1982, s. 71 f.
18. Se herved Koklvedgaard 2002, s. 426 - Riis 2005, s. 317 f.-N.M. Andersen ni ft ~>006

s. 483. "
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$ 83, stk. 3, er udformet i nar overensstemmelse med erstatningsan- 
svarslovens $ 26 om godtgorelse for tort.' Godtgorelse for ophavsrets- 
kreenkelser kan muligvis ogs p~ber~bes p~ grundlag af erstatningsan- 
svarslovens $ 26, jf. Rothe 1987, s. 206. 

Siden 1.7.1985 er der tilkendt godtgerelse i folgende trykte afgorel- 
ser: U 1992.549 0 (B.T.): 2.000 kr. - U1993.180 0 (Kanal 2/Larzen & 
Topse-Jensen) (godtgorelsen ikke serskilt opgiort) - U 1996.1093 V 
(Bamse og Ky!ling): 20.000 kr. - U 1997.1301 0 (Forredernes born): 
5.000 kr. -U 2001.747 H (Tripp Trapp 111): 30.000 kr. -- U 2001.1572 V 
(deeplinks) (godtgorelsen ikke selvstandigt opgiort) -- U 2002.911 0 
(tv-boksning): 30.000 kr. -- U 2010.1422 H (Erik A. Frandsens billeder): 
20.000 kr. -- U 2011.955 H (skipperhuse): 37.500 kr. - U 2011.2736 H 
(Tripp Trapp IV): 30.000 kr. - U 2013.1704 0 (Homsleth): 25.000 kr. 
- U 2013.3002 V (TV 2/0stjylland): 3.000 kr. -U 2015.1505 0 (Liberal 
Alliance): 15.000 kr. 

I utrykt SH D af 15.8.1997 (Tripp Trapp II) fik ophavsmanden ti! en 
stol tilkendt en godtgorelse p~ 30.000 kr. for plagiat af stolen. I utrykt 
VLD af 25.8.2004 (boksetransmission I) og U 2005.1019 V (bokse- 
transmission II) blev der tildelt godtgorelse til en organisation, der re- 
presenterede indehaverne af tv-rettighederne til en boksekamp. I svensk 
HRD i NIR 1985.473 (NCB/Skivmagasinet) fandtes nogle ulovlige 
bootlegoptagelser at vere af en s~ d~rlig kvalitet, at piratkopiere ogs 
var skadelige i ideel henseende for ophavsmendene, hvorfor NCB kun 
ne kreve godtgorelse. I utrykt BRD af 20.1.2012 (Sunshine Reggae) 
blev der tildelt samlet vederlag og godtgorelse p~ 100.000 kr. for droit 
moral-kreenkelse ved brug af musik i politisk ojemed. 

Siden 1985 er der trods krav herom ikke tilkendt godtgorelse i fol- 
gende sager: U 1994.132 0 (universitetskompendier), hvor landsretten i 
en sag mellem Copydan Undervisningskopier (nu Tekst & Node) (som 
mandatar for nogle forfattere og forlaggere), og tre universiteter ikke 
fandt, at »de af de sagsogte udviste forhold er af en s~dan beskaffenhed, 
at der er grundlag for at tilkende sagsogere godtgorelse« --U 1997.1546 
V (Netto Music II), hvor der ikke fandtes at vere grundlag for at til- 
kende NCB godtgorelse - U 2009.1789 H (Zebra) (ditto) -- U 2014.888 
H (Jargil)- U 2014.2652 0 (Ninka) -U 2015.1972 V (Lid!). 

7. Se herved bet. 944/1982,$. 7I f 
18. Se herved Koktvedgaard 2002, s, 426 - Riis 2005,s. 317 f. - N.M. Andersen m.fl. 2006, 

s. 483. 
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Tilintetgørelse m. v.

Retten kan ved dom bestemme, at eksemplarer, som krænker 
retten ti! værker eller frembringelser, der beskyttes efter§84

65-71, skal
1) t ilbagekaldes fra handelen,
2) endeligt fjernes fra handelen.
3) tilintetgores eller
4) udleveres t il den forurettede.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på materialer, redskaber 
eller lignende, der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling el
ler brug af eksemplarer af værket eller frembringelsen.

Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 skal gennemføres uden nogen 
form for godtgørelse ti! krænkeren og berører ikke en mulig erstatning 
ti! den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens 
regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

Stk. 4. Ved en dom om foranstaltninger efter stk. I skal retten tage 
hensyn til, at der skal være forholdsmæssighed mellem krænkelsens om
fang og de beordrede retsmidler samt tredjemands interesser. i

A Baggrund
§ 84 modsvarer 1961-lovens § 57. § 84, stk. 4, blev ændret ved 2001-loven. 
Hele § 84 blev nyaffattet ved 2005b-loven; bestemmelsen bygger på art. 10 i 
retshåndhævelsesdirektivet. Se i øvrigt § 76, afsn. A.

B Kommentarer til § 84
§ 84 giver især mulighed for at tilintetgøre og tilbagekalde ulovligt 
fremstillede eksemplarer for at forebygge krænkende udnyttelser af 
eksemplarerne.1 Generelt om sanktioner, se § 76, afsn. 1.1. Sml. straf
felovens § 75 om konfiskation; i U 1997.503 0 (kunstkopier) og U 
2006.2463 V (PH 2/1 pendel) skete der konfiskation efter straffelovens 
§ 75, stk. 2, og med henvisning til OHL § 84.

i
1. Stk. 1
Bestemmelsen finder anvendelse ved overtrædelse af følgende regler: 
§§ 2 og 3 om ophavsmændenes eneret til værker - forskrifter givet efter

Generelt om tilintetgørelse m.v. efter § 84, se 2005b-lovmotiverne (almindelige be
mærkninger, pkt. 4.4.2)- bet. 944/1982, s. 73 i.-Lunet 1961, s. 305 IT. -N.M. Andersen 
m.fl. 2006, s. 497 fT.

I.
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Tilintetgorelse m.v. 

§ 8 4 Re/fen kan ved dom beslemme, at eksemplare,; s0111 krrenker 
retten til v@erker eller frembringelser, der beskyttes efter 

$$ 65-71, skal 
I) tilbagekaldes fra handelen, 
2) endeligt fjernes fra handelen, 
3) tilintetgores eller 
4) udleveres til den forurettede. 

Stk. 2. Stk. I finder tilsvarende anvendelse p~ materialer, redskaber 
eller lignende, der prim@rt har vceret anvendt til ulovlig fremstilling el- 
ler brug af eksemplarer af veerket eller frembringelsen. 

Stk. 3. Foranstalmninger efter stk. I skal gennemfores uden nogen 
form for godtgorelse til krenkeren og berorer ikke en mulig erstatning 
til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemfores for kraenkerens 
regning, medmindre scerlige grunde taler herimod 

Stk. 4. Ved en dom om foranstalmninger efter stk. I skal retten tage 
hensyn til, at der skal v@ere forholdsmcessighed mellem kr@nkelsens om- 
fang og de beordrede retsmidler samt tredjemands interesser 

A Baggrund 
& 84 modsvarer 1961-lovens $ 57. $ 84, stk. 4, blev andret ved 2001-loven. 
Hele $ 84 blev nyaffattet ved 2005b-loven; bestemmelsen bygger p~ art. I0 i 
retsh~ndhavelsesdirektivet. Se i ovrigt $ 76, afsn. A. 

B Kommentarer til $ 84 
$ 84 giver iser mulighed for at tilintetgore og tilbagekalde ulovligt 
fremstillede eksemplarer for at forebygge kraenkende udnyttelser af 
eksemplarerne.' Generelt om sanktioner, se § 76, afsn. I.I. Sml. straf- 
felovens § 75 om konfiskation; i U 1997.503 (kunstkopier) og U 
2006.2463 V (PH 2/1 pendel) skete der konfiskation efter straffelovens 
§ 75, stk. 2, og med henvisning til OHL $ 84. 

I. Stk. I 
Bestemmelsen finder anvendelse ved overtrredelse af folgende regler: 
6$2 0g 3 om ophavsmendenes eneret til verker -- forskrifter givet efter 

I. Generelt om tilintetgorelse m.v. eter $ 84, se 2005b-lovmotiverne (almindelige be- 
markninger, pkt. 4.4.2)- bet, 944/1982,s. 73 f. - Lund 1961,s. 305 • - N.M. Andersen 
m.ft. 2006, s. 497 ff. 
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$ 6l, stk. 2 - de nertst~ende rettigheder til frembringelser m.v. efter 
$$ 65-71 -- bestemmelserne i $$ 73-75 om titelbeskyttelse, signering og 
droit moral - importreglen i § 77. § 84 omfatter ikke § 72 om presse- 
meddelelser. Bestemmelsen kan ikke anvendes over for reglerne i 
§§ 75 bog 75 com tekniske foranstaltninger m.v., jf. 2005b-lovmotiver- 
ne; ifolge 2002-lovmotiverne (til § 78) kan produkter, indretninger eller 
komponenter, der omfattes af forbuddet i § 75 c, stk. 2, efter omstendig- 
hedeme konfiskeres efter straffelovens almindelige konfiskationsbe- 
stemmelser. Efter $ 84's ordlyd er der ogs~ mulighed for tilintetgorelse 
m.v. i tilfcelde af overtrredelse af OHL§ 2 i form af ulovlige spredning 
af lovlige eksemplarer.3 

Overtrzdelsen skal have fundet sted i Danmark. Overtrredelser i 
Faeroerne og p~ Gronland kan ogs~ medfore tilintetgorelse m.v. i det 
omfang, loven er sat i kraft i disse landsdele, jf. § 93. 

Det er den forurettede, der kan stille krav om tilintetgorelse m.v. 
Tilintetgorelse m.v. efter $ 84 kan kun ske ved dom, jf. $ 84, stk. I. 

Bestemmelsen giver ikke hjemmel til tilintetgorelse m.v. under en fo- 
gedforretning, jf. 1995- 0g 2005b-lovmotiveme. Anvendelsen af $ 84 er 
fakultativ, dvs. at det er op til retten at vurdere, om tilintetgorelse m.v. 
ska! finde sted,jf. herved 1961-lovmotiverne II. Domstolen kan bestem- 
me, at enkelte arkiveksemplarer pa biblioteker m.v. holdes uden for til- 
intetgorelsen, jf. 1961-lovmotiverne. Ifolge 2005b-lovmotiverne kan 
§ 84 ikke anvendes til at krreve tilbagelevering af ulovlige kopier, der er 
afleveret ti! bibliotekeme i medfor af pligtafleveringsloven. 

Der kan vere en tidsmressig forskydning mellem den dom, der fast- 
sl~r selve krenkelsen, og den dom, der p~legger foranstaltningerne, el- 
ler et tidsmessigt sammenfald. Den forurettede part kan s~ledes begere 
$ 84-foranstaltninger i en ny sag, selv om vedkommende allerede har 
opn~et en dom, der fastsl~r selve krenkelsen, jf. 2005b-lovmotiverne. 
Det kan fx blive aktuelt, hvis § 84 onskes bragt i anvendelse over for en 
tredjemand, der ikke er ansvarlig for krenkelsen, men som er i besid- 
delse af ulovlige kopier. 

$ 84 finder s~ledes anvendelse, selv om de subjektive betingelser for 
straf eller erstatning efter $$ 76, 77 0g 83 ikke er opfyldt. Tilintetgorelse 
m.v. kan dermed ogs foretages over for kreenkere i god tro og over for 
tredjemend, der ikke er involveret i selve ophavsretskrenkelsen. Det 

2. Se hervedLund 1961, s. 307. 
3. Se herved Ros~n 1989, s. 343. 
4. Om begrebet den forurettede, se § 81, afsn. I. 
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§84

gælder også privatpersoner, der i god tro liar erhvervet et eksemplar til 
privat brug;5 se herved § 84, stk. 4. Det er ikke efter § 84 en betingelse, 
at retskrænkelsen er sket i erhvervsøjemed. Tilintetgørelse m.v. kan også 
ske, hvis straf- og erstatningskravet er forældet, jf. Lund /961, s. 310.

§ 84 medfører mulighed for at anvende følgende foranstaltninger: 
»tilbagekaldes fra handelen«. Herved forstås at fx piratkopierede 
varer fjernes fra detailhandelen med den mulighed, at varerne på et 
senere tidspunkt kan komme tilbage i handelen.
»endeligt fjernes fra handelen«. Ved denne foranstaltning er mulig
heden for en midlertidig fjernelse fra detailhandelen ikke tilstede. 
Fjernelsen af fx piratkopierede varer fra detailhandelen er perma
nent.
»tilintetgøres«. Herved forstås destruktion, fx af en bog. Hvis det 
kun er dele af et værkseksemplar, der er ulovlige, fx en side i en 
bog, skal tilintetgørelse (fx i fonn af overtrykning med sværte) så 
vidt muligt kun finde sted for disse deles vedkommende, jf. 
1961-lovmotiverne.
»udleveres til den forurettede«. Herved forstås, at et ulovligt ek
semplar udleveres til den forurettede. Se fx U 2014.1396 H (søkort)

1)

2)

3)

4)

Som eksempel på forskellen mellem »tilbagekaldes fra handelen« og 
»endeligt fjernes fra handelen«, nævner 2005b-lovmotiverne den situa
tion, hvor de ulovlige eksemplarer tilbagekaldes fra handelen, fordi par
terne forhandler om en aftalemæssig løsning eksempelvis i form af en 
licensaftale, der vil lovliggøre krænkerens spredning af rettighedshave
rens eksemplarer.

Forskellen mellem foranstaltningerne »endeligt fjernes fra handlen« 
og »tilintetgøres« kan ifølge 2005b-lovmotiverne være tilfælde, hvor de 
ulovlige eksemplarer eller varer tilintetgøres, inden de overhovedet er 
kommet i handelen. Krænkelsen i disse tilfælde kan fx bestå i ulovlig 
fremstilling af varer eller eksemplarer, der opbevares på et lager.

Forskellen mellem »udleveres til den forurettede« og »tilbagekaldes 
fra handelen« kan være tilfælde, hvor de ulovlige eksemplarer eller va
rer udleveres til den forurettede, inden de er bragt i handelen.

I U 2010.1422 H (Erik A. Frandsens billeder) blev en påstand om 
tilbagekaldelse og udlevering afvist, tilsyneladende fordi påstanden var 
rettet mod en person, der allerede (uberettiget) havde solgt de pågæl-

5. Se herved bet. 944/1982, s. 123 IT. Om privat brug, se § 12, af'sn. 1.2.
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gelder ogs~ privatpersoner, der i god tro har erhvervet et eksemplar til 
privat brug;' se herved $ 84, stk. 4. Det er ikke efter $ 84 en betingelse, 
at retskrenkelsen er sket i erhvervsojemed. Tilintetgorelse m.v. kan ogs~ 
ske, hvis straf- og erstatningskravet er forzldet, jf. Lund 1961,s. 310. 

$ 84 medforer mulighed for at anvende folgende foranstaltninger: 
I) »tilbagekaldes fra handelen«. Herved forst~s at fx piratkopierede 

varer fjeres fra detailhandelen med den mulighed, at varerne p et 
senere tidspunkt kan komme tilbage i handelen. 

2) »wendeligt fjeres fra handelen«. Ved denne foranstaltning er mulig- 
heden for en midlertidig fjernelse fra detailhandelen ikke tilstede. 
Fjemelsen af fx piratkopierede varer fra detailhandelen er perma- 
nent. 

3) »tilintetgores«. Herved forst~s destruktion, fx af en bog. Hvis det 
kun er dele af et vzrkseksemplar, der er ulovlige, fx en side i en 
bog, skal tilintetgorelse (fx i form af overtrykning med sverte) s~ 
vidt muligt kun finde sted for disse deles vedkommende, jf. 
1961-lovmotiverne. 

4) »udleveres til den forurettede«. Herved forst~s, at et ulovligt ek- 
semplar udleveres til den forurettede. Se fx U 2014.1396 H (sokort) 

Som eksempel p~ forskellen mellem »tilbagekaldes fra handelen« og 
»wendeligt fjeres fra handelen«, nzvner 2005b-lovmotiverne den situa- 
tion, hvor de ulovlige eksemplarer tilbagekaldes fra handelen, fordi par- 
terne forhandler om en aftalemzssig losning eksempelvis i form af en 
licensaftale, der vil lovliggore krenkerens spredning af rettighedshave- 
rens eksemplarer. 

Forskellen mellem foranstaltningeme »wendeligt fjernes fra handlen« 
og »tilintetgores« kan ifolge 2005b-lovmotiverne vere tilflde, hvor de 
ulovlige eksemplarer eller varer tilintetgores, inden de overhovedet er 
kommet i handelen. Krenkelsen i disse tilfalde kan fx best~ i ulovlig 
fremstilling af varer eller eksemplarer, der opbevares p~ et lager. 

Forskellen mellem »udleveres til den forurettede« og »tilbagekaldes 
fra handelen« kan vare tilfeelde, hvor de ulovlige eksemplarer eller va- 
rer udleveres til den forurettede, inden de er bragt i handelen. 

I U 2010.1422 H (Erik A. Frandsens billeder) blev en p~stand om 
tilbagekaldelse og udlevering afvist, tilsyneladende fordi p~standen var 
rettet mod en person, der allerede (uberettiget) havde solgt de p~gel- 

5. Se herved bet. 944/1982, s. 123 • Om privat brug. se $ 12, afsn. 1.2. 
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dende billeder til tredjemand, og som derfor ikke længere havde rådig
hed over billederne. Ifølge utrykt ØLD af 23.5.2014 (Orte Møbelfabrik) 
kunne et krav om udlevering rettes mod indehaveren af et lager, som 
»har faktisk rådighed over« de møbler, der ønskedes udleveret; udleve
ring skete til rettighedshaveren, selv om de møbler, der var fremstillet 
retsstridigt, besad en værdi ud over værdien af rettighederne, nemlig 
værdien af materiale, arbejdstid osv.

Foranstaltningerne i stk. 1, nr. 1-4, er alternative. Det betyder, at for
anstaltningerne kan anvendes hver for sig. Det op til retten at afgøre - 
med respekt af det almindelige forhandlingsprincip i retsplejeloven - 
hvilke foranstaltninger der skal bringes i anvendelse. Hvis det fx er 
umuligt af juridiske eller faktuelle grunde at tilbagekalde eksemplarerne 
fra handelen, er det op til retten at afgøre, hvilke andre foranstaltninger 
der kan bringes i anvendelse.

I følgende trykte afgørelser i perioden 1961-2005 er der sket udleve
ring (»inddragelse« i 1961-loven) efter § 84: U 1962.254 SH (Vejviser 
for Maskinindustrien) - U 1962.756 SH (Lykketrold fra Gjøl I) - U 
1964.422 V (trælistekatalog) - U 1976.245 0 (Viva-Huset) (ikke tillagt 
betydning, at efter udlevering af de pågældende tegninger kunne kopier 
af tegningerne skaffes andetsteds) - U 1980.604 SH (Nordfyns Vejviser)
- U 1985.389 H (Galten Vejviser) - U 1990.579 0 (Fynske Livregi
ments Musikkorps) - U 2002.1645 0 (Lollikhus). 1 U 1969.618 SH (ta
toveringsmønster) fandtes der efter omstændighederne ikke grund til at 
konfiskere restoplaget af en bog.

1 følgende trykte afgørelser i perioden 1961-2005 er der sket tilintet
gørelse efter § 84: U 1963.782 H (hvilestol) - U 1964.53 H (Ultra-hyl- 
den) - U 1965.137 H (Venetiansk Serenade) - U 1965.365 0 (Type 58) 
(kun materiale i sagsøgtes egen besiddelse) - U 1967.482 H (opvaske
stativ) - NIR 1969.281 SH (charms) - U 1975.1014 0 (Wiinblad lyse
stage 1) (tilbagekaldelse og destruktion af alle tilgængelige solgte ek
semplarer) - U 1978.944 SH (Z 21) (inkl. forme) - NIR 1979.347 V 
(Falcon møbler) - U 1979.248 0 (Wiinblad lysestage II) (dog ikke på
læg om hjemkaldelse og destruktion aflager og forme hos producent i 
Indien)-U 1979.388 V (Den lille Havfrue III)-U 1982.4 H (Jacobsens 
slankekure I) (hjemkaldelse af eksemplarer, der var i behold hos for
handlere, og tilintetgørelse af disse tillige med eksemplarer på forlagets 
lager) - U 1983.976 0 (Scan Video) - U 1985.1087 SH (mobiler) - U 
1991.847 H (PH-laniper) (også tilintetgørelse af forme og specialværk
tøjer samt tilbagekaldelse og destruktion af alle tilgængelige solgte ek-
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dende billeder til trcdjemand, og som derfor ikke lengere havde r~dig- 
hed over billederne. Ifolge utrykt GLD af 23.5.2014 (Orte Mobelfabrik) 
kunne et krav om udlevering rettes mod indehaveren af et lager, som 
»har faktisk r~dighed over« de mobler, der onskedes udleveret; udleve- 
ring skete til rettighedshaveren, selv om de mobler, der var fremstillet 
retsstridigt, besad en vardi ud over verdien af rettighederne, nemlig 
veerdien af materiale, arbejdstid osv. 

Foranstaltningere i stk. I, nr. I-4, er alternative. Det betyder, at for- 
anstaltningerne kan anvendes hver for sig. Det op til retten at afgore - 
med respekt af det almindelige forhandlingsprincip i retsplejeloven - 
hvilke foranstaltninger der skal bringes i anvendelse. Hvis det fx er 
umuligt af juridiske eller faktuelle grunde at tilbagekalde eksemplarere 
fra handelen, er det op til retten at afgore, hvilke andre foranstaltninger 
der kan bringes i anvendelse. 

I folgende trykte afgorelser i perioden 1961-2005 er der sket udleve- 
ring (»inddragelse«i 1961-loven) efter $ 84: U 1962.254 SH (Vejviser 
for Maskinindustrien) -- U 1962.756 SH (Lykketrold fra Gjol I) -- U 
1964.422 V (treelistekatalog) - U 1976.245 0 (Viva-Huset) (ikke tillagt 
betydning, at efter udlevering af de p~galdende tegninger kunne kopier 
af tegningerne skaffes andetsteds) --U 1980.604 SH (Nordfyns Yejviser) 
- U 1985.389 H (Galten Vejviser) -- U 1990.579 0 (Fynske Livregi- 
ments Musikkorps) -- U 2002.1645 (Lollikhus). 1 U 1969.618 SH (ta- 
toveringsmonster) fandtes der efter omstendighederne ikke grund til at 
konfiskere restoplaget af en bog. 

I folgende trykte afgorelser i perioden 1961-2005 er der sket tilintet- 
gorelse efter $ 84: U 1963.782 H (hvilestol) - U 1964.53 H (Ultra-hy!- 
den) - U 1965.137 H (Venetiansk Serenade)- U 1965.365 0 (Type 58) 
(kun materiale i sagsogtes egen besiddelse) - U 1967.482 H (opvaske- 
stativ) -- NIR 1969.281 SH (charms) - U 1975.1014 0 (Wiinblad lyse- 
stage I) (tilbagekaldelse og destruktion af alle tilgangelige solgte ek- 
semplarer) -- U 1978.944 SH (Z 21) (inkl. fonne) - NIR 1979.347 V 
(Falcon mobler) -- U 1979,248 0 (Wiinblad lysestage II) (dog ikke p~- 
lreg om hjemkaldelse og destruktion af lager og fonne hos producent i 
Indien)--U 1979.388 V (Den lille Havfrue III) - U 1982.4 H (Jacobsens 
slankekure I) (hjemkaldelse af eksemplarer, der var i behold hos for- 
handlere, og tilintetgorelse af disse tillige med eksemplarer p~ forlagets 
lager) - U 1983.976 0 (Scan Video) - U 1985.1087 SH (mobiler) - U 
1991.847 H (PH-lamper) (ogs~ tilintetgorelse af forme og specialverk- 
tojer samt tilbagekaldelse og destruktion af alle tilgangelige solgte ek. 
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semplarer) --U 1992.34 SH (Montana reolsystem I) U 1993.183 0 
(pengesedler I) U 1996.1093 V (Bamse og Kylling). 

2. Stk. 2 
Bestemmelsen i $ 84, stk. 2, preciserer, at adgangen til tilintetgorelse 
m.v. efter stk. 1 ikke alene omfatter selve de ulovlige eksemplarer, men 
ogs~ materialer, redskaber eller lignende, der prim@rt har veret an- 
vendt til ulovlig fremstilling eller brug af eksemplarer. I 1961-lovens 
§ 84, stk. 3, nrevntes tryksatser, klicheer, forme og andet, der kan tjene 
til ulovlig eksemplarfremstilling m.v.; disse eksempler er stadig gyldige. 

Domstolen kan bestemme, at disse forme m.v. tilintetgores eller 
»bringes i en sdan form, at misbrug af dem ikke mere kan finde sted«, 
jf. 1961-lovmotiveme. Sml. § 62, stk. 2, nr. 2, om kreditorforfolgning 
mod kunstverker. 

3.Stk.3 
Bestemmelsen prreciserer, at foranstaltningeme efter stk. I skal gen- 
nemfores for krznkerens regning, medmindre serlige grunde gor sig 
geldende. 

Det er desuden prreciseret, at de i stk. I neevnte foranstaltninger skal 
gennemfores uden nogen form for godtgorelse til krenkeren, og at de 
ikke berorer en mulig erstatning til den forurettede, jf. § 83. 

4. Stk. 4 
I henhold til § 84, stk. 4, skal retten anlegge en proportionalitetsbe- 
tragtning ved afgorelsen af, om der skal ivarksettes en foranstaltning 
om tilintetgorelse el.lign. efter stk. I. 

I 2005b-lovmotiverne nevnes som eksempel p~ »forholdsmessighed 
mellem krenkelsens omfang og de beordrede retsmidler«, at bygninger, 
der m~tte krenke en ophavsmands rettigheder til de bagvedliggende ar- 
kitekttegninger, som udgangspunkt ikke kan kreves tilintetgjort m.v. 
efter § 84, stk. l; sml. § 84, stk. 5, for rendringen ved 2005b-loven. 

N~r det gelder hensyn til »tredjemands interesser«, er der ifolge 
2005b-lovmotiverne navnlig tenkt p~ forbrugere og privatpersoner, der 
har handlet i god tro; sml. 1961-lovens § 84, stk. 4, der ses anvendt i U 
1965.215 0 (kunsthandler) og U 1965.365 0 (Type 58). Som nevnt i 
afsn. 1 ovenfor udelukker § 84 ikke den mulighed, at foranstaltninger 
ogs~ kan p~legges over for personer, der fx i god tro har erhvervet ko- 
pier til privat brug efter privatkopieringsreglen i § 12, stk. l; som langt 
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overvejende udgangspunkt vil der imidlertid ikke ske tilintetgørelse 
m.v. i disse tilfælde som følge af proportionalitetshensynet i § 84, stk. 4. 
1 utrykt ØLD af23.5.2014 (Orte Møbelfabrik) fandtes proportionalitets
princippet i stk. 4 ikke at føre til, at der ikke skulle ske udlevering af 
nogle møbler.

i
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overvejende udgangspunkt vil der imidlertid ikke ske tilintetgorelse 
m.v. i disse tilfelde som folge af proportionalitetshensynet i $ 84, stk. 4. 
I utrykt LD af 23.5.2014 (Ore Mobelfabrik) fandtes proportionalitets- 
princippet i stk. 4 ikke at fore til, at der ikke skulle ske udlevering af 
nogle mobler 
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Offentliggørelse af domme

O Q A 0 I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 83 eller 84, 
V O i" CX kern retten på begæring bestemme, at dommen skal of- 
jentliggøres i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten ti! offentliggørelsen påhviler krænkeren. Offentliggø
relsen skal skefor krænkerens regning og på en så fremtrædende måde, 
som det med rimelighed kan forlanges.

I

A Baggrund
§ 84 a blev gennemfort ved 2005b-loven; bestemmelsen bygger på art. 15 i 
retshåndhævelsesdirektivet. Se i øvrigt § 76, afsn. A.

B Kommentarer til § 84 a
§ 84 a indeholder hjemmel til, at en domstol kan træffe afgørelse om 
offentliggørelse af domme om ophavsretskrænkelse.1 Formålet med 
bestemmelsen er ifølge 2005b-lovmotiveme at »afskrække en fremtidig 
krænker og fremme en øget bevidsthed hos den brede befolkning«.

§ 84 a gælder domme i de civilretlige sager, herunder i sager, hvor 
der ud over en påstand om erstatning også nedlægges påstand om straf 
(sager, der er undergivet privat påtale), men således, at kun den civilret
lige del af dommen omfattes af offentliggørelsen. Bestemmelsen omfat
ter derimod ikke straffesager, heller ikke hvis den krænkede part vælger 
at rejse et erstatningskrav under en straffesag (sager der undergivet be
tinget offentlig påtale). Dette fremgår af 2005b-lovmotiverne (alminde
lige bemærkninger, pkt. 4.5.2).

Bestemmelsen omfatter alene domme, jf. ordlyden af stk. 1, og giver 
derfor ikke hjemmel til offentliggørelse af kendelser, herunder foreløbig 
foranstaltning i sager om fogedforbud og arrest.

Det må formodes, at rettens afgørelse - ligesom efter § 84 - om of
fentliggørelse skal respektere det almindelige forhandlingsprincip i rets
plejeloven, dvs. at det er en forudsætning, at den forurettede har nedlagt 
påstand om offentliggørelse.

Ifølge § 84 a, stk. 2, er det krænkeren, der er forpligtet til at offentlig
gøre dommen. Det svarer til medieansvarslovens § 54. Overtrædelse af 
bestemmelsen sanktioneres efter reglerne i retsplejeloven i lighed med

I. Om offentliggørelse af domme på ophavsretsområdet, se 2005b-lovmotiveme (alminde
lige bemærkninger, pkt. 3.4 og 4.5.2) - N.M. Andersen m.fl. 2006, s. 501 ff.
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Offentliggorelse af domme 

§ 8 4 / en dom, hvorved nogen dommes efter $$ 83 eller 84, d a renten pd beg«ring bestemme, at dommen skal of- 
fentliggores i sin helhed eller i uddrag. 

Stk. 2. Pligten til offentliggorelsen p~hviler krcenkeren. Offentliggo- 
relsen skal ske for kr@nkerens regning og p~ en s~ fremtr@dende m~de, 
som det med rimelighed kan forlanges. 

A Baggrund 
$ 84 a blev gennemfort ved 2005b-loven; bestemmelsen bygger p art. I5 i 
retshndhevelsesdirektivet. Se i ovrigt $ 76, afsn. A. 

B Kommentarer til $ 84 a 
$ 84 a indeholder hjemmel til, at en domstol kan trzffe afgorelse om 
offentliggorelse af domme om ophavsretskrenkelse.' Form~let med 
bestemmelsen er ifolge 2005b-lovmotiverne at »wafskrakke en fremtidig 
kranker og fremme en oget bevidsthed hos den brede befolkning«. 

$ 84 a gelder domme i de civilretlige sager, herunder i sager, hvor 
der ud over en p~stand om erstatning ogs~ nedlagges p~stand om straf 
(sager, der er undergivet privat p~tale), men s~ledes, at kun den civilret- 
lige del af dommen omfattes af offentliggorelsen. Bestemmelsen omfat- 
ter derimod ikke straffesager, heller ikke hvis den krenkede part vrelger 
at rejse et erstatningskrav under en straffesag (sager der undergivet be- 
tinget offentlig p~tale). Dette fremg~r af 2005b-lovmotiverne (alminde- 
lige bemrerkninger, pkt. 4.5.2). 

Bestemmelsen om fatter alene domme,jf. ordlyden af stk. 1, og giver 
derfor ikke hjemmel til offentliggorelse af kendelser, herunder forelobig 
foranstaltning i sager om fogedforbud og arrest. 

Det m~ formodes, at rettens afgoerelse - ligesom efter $ 84 -- om of- 
fentliggorelse skal respektere det almindelige forhandlingsprincip i rets- 
plejeloven, dvs. at deter en forudsretning, at den forurettede har nedlagt 
p~stand om offentliggorelse. 

Ifolge $ 84 a, stk. 2, er det krankeren, der er forpligtet til at offentlig- 
gore dommen. Det svarer til medieansvarslovens $ 54. Overtredelse af 
bestemmelsen sanktioneres efter reglerne i retsplejeloven i lighed med 

I. Om offentliggorelse af domme pl ophavsretsomrddet, se 2005b-lovmotiverne (alminde- 
lige bemarkninger, pkt. 3.4 0g 4.5.2) - N.M. Andersen m.fl. 2006,s. 501 ff. 
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§84a

manglende iagttagelser af pligtforhold i henhold til andre typer af dom- 
Ved krænkeren forstås den, der er ansvarlig for den pågældende 

ophavsretskrænkelse.
Offentliggørelsen skal desuden ske for krænkerens regning.
Endvidere skal offentliggørelsen af dommen ske på en så fremtræ

dende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Det betyder, at 
retten kan træffe afgørelse om, at offentliggørelsen i fx et dagblad skal 
ske med samme typer som dagbladets almindelige tekst. Retten træffer 
afgørelse om offentliggørelsens form, placering, varighed m.v. efter be
gæring fra rettighedshaveren.

Offentliggørelsen kan ske i fx dagblade eller på intemettet, eksempel
vis krænkerens eller rettighedshaverens hjemmeside. Endvidere kan of
fentliggørelsen fx ske ved at udsende en meddelelse om dommen via 
distributionslister til krænkerens kunder.

I U 2011.2736 H (Tripp Trapp IV) blev det bestemt, at krænkerens 
forhandlere - for krænkerens regning - skulle informeres som dommens 
resultat. I U 2014.1396 H (søkort) skulle krænkeren offentliggøre dom
men. Krav om offentliggørelse af en fældende dom afvistes i U 
2014.2497 SH (britiske kopimøbler) med den begrundelse, at det kræn
kende firmas kunder ikke fandtes at have en »relevant beskyttelsesvær
dig interesse« i at modtage underretning om dommens resultat.

Ved offentliggørelsen af domme forudsættes det, at persondatalo
vens regler overholdes.

I 2005b-lovmotiverne udtales det:
»I langt de fleste tilfælde, vil domme i civilretlige sager på det imma- 

terialretlige område indeholde § 6-oplysninger, det vil sige almindelige 
personoplysninger såsom navn, adresse m.v. Disse oplysninger vil efter 
Kulturministeriets opfattelse kunne offentliggøres med hjemmel i per
sondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3, hvorefter behandlingen kan finde sted, 
hvis den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhvi
ler den dataansvarlige. En domstolsafgørelse anses for en retlig forplig
telse ifølge bemærkningerne til persondataloven.

I de sjældent forekommende tilfælde, hvor der måtte være tale om 
offentliggørelse af domme, der indeholder følsomme og fortrolige op
lysninger efter persondatalovens §§ 7 eller 8, vil persondataloven med
føre, at såfremt der efter en konkret vurdering ikke er hjemmel til at of
fentliggøre sådanne oplysninger, så skal oplysningerne anonymiseres, 
det vil sige blokkes ud. Det samme gør sig gældende med hensyn til 
cpr-nummer, der ikke er en følsom oplysning i persondatalovens for

me.
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manglende iagttagelser af pligtforhold i henhold til andre typer af dom- 
me. Ved krankeren forst~s den, der er ansvarlig for den p~geldende 
ophavsretskreenkelse. 

Offentliggorelsen skal desuden ske for kreenkerens regning. 
Endvidere skal offentliggorelsen af dommen ske p~ en s~ fremtra- 

dende m~de, som det med rimelighed kan forlanges. Det betyder, at 
retten kan traffe afgorelse om, at offentliggorelsen i fx et dagblad skal 
ske med samme typer som dagbladets almindelige tekst. Retten traffer 
afgorelse om offentliggorelsens form, placering, varighed m.v. efter be- 
gering fra rettighedshaveren. 

Offentliggorelsen kan ske i fx dagblade eller p~ internettet, eksempel- 
vis krenkerens eller rettighedshaverens hjemmeside. Endvidere kan of- 
fentliggorelsen fx ske ved at udsende en meddelelse om dommen via 
distributionslister til kreenkerens kunder. 

I U 2011.2736 H (Tripp Trapp IV) blev det bestemt, at kreenkerens 
forhandlere -- for krrenkerens regning- skulle informeres som dommens 
resultat. I U 2014.1396 H (sokort) skulle kraenkeren offentliggore dom- 
men. Krav om offentliggorelse af en feldende dom afvistes i U 
2014.2497 SH (britiske kopimobler) med den begrundelse, at det kran- 
kende firmas kunder ikke fandtes at have en »relevant beskyttelsesver- 
dig interesse«i at modtage underretning om dommens resultat. 

Ved offentliggorelsen af domme forudsettes det, at persondatalo- 
vens regler overholdes. 

I 2005b-lovmotiverne udtales det: 
»l langt de fleste tilfclde, vil domme i civilretlige sager p~ det imma- 

terialretlige omr~de indeholde $ 6-oplysninger, det vil sige almindelige 
personoplysninger s~som navn, adresse m.v. Disse oplysninger vil efer 
Kulturministeriets opfattelse kunne offentliggores med hjemmel i per- 
sondatalovens $ 6, stk. I, nr. 3, hvorefter behandlingen kan finde sted, 
hvis den er nodvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som p~hvi- 
ler den dataansvarlige. En domstolsafgorelse anses for en retlig forplig- 
telse ifolge bemzrkningerne til persondataloven. 

I de sjzldent forekommende tilfelde, hvor der matte vere tale om 
offentliggorelse af domme, der indeholder folsomme og fortrolige op- 
lysninger efter persondatalovens $$ 7 eller 8, vil persondataloven med- 
fore, at sfremt der efter en konkret vurdering ikke er hjemmel til at of- 
fentliggore s~danne oplysninger, s~ skal oplysningerne anonymiseres, 
det vil sige blokkes ud. Det samme gor sig geldende med hensyn til 
cpr-nummer, der ikke er en folsom oplysning i persondatalovens for- 
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§ 84 a

stand, men som alligevel er underlagt en særskilt regulering i personda
talovens §11.

Straffelovens almindelige regler om beskyttelse af privatlivets fred 
gælder også i forhold til offentliggørelse af domme. Ligesom efter per
sondatalovens §§ 7 og 8, vil det være yderst sjældent, at der forekommer 
oplysninger om personlige forhold efter straffelovens § 264 d i disse 
domme. Hvis dette alligevel måtte være tilfældet, skal oplysningerne 
anonymiseres, det vil sige blokkes ud.

Domme i straffesager må i henhold til retsplejelovens § 1017 d ikke 
offentliggøres, medmindre disse er anonymiseret, således at sigtedes, 
tiltaltes, forrettedes eller vidners identitet ikke fremgår.

I de civilretlige sager, hvor der ud over påstand om erstatning også er 
påstået straf (sager undergivet privat påtale), forudsættes det, at reglerne 
i såvel persondataloven, herunder behandlingsreglerne i §§ 6-8, straffe
lovens § 264 d og retsplejelovens § 1017 d, overholdes, når dommen 
offentliggøres. Såfremt der efter en konkret vurdering ikke er hjemmel 
til at offentliggøre oplysninger omfattet af disse regler, skal oplysnin
gerne anonymiseres, dvs. blokkes ud. Det kan eksempelvis være oplys
ninger om vidners identitet, strafpåstanden etc.«

I
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stand, men som alligevel er underlagt en serskilt regulering i personda- 
talovens $ IH. 

Straffelovens almindelige regler om beskyttelse af privatlivets fred 
gelder ogs~ i forhold til offentliggorelse af domme. Ligesom efter per- 
sondatalovens $$ 7 og 8, vil det vare yderst sjzldent, at der forekommer 
oplysninger om personlige forhold efter straffelovens $ 264 di disse 
domme. Hvis dette alligevel matte vere tilfzeldet, skal oplysningerne 
anonymiseres, det vil sige blokkes ud. 

Domme i straffesager m i henhold til retsplejelovens $ 1017 d ikke 
offentliggores, medmindre disse er anonymiseret, s~ledes at sigtedes, 
tiltaltes, forrettedes eller vidners identitet ikke fremg~r. 

I de civilretlige sager, hvor der ud over p~stand om erstatning ogs er 
p~st~et straf (sager undergivet privat p~tale), forudszettes det, at reglerne 
i svel persondataloven, herunder behandlingsreglerne i $8 6-8, straffe- 
lovens $ 264 d og retsplejelovens $ 1017 d, overholdes, n~r dommen 
offentliggores. Sfremt der efter en konkret vurdering ikke er hjemmel 
til at offentliggore oplysninger omfattet af disse regler, skal oplysnin- 
gere anonymiseres, dvs. blokkes ud. Det kan eksempelvis vere oplys- 
ninger om vidners identitet, strafp~standen etc.« 
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Videregivelse af oplysninger

O 0/1 1_ Hvis told- og skatteforvaltningen far en formodning om 
O O i L/ krænkelser omfattet af §§ 76 eller 77, kan oplysninger 
herom videregives til rettighedshaver.

A Baggrund
§ 84 b blev gennemført ved 2008b-loven. Se i øvrigt § 76, afsn. A.

B Kommentarer til § 84 b
§ 84 b gør det muligt, at SKAT kan videregive oplysninger til rettigheds
havere uanset tavshedspligten i skatteforvaltningslovens § 17.

Bestemmelsen indgik i gennemførelsen af anbefalingerne i Piratko
pieringsrapport 2008.

§ 84 b skaber hjemmel for, at told- og skatteforvaltningen ved fund af 
produkter, som formodes at være piratkopierede, kan informere den 
konkrete rettighedshaver om denne formodning. Formålet hermed er at 
give den enkelte rettighedshaver mulighed for at agere på formodningen 
om krænkelse af dennes rettigheder.

Der er ifølge 2008b-lovmotiveme tale om tilfælde, hvor told- og skat
teforvaltningen tilfældigt bliver opmærksom på sådanne produkter, nåi 
forvaltningen udfører sine sædvanlige myndighedsopgaver, såsom ved 
kontrol af en virksomheds køb og salg af varer og ydelser. Told- og skat
teforvaltningen far således ikke med den foreslåede bestemmelse nye 
kontrolbeføjelser, ligesom bestemmelsen ikke indeholder en forpligtelse 
for forvaltningen til at videregive oplysninger. Det vil bero på en kon
kret vurdering hos forvaltningen, om formodningen og omstændighe
derne i øvrigt har en sådan karakter, at der bør ageres herpå gennem 
kontakt til rettighedshaver eller til politiet. Fx vil told- og skatteforvalt
ningen som udgangspunkt ikke videregive oplysninger ved fund af helt 
bagatelagtig karakter.

I forbindelse med told- og skatteforvaltningens kontakt til den kon
krete rettighedshaver vil forvaltningen bl.a. kunne benytte de kontaktop
lysninger om rettighedshaver, som toldmyndighederne har erhvervet fra 
de generelle anmodninger om indgriben, som rettighedshaverne har ind
givet i henhold til EU’s toldforordning (forordning 608/2013).

Ved produkter forstås ifølge lovmotiverne fysiske produkter.
Udtrykket rettighedshaver må formentlig forstås på samme måde som 

udtrykket den forurettede i bl.a. §§ 81 og 83.

805

Side 603

Videregivelse af oplysninger 

§ 8 4 b /hi.\' told- og skatteforvaltningen far en formodning om 
kraenkelser omfattet af $$ 76 eller 77, kan oplysninger 

herom videregives til rettighedshaver. 

A Baggrund 
$ 84 b blev gennemfort ved 2008b-loven. Se i @vrigt $ 76, afsn. A. 

B Kommentarer til $ 84 b 
$ 84 bgor det muligt, at SKAT kan videregive oplysninger til rettigheds- 
havere uanset tavshedspligten i skatteforvaltningslovens $ 17. 

Bestemmelsen indgik i gennemforelsen af anbefalingeme i Piratko- 
pieringsrapport 2008. 

$ 84 b skaber hjemmel for, at told- og skatteforvaltningen ved fund af 
produkter, som formodes at vrere piratkopierede, kan infonnere den 
konkrete rettighedshaver om denne formodning. Form~let hermed er at 
give den enkelte rettighedshaver mulighed for at agere p~ formodningen 
om krrenkelse af dennes rettigheder. 

Der er ifolge 2008b-lovmotiverne tale om tilfelde, hvor told- og skat- 
teforvaltningen tilfeldigt bliver opmerksom p~ s~danne produkter, n~ 
forvaltningen udforer sine sedvanlige myndighedsopgaver, s~som ved 
kontrol af en virksomheds kob og salg af varer og ydelser. Told- og skat- 
teforvaltningen f~r sledes ikke med den foresl~ede bestemmelse nye 
kontrolbefojelser, ligesom bestemmelsen ikke indeholder en forpligtelse 
for forvaltningen til at videregive oplysninger. Det vil bero p~ en kon- 
kret vurdering hos forvaltningen, om fonnodningen og omstrendighe- 
derne i ovrigt har en s~dan karakter, at der bor ageres herp~ gennem 
kontakt til rettighedshaver eller ti\ politiet. Fx vil told- og skatteforvalt- 
ningen som udgangspunkt ikke videregive oplysninger ved fund af helt 
bagatelagtig karakter. 

I forbindelse med told- og skatteforvaltningens kontakt til den kon- 
krete rettighedshaver vil forvaltningen bl.a. kunne benytte de kontaktop- 
lysninger om rettighedshaver, som toldmyndighedeme har erhvervet fra 
de generelle anmodninger om indgriben, som rettighedshaverne har ind- 
givet i henhold tl EU's toldforordning (forordning 608/2013). 

Ved produkter forst~s ifolge lovmotivermne fysiske produkter. 
Udtrykket rettighedshaver m~ fornentlig forst~s p~ samme m~de som 

udtrykket den forurettede i bl.a. 8$ 81 0g 83. 
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Kapitel XII,2.5. 

Sagsogeren havde i den sidstnevnte sag kobt en ejendom, der viste sig arealmessigt 
mindre end angivet bl.a. i en offentlig attest. Han sagsogte herefter den myndighed, 
der havde udstedt attesten og slgeren. Myndigheden der modte under hovedfor- 
handlingen -- blev frifundet, idet der ikke forel et erstatningsansvar, mens selgeren 
udeblev under domsforhandlingen og blev domt, men efter folgende provelse: »Sag- 
sogte ... har, skont lovligt varslet, ikke givet Mode under Domsforhandlingen og vil 
derfor vere at domme til at betale Sagsogeren Erstatning. Uanset hans Udeblivelse 
vii der imidlertid ikke kunne ses bort fra de i Ministeriets ... Paastand afgivne Oplys- 
ninger om Verdien af det manglende og om Folgerne af denne Mangel i Henseende 
til tabte Renter og for meget betalte skatter.« Retten kontrollerede sledes p~ dette 
grundlag sagsogerens p~stand og nedsatte erstatningskravet. 

Sker udeblivelsen undervejs, kan der straks trzffes afgorelse i sagen mod den 
udeblevne sagsogte, jf. U 1974.613/2 0, eller den kan efter Rpl $ 360, stk. 7, 
jf. $ 345, udsettes med henblik p~ at folge sagen mod den modende sagsog- 
te." Det m~ i den forbindelse bl.a. tillagges betydning, om sagerne mod de to 
sagsogte ligner hinanden s~ meget, at de bor f~ samme udfald. 

2.5. Undtagelsesbestemmelsen 
Retten kan undtagelsesvis undlade at tillegge udeblivelse den sedvanlige 
udeblivelsesvirkning, jf. Rpl $ 360, stk. 7. Der lgges s~ledes i l. pkt. op til 
et begreenset anvendelsesomr~de for bestemmelsen, mens de ikke udtom- 
mende eksempler i bestemmelsens 2. pkt. er ganske bredt formulerede: Ret- 
ten tager »... herved navnlig hensyn til, om udeblivelsen ma antages at 
skyldes lovligt forfald, om der i ovrigt m~ antages at foreligge undskylden- 
de omstandigheder, eller om modparten onsker sagen udsat.« 

Bestemmelsen blev rendret med lov nr. 414 af 10. juni 1997, idet ordet undtagel- 
sesvis blev tilfojet. Det generelle form~l med denne lovendring var som tidligere 
neevnt at sikre, at retssager ikke trekker unadigt lenge ud. 

S~fremt retten benytter denne bestemmelse, kombineres dette som oftest 
med en udsettelse efter Rpl $ 345, f.eks. med henblik p~ at indkalde parter- 
ne til et nyt retsmode. 

Begrebet lovligt forfald omfatter f.eks. sygdom, arbejdsmressige forhold og trans- 
portproblemer, jf. herom Ulla Otken i U 200 I B s. 322 ff. og serligt om sygdom 
U 2006.3311 H og U 2011.2259 H, hvor Hojesteret tilsyneladende videreforer 
den hos Ulla Otken kritiserede retstilstand. S~fremt lgeerkleringen ikke opfyl- 
der kravene i Bekendtgorelse om afgivelse af erklcringer m.v. (nr. 908 af 18. au- 
gust 2011) $ 5, skal der s~ledes ikke gives en frist til at tilvejebringe uddybende 
dokumentation, medmindre der som i U 2012.1848/2 H foreligger serlige om- 

50. Jf. om det sidstnevnte Bet. 1973:698, s. 140 f. 
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steendigheder. Se i ovrigt fra retspraksis f.eks. U 2007.25 0 (anke afvist efter Rpl 
$ 386, stk. I, jf. stk. 5, idet legeerkleringen begransede sig til folgende udtalel- 
se: »Ovenst~ende patient har ikke kunnet mode i retten 110906 pga. sygdom«) 
og det tilsvarende tilflde i U 2007.290/1 0 (hvor legeerkleringen havde fol- 
gende indhold: »Jeg si't ovensti'tende patient i konsultationen den 22. august 2006 
pga. akut sygdom. Patientens tilstand var s~dan, at jeg forventede ca. en uges sy- 
gemelding«). Ogs~ en advokat kan efter omstrendighedeme blive anmodet om 
dokumentation for lovligt forfald, jf. U 2007 .284 0. Dette lidt gammeldags be- 
greb har i denne sammenhzng ikke storre selvstendig betydning, idet det under 
alle omstendigheder udvides med tilfojelsen »om der i ovrigt m~ antages at fore- 
ligge undskyldende omstendigheder«. 

Der kan som et eksempel fra forarbejderne p~ forhold, der kan henfores til be- 
stemmelsen, nevnes f~ dages forsinkelser med processkrifter, s~fremt det m~ 
antages, at £eks. den udeblevne sagsogte vil begrere sagen genoptaget, jf. Rpl § 
367. En udeblivelsesdom vil i s~ fald m~ske blot forlenge sagens behandling.' 

Men fa dage skal muligvis tages bogstaveligt, idet Hojesteret i U 1998.1343, 
U 1999.42, U 1999.44 og U 1999.46 ikke i forbindelse med sagsogers for- 
sinkelser udstrakte dette til forsinkelser pa fire kalenderdage (to arbejds- 
dage) eller mere. Det er dog tvivlsomt, om denne praksis kan viderefores 
efter domstolsreformen.52 

Det kan endvidere tilleegges betydning, om modparten onsker sagen ud- 
sat. Sagsoger kan f.eks. onske sagen udsat, s~fremt han forudser, at sagsog- 
te begerer sagen genoptaget efter Rpl $ 367, j£ tidligere. De hensyn, der 
bar lovendringen i 1997, kan dog i andre tilfzlde medfore, at modpartens 
holdning ikke bor tillagges afgorende betydning, f.eks. hvis en advokat af 
kollegiale grunde beg@rer udsettelse, n~r en kollega udebliver." 

2.6. Appel og genoptagelse 
S~fremt sagsogeren udebliver, kan han ikke begaere sagen genoptaget. Han kan 
i stedet f~ provet afvisningssporgsm~let - men ikke realiteten" gennem kere, 
og retten kan efter Rpl $ 222 omgore afgorelsen, s~fremt omgorelsen holder 
sig inden for de skonsmessige rammer i Rpl $ 360, stk. 7, jf. U 2006.2604/2 H 
og U 2016.2629 V. 

Selv om det er sagsogte, der er udeblevet, kan retten - som beskrevet i 
det foreg~ende afvise sagen eller helt eller delvist frifinde sagsogte. Sag- 
sogeren kan appellere disse afgorelser gennem henholdsvis kere og anke, 

5 I. Jf. FT 1996-97, tillg A, s. 3760. 
52. Jf. narmere Lasse Hojlund Christensen: Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, s. 496 

ff., seerligt s. 503. 
53. Jf. FT 1996-97, tilleeg A, s. 3760 0g s. 3772. 
54. Jf. Bet. 1973 :698, s. 138. 
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og appelinstansens provelse m~ folge appelformen. Den kan s~ledes i for- 
bindelse med kere kun prove afvisningssporgsm~let, mens den i forbindel- 
se med anke kan prove realiteten. 

Retten skal som nevnt prove en reekke formalitetsindsigelser, hvis sagsog- 
te ikke indleverer svarskrift rettidigt. S~fremt sagen afvises p~ dette grundlag, 
skal det ske ved dom. Sagsogeren skal i s fald anke dommen, medmindre 
der er tale om de i Rpl $ 369, stk. 3, omhandlede indsigelser.56 

En udeblivelsesdom over sagsogte er som hovedregel blevet afgjort p~ et 
summarisk grundlag. S~fremt den udeblevne onsker sagen fortsat, er det der- 
for mest hensigtsmessigt at genoptage sagen med henblik p~ at foretage 
den sadvanlige provelse. S~fremt sagen i stedet kunne appelleres, blev der 
endvidere p~ kant med to-instansprincippet --kun foretaget en sedvanlig 
provelse hos appelinstansen. Sagsogtes retsmiddel mod en udeblivelsesdom 
er derfor som hovedregel genoptagelse efter Rpl $ 367, men der kan efter 
Rpl $ 369, stk. 4, ankes, hvis der p~ber~bes sagsbehandlingsfejl. 

Den domfeldte eller den der succederer i den domfcldtes processuelle 
retsstilling, jf. 2014.3328 H-skal indgive en skriftlig anmodning om gen- 
optagelse. S~fremt anmodningen indgives for dommens afsigelse, eller 
inden fire uger fra dommens afsigelse," har sagsogte krav p~ genoptagelse, 
jf. U 2005.418 V. Sagsogte kender ikke nodvendigvis p~ forh~nd tidspunk- 
tet for udeblivelsesdommens afsigelse, jf. Rpl $ 219, stk. 2, sidste pkt., men 
dommen gores efter afsigelsen tilgengelig for ham p~ domstolenes sagspor- 
tal, jf. Rpl $ 219, stk. 6, og han underrettes i den forbindelse om afgorelsen. 

Herefter kan retten indtil et ~r efter dommens afsigelse undtagelsesvis 
genoptage sagen. Retspraksis er trods formuleringen ganske lempelig, jf. U 
1983.483 0, hvor det antages, at bestemmelsen »bor administreres nogen- 
lunde liberalt og ud fra et samlet skon over rimeligheden«. 

Det har bl.a. betydning, om anmodningen indgives rimeligt hurtigt efter sag- 
sogtes kendskab til dommen, s~fremt dette trods Rpl $ 219, stk. 6, forst sker 
nogen tid efter afsigelsen," om sagen har indgribende betydning for den dom- 
te" og om det er sandsynligt, at genoptagelse kan fore til et andet resultat. 

De forskellige momenter kan pege i hver sin retning, jf. f.eks. U 2008.1345 V og 
U 1982.421/2 H. Den sagsogte fik i den sidstnevnte afgorelse forste gang kend- 

55. Jf. Henrik Zahle: Udeblivelsesdomme, s. 317, og om muligheden for efter omsteendig- 
hederne at ophzve en dom og hjemvise sagen til fornyet behandling Bernhard Go- 
mard og Michael Kistrup: Civilprocessen, s. 374 f. 

56. Jf. nzrmere herom kapitel XI.1.1.2. 
57. Jf. U 1975.964 Hog Bernhard Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen, s. 378, note 82. 
58. En anmodning pa fire ugers-dagen er rettidig, jf. U 2004.189/1 H. 
59. Jf. Bet. 1973:698, s. 165. 
60. Jf. U 2007.1164 0 (et lejem~ls opha@velse). 
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skab ti! dommen otte dage efter afsigelsen, men anmodede forst om genoptagel- 
se efter ca. fem m~neder. Hojesteret genoptog trods dette sagen: »ved de nu 
fremkomne oplysninger er det sandsynliggjort, at sagen, hvis genoptagelse og 
bevisforelse finder sted, vil f~ et udfald, der er vesentligt gunstigere for dom- 
feeldte end dommen ... Under hensyn hertil vi! begreringen om genoptagelse- 
uanset dens sene fremkomst vzre at tage til folge...«. 

Retten kan stille som betingelse, at sagsogte betaler eller stiller sikkerhed 
for de sagsomkostninger, der er p~lagt ham. Denne bestemmelse skal ses i 
sammenhang med Rpl $ 318 om den part, der p~ uforsvarlig m~de har for- 
anlediget ufornodne udsettelser m.v. Parten skal i s~ fald selv om han i 
ovrigt vinder - erstatte modparten merudgifterne hertil, og han bor i s~ fald 
betale eller stille sikkerhed allerede i forbindelse med den uforsvarlige forsin- 
kelse, som i dette tilfelde er udeblivelsen med efterfolgende genoptagelse." 

S~fremt sagsogte ikke betaler eller stiller sikkerhed inden for den fastsatte 
frist, skal sagens genoptagelse som udgangspunkt afvises. S~ lnge fristen i 
Rpl $ 367, stk. 1, 2. pkt., ikke er overskredet, er der dog fortsat mulighed 
for genoptagelse. Sagsogte skal derfor have lejlighed til at udtale sig om 
fristoverskridelsen, inden genoptagelsen afvises, jf. U 1999.1269/1 V. 

Retten trreffer i forbindelse med genoptagelsen bestemmelse om sagens 
behandling. Sagen fortsetter som udgangspunkt fra det punkt i forlobet, 
hvor den blev afbrudt, men retten kan f.eks. genoptage sagens forberedelse, 
s~fremt den finder dette nodvendigt, jf. Rpl $ 356, stk. 3. 

S~fremt sagsogte udebliver igen, afvises genoptagelsen, jf. Rpl $ 367, 
stk. 2, 2. pkt. Bestemmelsen tager ikke stilling til betingelserne for at til- 
leegge udeblivelsesvirkning, men Hojesteret har i U 2009.933 fastlagt be- 
tingelserne i forbindelse med et svarskrift. 

Sagsogte udeblev og anmodede herefter om genoptagelse. Efter sagens genopta- 
gelse fastsatte retten en frist for svarskrift, som sagsogte ikke overholdt. Hojesteret 
anvendte indledningsvis den almindelige udeblivelsesregel i Rpl $ 352 p~ genop- 
tagne sager, idet genoptagelse kan afvises »...i medfor af Rpl § 367, stk. 2,2. pkt., 
jf. $ 352, stk. 1, I. pkt., selv om virkningen af udeblivelse ligesom ved manglen- 
de indlevering af svarskrift under den oprindelige sag ikke p~ forh~nd er tilken- 
degivet over for den p~geldende.« Men den fraveg herefter Rpl $ 352 - der for- 
mentlig ikke indeholder en bestemmelse svarende ti! undtagelsesbestemmelsen i 
Rpl § 360, stk. 7, jf. herom afsnit 6 idet den tilfojede, at »... retten kan undlade at 
tillaegge udeblivelse afvisningsvirkning, hvis udeblivelse kan tilskrives s~danne 

61. Jf. Bernhard Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen, s. 379. Se om den efter- 
folgende omkostningsafgorelse under den genoptagne sag Bet. 2004:1436, s. 288, med 
henvisning ti! U 2000.1083 H. 
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undskyldende omsteendigheder, at en ny begrering om genoptagelse undtagelsesvis 
ville kunne imodekommes efter retsplejelovens Rpl $ 367, stk. I, 2. pkt.« 

S~fremt genoptagelsen afvises, faldes der tilbage p~ den forste udeblivelses- 
dom, og dette m~ indebare, at nye anbringender m.v. fremkommet under 
den genoptagne sag ikke skal tages i betragtning. S~fremt sagsogte igen 
anmoder om genoptagelse, regnes fristeme fra den forste udeblivelsesdom. 
Fristen p fire uger er derfor i praksis overskredet, og der kan i s~ fald kun 
under ganske ekstraordin@re omstendigheder blive tale om genoptagelse, 
jf. Bet. 1973:698, s. 165, 0g f.eks. den oven for refererede U 2009.933 H 
(hvor sagsogte henset til nogle tilkendegivelser fra sagsoger troede, at sag- 
soger ville heve sagen). 

Sagsogte kan anke udeblivelsesdommen, hvis han p~ber~ber sig sagsbe- 
handlingsfejl. Det savner i s~ fald »...mening at henvise ham til at begere 
sagen genoptaget i samme instans.«" Begrebet »sagsbehandlingsfejl« er gan- 
ske bredt. Det omfatter sporgsm~l om p~standens klarhed, om forhandlings- 
princippet er overholdt, jf. U 2015 3493 V, om der foreligger lovlig tilsigelse 
til et retsmode, som sagsogte er udeblevet fra, og om Rpl $ 360, stk. 7, burde 
have veret anvendt, jf. U 2011.2259 H (om lovligt forfald), men ogs~ sporgs- 
m~l om rettens saglige og stedlige kompetence. 

S~fremt appelretten stadfester udeblivelsesdommen, er der ikke taget 
stilling til sagens realitet. Er betingelseme herfor i ovrigt opfyldt, kan sagen 
s~ledes genoptages sidelobende med stadfstelsen, jf. U 2004.2225 H, og 
appel og genoptagelse kan i det hele taget ske sidelobende. De forskellige 
sager kan koordineres gennem udsettelse efter Rpl § 345.64 Foreligger der 
sagsbehandlingsfejl, kan retten ophve og hjemvise sagen, men den kan 
ogs~ veelge at realitetsbehandle sagen."° 

62. Se dog Henrik Zable: Udeblivelsesdomme, s. 303 f., og U 2001.479 V. 
63. Jf. Bet. 1973:698, s. 163. 
64. Jf. Bernhard Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen, s. 381. 
65. Jf. Bet. 1973:698, s. 167. 
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Kapitel XVll,6.4. 

6.4. Pr«eklusion 
Reglerne om preklusion er under anke forskellige for p~stande, anbringen- 
der og beviser. P~stande reguleres i Rpl $$ 382, stk. 1, 383 0g 384, anbrin- 
gender i Rpl §§ 383 og 384 og beviser i Rpl §§ 380 og 381. 

Det er efter Rpl $ 345 retten, der kan udsette sagen. S~fremt en part ikke 
kan n at indhente nyt processtof f.eks. syn og skon - inden hovedfor- 
handlingen, kan retten ngte at udsette sagen og dermed reelt afskere det 
nye processtof. Reglerne om nova bor derfor serligt i forbindelse med an- 
modninger om tidskrevende bevisforelse fremsat kort tid for hovedforhand- 
lingen ses i sammenhreng med Rpl § 345.57 

Reglerne gelder b~de for ankebehandling i landsretterne og i Hojesteret. 
Det er forudsat i forarbejderne, at landsretterne og Hojesteret kan anvende 
dem forskelligt, og landsretterne har formentlig en mindre restriktiv praksis 
for nova end Hojesteret." 

For p~stande og anbringender er det afgorende, om retten vil blive nodt 
ti! at tage stilling ti! forhold, som ikke har foreligget for byretten. Er det 
ikke tilfeeldet, er der efter Rpl § 383 en ganske vid mulighed for at inddrage 
nye p~stande og anbringender under anken, mens der efter Rpl $ 384 er en 
begrenset mulighed herfor, s~fremt det er tilfzldet. 

Det anfores i Bet. 1973:698, s. 174, at nye p~stande og anbringender om forhold, der 
ikke har vzret behandlet i forrige instans »...i reglen ... [bor] undg~s, da ankein- 
stansen ellers, for s~ vidt ang~r disse krav, kommer til at afsige dom som I. instans«. 

Der kan formentlig ikke opstilles helt klare kriterier for greensen mellem Rpl 
$$ 383 0g 384. Det er afgorende, om sagens genstand zndres, dvs. om ret- 
ten i givet fald ska! tage stilling til nye krav. 

En planteskole beplantede i U 2000.1530 H et areal tilhorende Svend Hansen for- 
trinsvis med forskellige graner. Hansen betalte ikke det fulde belob, og plantesko- 
len anlagde retssag med p~stand om restfordringens betaling. Hansen p~stod fri- 
findelse, men blev i byretten domt til at betale 60.000 kroner, der fremkom efter 
fradrag for mangler, idet beplantningen bl.a. var sket for sent p~ ~ret. Hansen an- 
kede dommen, og han anforte i duplikken, at han nu var blevet gijort opmerksom 
pa det forhold, at de plantede nordmannsgraner muligvis ikke var genetisk egne- 
de som juletr@er. Han zndrede derfor efter et tillegssporgsm~l til skonsmanden 
i sin p~stand, s~ledes at han ud over p~stand om frifindelse p~stod P domt til at 
betale ca. 310.000 kroner (tilbagebetaling af kobesum, mistet nettofortjeneste og 
udgifter til at fjerne de mangelfulde nordmannsgraner). 

57. Jf. Torben Jensen: Hojesteret og retsplejen, s. 105 f. 
58. Jf. Bet. 1973:698, s. 173, og Bernhard Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen, s. 858. 
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Landsretten afskar den nye p~stand, men Hojesteret fandt det undskyldeligt, 
at den udvidede p~stand og det nye anbringende ikke var fremsat tidligere, og 
»[d]a det nye anbringende og den nye p~stand endvidere har ner sammenhang 
med sagens ovrige sporgsm~l, finder Hojesteret, at det bor tillades Svend Hansen 
at fremsette anbringendet og p~standen, jf. retsplejelovens $ 383, stk. 2, I. pkt., 
sammenholdt med $ 384«. 

Sagens genstand blev uden tvivl endret i dette tilfelde, idet retten nu skulle 
tage stilling til nye erstatningsposter og en anden form for mange!. Men de 
nye p~stande og anbringender var faktisk og retligt beslgtede med p~stan- 
dene og anbringenderne for byretten. Der var derfor -som Hojesteret mar- 
kerede gennem henvisningen ti! Rpl $ 383, stk. 2, 1. pkt., sammenholdt med 
Rpl § 384 - tale om et grensetilfzelde. 

N~r nye p~stande zndrer sagens genstand, er der en sammenheng med reg- 
lerne om kumulation." Hojesteret afskar s~ledes i U 2002.313 et nyt krav med 
henvisning til »...retsplejelovens § 384 sammenholdt med princippet i retsple- 
jelovens Rpl § 251, hvorefter hovedintervention ikke kan ske i ankeinstansen«. 

Et selskab DTS Invest II udbod et container-projekt. Investorerne skulle erhver- 
ve et antal containere og udleje containerne ti! et tysk selskab. DTS Invests ad- 
vokat administrerede leasingaftalerne, herunder den lobende leasingbetaling til 
investorerne. Der indestod p~ et tidspunkt ca. 330.000 USD p~ en klientkonto 
hos advokaten, som advokaten valgte at udbetale ti! det tyske selskab som led i 
en aftale om containernes tilbagekob. DTS Invest blev erkleret konkurs, og kon- 
kursboet anlagde retssag mod advokaten med p~stand om betaling af de ca. 
330.000 USD. Konkursboet gjorde for landsretten geldende, at belobet p~ over- 
forselstidspunktet tilhorte DTS Invest. For Hojesteret frafaldt konkursboet dette 
anbringende og gjorde i stedet geldende, at belobet tilhorte investorerne (p~ hvis 
vegne konkursboet nu forte sagen). 

Hojesteret afskar det nye anbringende med bl.a. folgende begrundelse: »Uan- 
set at p~standsbelobet er uzndret, er det krav, der gores geldende for Hojesteret, 
s~ledes et andet krav end det, der blev gjort geldende i landsretten.« En provelse 
af det krav, der blev gjort geldende for Hojesteret, og de hertil knyttede anbrin- 
gender ville gore det nodvendigt for Hojesteret at tage stilling til forhold, som 
ikke forel~ for landsretten. 

Der var reelt tale om, at tredjemand onskede at intervenere med henblik p~ 
at nedlegge en selvstendig p~stand om sagens genstand. Da der ikke kan 
interveneres i ankeinstansen, bor i dette tilfzlde konkursboet heller ikke 
kunne inddrage tredjemands (investorernes) krav. 

59. Jf. Torben Jensen: Hojesteret og retsplejen, s. 93. 
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6.4.1. P~stande 
Der skal i forbindelse med p~stande sondres mellem p~stande, der blev gjort 
geeldende for byretten, og nye p~stande for landsretten. Den forste form for 
p~stande reguleres i Rpl $ 382, stk. I. 

Er de ikke fremsat i stevningen eller svarskriftet (hvis det er nodvendigt, 
jf. Rpl § 377), kan retten -selv om modparten ikke protesterer afskere 
p~standene, hvis de burde have veret fremsat tidligere. Bestemmelsen blev 
i 1997 strammet op med henblik pa at fremme en hurtig og effektiv sagsbe- 
handling. Skeringstidspunktet blev s~ledes rykket tilbage fra forberedelsens 
slutning til stevningen og svarskriftet: 

»Herved tilskyndes parterne til at fremsette de relevante p~stande allerede ved 
sagens begyndelse, s~ledes at parterne og retten herefter kan koncentrere sig om 
effektivt at tilrettelegge forberedelsen og den fornodne bevisforelse.« 

S~fremt p~standen blev fremsat efter stevningen eller svarskriftet, blev der 
i ovrigt lagt op til en konkret vurdering: 

»Om retten skal negte adgang til at fremsatte p~standen, beror p~ en konkret vur- 
dering af bl.a. ~rsagen til, at p~standen forst fremsettes p~ dette tidspunkt, be- 
tydningen for den p~geldende part af, at den nye p~stand tillades fremsat, mod- 
partens adgang ti! at varetage sine interesser og den eventuelle forsinkelse, som 
den nye p~stand vil medfore for sagen.«" 

Bestemmelsen har formentlig ikke nogen storre praktisk betydning. Da p~stan- 
den har veeret gjort greldende for byretten, er modparten bekendt med den. Han 
kan derfor som oftest varetage sine interesser, uden at sagen forsinkes.62 

For nye p~stande er det som nevnt afgorende, om retten vil blive nodt til 
at tage stilling til forhold, som ikke har foreligget for byretten. Sporgsm~let 
om preklusion reguleres i Rpl § 383, hvis <let ikke er tilfzeldet, og i Rpl § 
384, hvis <let er tilfzeldet. 

S~fremt modparten protesterer, kan retten efter Rpl $ 383, stk. I, tillade 
p~standens frems&ttelse, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Retten kan 
s~ledes give tilladelse, hvis det er undskyldeligt, at p~standen ikke er frem- 
sat tidligere, ngtelse vil p~fore parten et uforholdsmessigt tab eller mod- 
parten har tilstrrekkelig mulighed for at varetage sine interesser.63 Det sidste 
kriterium er formentlig det afgorende. 

60. Jf£. FT 1996-97, tllaeg A, s. 3765. 
61. Jf. FT 1996-97, tillg A, s. 3 773. 
62. Sml. Torben Jensen: Hajesteret og retsplejen, s. 96. 
63. Se om de tilsvarende kriterier i Rpl § 358, stk. 6, og Rpl $ 363, stk. I, kapitel XI.9.5.2. 
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»Sidstnrevnte regel vii betyde, at der ved anke ti! landsret som regel vii kunne gives 
tilladelse efter denne regel, hvis fremsrettelsen sker pa et tidligt tidspunkt af sagens 
behandling. Af hensyn til sagens koncentration bor retten dog vere tilbageholden- 
de med at meddele tilladelser, s~fremt dette medforer en udsettelse af sagen.«" 

Der bliver s~ledes i praksis serlig tale om at afskere p~stande, der forst frem- 
seettes kort tid for ell er under hovedforhandlingen, jf. f.eks. U 1982. 711 0 
(forhojelse under hovedforhandlingen af p~stand om erstatning for udgifter 
til reparation, idet udgifterne ville blive hajere end forst antaget, ikke til- 
ladt). Og den nye (forhojede) p~stand kan selv i disse tilfzlde fremsettes, 
hvis det ikke er nodvendigt at tage stilling til nye retlige eller faktiske forhold. 
Modparten har i s fald tilstrrekkelig mulighed for at varetage sine interesser. 

Er den nye p~stand ikke fremsat i stevningen eller svarskriftet (hvis det 
er nodvendigt, jf. Rpl $ 377), kan retten efter Rpl $ 383, stk. 3 - selv om 
modparten ikke protesterer -- afskere p~standen, hvis den burde have veret 
fremsat tidligere. Bestemmelsen var oprindeligt rettet mod »... forsog fra 
en parts side p~ at forhale behandlingen af en sag«, og den skulle iseer give 
retten mulighed for at afskere nova, der vil medfore hovedforhandlingens 
udsettelse, selv om modpartens advokat ikke protesterer.65 Den blev i 1997 
strammet op med samme begrundelse og p~ samme m~de som beskrevet i 
det foreg~ende om Rpl $ 382, stk. 1." Da den trykte retspraksis om bestem- 
melsen er meget begreenset, bruges den formentligt sjreldent. 

Den bor formentlig efter domstolsreformen ses i sammenheng med Rpl 
$ 358. Det er s~ledes ikke kun parternes forsog p~ at forhale sagen, men 
ogs~ en mere overordnet interesse i sagens behandling inden for rimelig tid, 
der kan begrunde prreklusion.67 

Retten kan efter Rpl $ 384 afskere p~stande, selv om modparten ikke pro- 
testerer. Bestemmelsen indeholder ikke kriterier for rettens vurdering, men 
det forudsettes som nevnt i Bet. 1973:698, s. 174, at nye p~stande om for- 
hold, der ikke har veret behandlet i forrige instans, »...i reglen ... [bor] und- 
gas...«. Dette skal -ud over hensynet til modparten mere overordnet 
sikre, at to instans-princippet ikke udhules. 

P~stande, der kan henfores til Rpl $ 384, afskeres formentlig, medmindre 
de har en nrer tilknytning til sagens oprindelige genstand, f.eks. rentekrav el- 
ler konnekse modkrav, jf. om renter U 2002.1982 H, ell er er faktisk og retligt 
nrert beslregtede hermed, jf. U 2000.1530 H (refereret i afsnit 6.4).68 

64. Jf. Bet. 1973:698, s. 174. 
65. Jf. Bet. 1973:698, s. 174. 
66. Jf. FT 1996-97, tillreg A, s. 3765 og s. 3773 f. 
67. Se om Rpl § 358 kapitel Xll.1.2. 
68. Se Torben Jensen: Hojesteret og retsplejen, s. 92 f., med yderligere henvisninger. 
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Kapitel XVII,6.4.2. 

Det skal i den forbindelse tages i betragtning, at dommen som udgangs- 
punkt ikke har retskraft for et krav, der afskeres efter Rpl § 384. Bestem- 
melsen hviler netop pa det forhold, at der er tale om et nyt krav, der ikke er 
blevet behandlet i 1. instans, og en dom har som udgangspunkt kun retskraft 
for de krav, der har veret inddraget i sagen. Dommen i U 2002.313 H ( refe- 
reret i afsnit 6.4) havde s~ledes klart ikke retskraft for investorerne, og Han- 
sen kunne formentlig have anlagt en ny sag om kravet, s~fremt retten i U 
2000.1530 H havde afsk~ret det efter Rpl $ 384." En restriktiv praksis med- 
forer s~ledes ikke et retstab for den p~geldende part. 

6.4.2. Anbringender 
Nye anbringender behandles i det vesentlige som nye p~stande, men der er 
visse forskelle. 

Bestemmelsen i Rpl $ 382 omfatter ikke anbringender. Dette har sammen- 
heeng med bestemmelseme i Rpl $$ 373, stk. 1, nr. 4, 376, stk. 1, nr. 2, og 
377, idet anbringender, der har veret gjort greldende i forrige instans, ikke 
skal angives i stevningen eller et svarskrift. Da sagen uden videre omfatter 
anbringenderne fra forrige instans, kan de s~ledes ikke fremsettes for sent. 

Der er i forhold til Rpl $ 383 alene den forskel mellem p~stande og an- 
bringender, at skeringstidspunktet efter stk. 3, er forberedelsens slutning. 
Skeringstidspunktet blev s~ledes i 1997 uden nermere begrundelse kun 
flyttet tilbage for nye p~stande, jf. herom afsnit 6.4.1. 

Der skelnes i Rpl $ 384 ikke mellem p~stande og anbringender. Men pre- 
klusion kan i dette tilfelde p~fore den p~geldende et retstab, idet et preklu- 
deret anbringende ikke kan bruges som grundlag for en ny sag om det 
samme krav." Det bor s~ledes indg~ i rettens vurdering, om resultatet kan 
blive en materielt forkert dom. 

Det kan i visse tilfelde vere vanskeligt at fastsl~, om der er tale om et anbrin- 
gende. Et anbringende kvalificerer sagens faktum retligt med henblik p~ at be- 
grunde p~standen. Begrebet bor formentlig i forhold til reglerne om nova begreen- 
ses til hovedanbringender, idet der ikke er samme behov for at afskrere argumen- 
tation, der alene stotter et mere overordnet anbringende. N~r en part har gjort et 
anbringende geldende, bor modparten vere forberedt p~ alle de argumenter, der 
efter en almindelig opfattelse kan fremfores til stotte for anbringendet. Et an- 
bringende bor derfor i denne sammenheng begrnses til »...en selvstendig lo- 
gisk tankerakke, der samlet udgor et s~ vsentligt led i proceduren, at den kan 
veere udslagsgivende for dommens resultat...«."' 

69. Se herom kapitel XXV.4.1. 
70. Se herom kapitel XXV.4.1. 
71. Jf. Torben Jensen: Hojesteret og retsplejen, s. 101. 

459 

SMOG
Line



Pernille Bruun Andersen

Ophavsret &
ytringsfrihed

Side 616



Pernille Bruun Andersen
Ophavsret & ytringsfrihed
Første udgave, første oplag

Denne bog er udgivet i februar 2018 af Ex Tuto Publishing A/S. Grafisk tilrettelæggelse 
og design af mere.info A/S. Sats er udført af Pia Britt Jensen, som har anvendt 
LibreOffice samt skrifterne Baskerville Original og Cronos designet af henholdsvis 
František Štorm i 2000 og Robert Slimbach i 1996. Tove Møgelvang-Hansen har 
stået for korrekturlæsning af manuskriptet. Forlagsredaktion: Jan Trzaskowski. Bogen er 
trykt på Munken Pure 120 g/m2 af Narayana Press, der ligger på Gyllingnæs syd for 
Odder. Indbindingen er udført af Buchbinderei S.R. Büge GmbH i Celle. Ved at bruge 
FSC-certificeret papir støtter vi bæredygtig skovforvaltning.

Copyright © 2018 the author
Printed in Denmark 2018
ISBN 978-87-420-0007-6

Ex Tuto Publishing A/S
Toldbodgade 55, 1.
DK-1253 København K
www.extuto.com

FairPublishing

Bogudgivelsen er støttet af
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

Side 617

4 FSC 
www.fsc.org 

MIX 
Papir fra 

ansvarlige kilder 

FSC® C010651 



6.1. Introduktion

EMRK artikel 10 – ifølge betænkningen – i perioden 1994-2001 også
blev inddraget i 10 sager, der ikke drejede sig om pressen.25 I perio-
den 1994-2001 blev EMRK artikel 10 inddraget i (mindst) to ophavs-
retssager.  Den første er Østre Landsrets dom af 11.  maj 1999,  UfR
1999.1462 Ø (BilledBladet), der drejede sig om uretmæssige citater
fra bogen “En familie og dens Dronning”. Den anden sag er en utrykt
byretsdom af 9. maj 1997 (Kommissærens dagbog), som angik en
uautoriseret offentliggørelse af Ritt Bjerregaards dagbog i Politiken.
Den første  sag behandles  nedenfor  i  afsnit  6.2.4,  den anden sag i
afsnit 6.2.1.a.

Efter inkorporeringen af EMRK i dansk ret ligger det nu helt
klart, at danske domstole er forpligtet til at fortolke de danske regler i
overensstemmelse med EMRK. Desuden må det antages, at danske
domstole  skal  følge EMD’s praksis,  også selvom Danmark ikke er
part.  Dette  selvfølgelige  udgangspunkt  er  også  anerkendt  af  både
Højesteret og den juridiske litteratur.

Se  f.eks.  UfR  2003.2044 H (De racistiske  synspunkter),  hvor
Højesteret frifandt en politiker for at fremsætte en udtalelse om, at
en anden politiker havde racistiske synspunkter. Højesteret hen-
viste til EMDs afgørelse Unabhängige Initiative Informationsviel-
falt v. Austria, no. 28525/95, ECHR 2002 og bemærkede, at “[…]
et modsat resultat ville være i strid med Den Europæiske Menne-
skerettighedskonventions artikel 10 om ytringsfrihed, således som
denne  bestemmelse  fortolkes  af  Menneskerettighedsdomstolen
[…].”26 Se også fra den retsvidenskabelige litteratur Christoffersen,
Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 2006, s. 107, hvor for-
fatteren anfører, at “[…] udgangspunktet er, at danske domstole

de  Øje),  UfR  1999.336 Ø  (Sprængstoftilbuddet),  UfR  1999.560 H  (Bank-
oplysningerne), UfR 1999.1462 Ø (BilledBladet), UfR 1999.1675 H (Peberholm)
og UfR 2000.1005/2 Ø (Hærværk på Nørrebro II). 

25. Se  Betænkning  nr. 1407:  Betænkning  om  inkorporering  af  menneskerettigheds-
konventioner i dansk ret (2001), s. 53. Betænkningen henviser til UfR 1997.490 V
(Parabolantennen),  UfR  1997.1406 V  (Hekseprocessen),  UfR  1999.509 Ø
(Æreskrænkende sigtelser mod politiet), 1999.656V (Parabolantennen II), UfR
1999.1113 Ø  (Muhammedanerne),  UfR  1999.1536 H  (Fængselsbesøg),  UfR
1999.1910 Ø  (Jønkes  bøger),  UfR  2000.2143 Ø  (Den  danske  forening),  UfR
2000.2234 H (De nedværdigende udtalelser), og UfR 2001.953 Ø (Rockerne og
fængselsfunktionærerne). 

26. UfR 2003.2044 H (De racistiske synspunkter), s. 2063.
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Kapitel 6 | Ophavsretten og ytringsfriheden i national ret

følger og skal følge EMD’s fortolkning af EMRK, medmindre der
er tale om en vilkårlig eller klart forkert fortolkning af EMRK.” Se
også Rytter, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – og dansk
ret, s. 36, hvor forfatteren anfører, at “[u]dgangspunktet er, at dan-
ske  domstole  og  andre  retsanvendende  myndigheder  ikke  blot
skal fortolke dansk ret i lyset af EMRK-komplekset, men desuden
skal  give  EMRK-komplekset  forrang  i  tilfælde  af  konflikt  med
dansk ret”. 

Det  seneste  udvalg,  der  har  undersøgt  menneskeretsområdet,  blev
nedsat af regeringen den 21. december 2012. Af kommissoriet fremgår
det blandt andet, at udvalget skulle “[…] se på spørgsmålet om Dan-
marks overholdelse af sine internationale forpligtelser inden for men-
neskeretsområdet”.27 

Udvalgsarbejdet resulterede i Betænkning 1546: Om inkorporering
af menneskerettighedskonventioner i dansk ret (2014). For så vidt angår
EMRK, kommer betænkningen dog ikke med noget nyt. Den hen-
viser primært til konklusionerne af de to tidligere betænkninger.

På baggrund af ovenstående ligger det klart, at den danske stat
har en utvivlsom juridisk forpligtelse til at sikre, at de danske dom-
stole,  ved  rettighedskollisioner  mellem  ophavsretten  og  ytrings-
friheden, fortolker de danske regler om ophavsret på en sådan måde,
at reglerne ikke kommer i konflikt med EMRK.

6.1.2. Kort introduktion til charterets rolle i dansk ret
Det følger helt generelt af EU-Domstolens faste praksis, at de natio-
nale domstole  er forpligtet  til  at  fortolke og anvende de nationale
retsregler i overensstemmelse med EU-retten. 

Se f.eks.  De forenede sager C-397/ 01 og C-403/01 2004 (Pfeif-
fer), hvor EU-Domstolen slog fast, at pligten til EU-konform for-
tolkning  også  gælder  for  de  nationale  domstole.  Domstolen
udtalte således, “at den pligt for medlemsstaterne, der følger af et
direktiv, til at virkeliggøre dets mål, og pligten i medfør af arti-
kel 10 EF til at træffe alle almindelige eller særlige foranstaltnin-
ger til at sikre opfyldelsen af denne pligt, påhviler alle myndighe-

27. Betænkning 1546:  Om inkorporering  af  menneskerettighedskonventioner  i  dansk  ret
(2014), s. 1.
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6.1. Introduktion

Charteret blev, som tidligere anført i afsnit 5.1.1, juridisk bindende for
medlemsstaterne  med  vedtagelsen  af  Lissabontraktaten.  For  dansk
rets vedkommende betyder denne ophøjelse af charteret, at charteret
har forrang for national ret, og at sidstnævnte derfor må vige i til-
fælde af en eventuel konflikt.33

På baggrund af ovenstående ligger det således klart, at den dan-
ske stat – ligesom alle andre EU medlemsstater – har en EU-retlig
forpligtelse til at sikre, at de nationale domstole, ved rettighedskolli-
sioner mellem ophavsretten og ytringsfriheden, lægger en fortolkning
til  grund,  som ikke  kommer  i  konflikt  med  charteret  og  det  EU-
retlige proportionalitetsprincip. 

6.2. Identifikation af relevante afvejningsfaktorer i 
national ret
Rettighedskollisioner  mellem  ophavsretten  og  ytringsfriheden  ved
nationale  domstole  kan  påvirkes  af  forskellige  afvejningskriterier.
F.eks.  kan  det  tale  for  at  tillægge  ytringsfriheden  vægt,  hvis  den
ophavsretsstridige  ytring  er  af  politisk  karakter.  Derimod  kan  det
omvendt  tale  for  at  tillægge  ophavsretten  vægt  på  bekostning  af
ytringsfriheden, hvis ytringen skader ophavsmanden økonomisk. Der
findes også andre kriterier, som kan have betydning for den konkrete
hensynsafvejning. I det følgende identificeres de relevante kriterier,
der gerne inddrages i nationale sager.

6.2.1. Ytringens samfundsmæssige relevans
Et af de afvejningskriterier, der tillægges betydning for ytringsfrihe-
dens rolle i nationale kollisionssager, er, om den potentielt ophavs-
retskrænkende ytring har en  samfundsmæssig relevans. Dette er over-
ensstemmelse  med  Menneskerettighedsdomstolens  praksis  (se  af-
snit 4.2.1).

Eftersom  den  Europæiske  Menneskerettighedskonvention  og
dens praksis er en integreret del af EU-retten (se afsnit 5.1.1), må en
hensyntagen til ytringens samfundsmæssige relevans også formodes
at være i overensstemmelse med EU-retten.

33. Betænkning 1546:  Om inkorporering  af  menneskerettighedskonventioner  i  dansk  ret
(2014), s. 323.
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Kapitel 6 | Ophavsretten og ytringsfriheden i national ret

Måske kan hensynet til den anfægtede ytrings samfundsmæssige
relevans  også  udledes  implicit  af  TRIPS-aftalens  artikel 7,  der
foreskriver,  at  beskyttelsen  af  de  intellektuelle  ejendomsrettig-
heder skal være med til at sikre en “[…] balance mellem rettighe-
der og forpligtelser”.34 Hensynet kan formentligt også mere ekspli-
cit  udledes  af  de  to  WIPO-traktaters  respektive  præambler.35 I
WCT anerkendes det f.eks., at der er et “[…] need to maintain a
balance  between  the  rights  of  authors  and  the  larger  public
interest,  particularly  education,  research  and access  to  informa-
tion, as reflected in the Berne Convention”. Og i den næsten iden-
tiske præambel til WPPT anerkendes det på samme måde, at der
er et “[…] need to maintain a balance between the rights of per-
formers  and  producers  of  phonograms  and  the  larger  public
interest,  particularly  education,  research  and access  to  informa-
tion”.

At  ytringens  samfundsmæssige  interesse  er  en  relevant  afvejnings-
faktor i nationale ophavsretssager, er bredt anerkendt i nationalretlig
juridisk litteratur. 

Se  f.eks.  Udsen,  De  Informationsretlige  Grundsætninger,  s. 380 f.,
hvor forfatteren skildrer, at det “[…] har betydning for brugen af
reglerne om ytringsfrihed […] om den beskyttede information har
offentlig  interesse  […]”.  Forfatteren  beskriver  samme  sted,
hvordan kriteriet har “fokus på offentlighedens behov for adgang
til samfundsmæssig relevant information.” Kriteriet er også omtalt
i  Schovsbo/Rosenmeier/Salung Petersen,  Immaterialret (4. udga-
ve), s. 310, hvor det hedder, at det “[…] må […] spille ind, hvilket
formål den påstået ophavsretsstridige ytring havde, og at det er et
grundretligt princip, at ytringer vedr. politiske o.l. spørgsmål af
almen  interesse  fortjener  en  mere  omfattende  ytringsfriheds-
beskyttelse end andre ytringer”. Se også i samme retning Rosén,
NIR 2007, s. 5, hvor forfatteren med henvisning til  tysk praksis
om indgreb i ejendomsretten skildrer en mulig indikation af en
“[…] balance to be struck between protection of copyright and the
public interest.”36 Fra ikke-skandinavisk litteratur kan henvises til
Geiger,  E.I.P.R.  2006,  s. 368,  hvor forfatteren skildrer,  hvordan
“[…] even the protected expression can be used in certain circum-

34. Se også Dworkin, Copyright, the public interest, and freedom of speech, s.156. 
35. Ibid., s.156.
36. (Citeret i Udsen, De Informationsretlige Grundsætninger, s. 381.)
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6.2. Identifikation af relevante afvejningsfaktorer i national ret

stances if important public interests require it”. Se også  Geiger,
IIC 2004a, s. 268, hvor samme forfatter erindrer om, at “[…] intel-
lectual  property  rights,  like  all  property  rights,  are  “socially
rooted,” i.e.,  they are subject to a certain number of limitations
imposed by the public interest”. 

Det ligger fast, at de nationale domstole i sager om ophavsret kontra
ytringsfrihed  faktisk  inddrager  hensynet  til  ytringens  samfunds-
mæssige relevans. I praksis kan det f.eks.  betyde meget i den type
sager, om den påstået ophavsretsstridige ytring er fremsat i pressen (se
nedenfor i afsnit 6.2.1.a). Desuden kan det have betydning, om den
påståede  ophavsretsstridige  ytring  handler  om  et  politisk  emne (se
afsnit 6.2.1.b), eller om den har karakter af en  kunstnerisk ytring (se
afsnit 6.2.1.c). Alle disse hensyn er hver især udtryk for en slags mani-
festation af hensynet til ytringens samfundsmæssige interesse.

6.2.1.a. Hensynet til pressens public watchdog-funktion
I demokratiske stater nyder pressen i henhold til folke- og EU-retten
en særlig tungtvejende ytringsfrihedsbeskyttelse, hvilket hænger sam-
men med dens tidligere omtalte public watchdog-funktion (se afsnit
4.2.1.a). At hensynet til pressens særlige ytringsfrihed også spiller en
rolle i nationale kollisionssager, gælder også helt generelt, dvs. ikke
kun i sager, hvor ytringsfriheden kolliderer med ophavsret, men også
i sager, hvor ytringsfriheden kolliderer med andre rettighedstyper. 

Se f.eks. Højesterets udtalelse i UfR 1997.259/2 H (bygherren og
ejendomsmægleren),  hvor  en  journalist  og  en  redaktør  på  en
lokal  avis  ved  en  civil  straffesag  blev  dømt  for  at  fremsætte
injurier. Begge blev senere frifundet af Højesteret, som udtalte, at
det “[i] afvejningen af hensynet til ytringsfriheden over for hen-
synet til beskyttelsen mod ærekrænkelser, [særligt må indgå], at
der ikke opstilles begrænsninger, som hindrer medierne i på rime-
lig måde at udfylde rollen som offentlighedens kontrol- og infor-
mationsorgan (‘public watchdog’)”.37

37. UfR 1997.259/2 H (bygherren og ejendomsmægleren), s. 272.
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Kapitel 6 | Ophavsretten og ytringsfriheden i national ret

Der er også mange andre eksempler på kollissionssager,  hvor hen-
synet til pressens særlige ytringsfrihed har påvirket proportionalitets-
vurderingen i ikke-ophavsretssager. 

Se  f.eks.  TfK  2016.361 Ø  (Ungdomshuset),  hvor  en  presse-
fotograf blev dømt for husfredskrænkelse efter straffelovens § 264,
stk. 1, efter at han uberettiget var trængt ind og tog ophold i en
virksomhed.  Formålet  med den uberettigede indtrængen var en
happening,  der  skulle  markere  årsdagen for  rydningen  af  ung-
domshuset.  I  den  konkrete  sag  indgik  hensynet  til  pressens
ytringsfrihed ved vægtningen af proportionalitetsprincippet i den
forstand, at Østre Landsret lagde vægt på, at aktionen fandt sted
syv år efter, at ungdomshuset var blevet ryddet. Efter en konkret
afvejning mellem hensynet til nyhedsformidlingen og hensynet til
privatlivets fred nåede retten frem til, at “[…] aktionen ikke havde
en sådan samfundsmæssig interesse eller aktuel nyhedsværdi, som
over for hensynet til beskyttelsen af privatlivets fred berettigede
tiltalte til at følge med ind på kontoret uden samtykke”.38 

Se også UfR 2012.2328 H (Hundehandleren), hvor et flertal
i Højesteret frifandt en journalist og en fotograf for – i forbindelse
med et kritisk program om ulovlig handel med hunde – at have
foretaget skjulte optagelser i et privat hjem. Højesteret lagde her
vægt på, at “[f]otograferingen indgik i en tv-udsendelse om handel
med hunde over internettet, indsmugling af hunde og ulovlig han-
del med hunde”, og at “[u]dsendelsen rejste en række spørgsmål af
væsentlig samfundsmæssig interesse om dyrevelfærd, dyreetik og
køberrisici.”39

I  UfR 2012.1788 H (Fælledgården) vejede hensynet til  pri-
vatlivets fred derimod tungere end hensynet til pressens ytrings-
frihed, selvom det var uomtvistet, at den anfægtede ytring bidrog
til en debat af offentlig interesse. I den konkrete sag var en jour-
nalist gået “undercover” på et omsorgscenter og havde i den for-
bindelse  indsamlet  en  lang  række  fortrolige  oplysninger  med
skjult  kamera.  Optagelserne  –  der  blandt  andet  viste  beboere
under toiletbesøg – var derefter blevet videregivet af journalisten
til  et  produktionsselskab  og  til  DR.  Optagelserne  blev  efter-
følgende  vist  i  fjernsynet.  Højesteret  nåede  frem  til,  at  videre-
givelsen af de fortrolige oplysninger ikke kunne legitimeres med
henvisning  til  pressens  ytringsfrihed.  Under  den  konkrete  hen-

38. TfK 2016.361 Ø (Ungdomshuset), s. 361 f. 
39. UfR 2012.2328 H (Hundehandleren), s. 2337. 
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synsafvejning, hvor hensynet til  pressens ytringsfrihed skulle af-
vejes over for hensynet til beboernes privatliv, bemærkede retten,
at det var “[…] ubestridt, at videregivelsen af optagelserne skete til
brug for en tv-udsendelse, som omhandlede spørgsmål af væsent-
lig samfundsmæssig interesse”. Højesteret bemærkede dog hertil,
at “[…] optagelserne, som blev videregivet, efter Højesterets opfat-
telse  indebar  grove  krænkelser  af  beboernes  privatliv  […].
Optagelserne viste således beboerne i meget intime situationer i
deres hjem, herunder afklædte, under toiletbesøg og under pleje-
personalets bistand med udførelse af intimhygiejne, uden at be-
boerne havde samtykket hertil […].” Efter en samlet hensynsafvej-
ning nåede Højesteret til sidst frem til, at “… hensynet til at belyse
mulige  kritisable  forhold  på  omsorgscentret  Fælledgården  ikke
berettigede de nævnte grove krænkelser af beboernes privatliv”.40

Se  også  UfR  2010.2448 H  (Strandbillederne),  hvor  Uge-
bladet Se og Hør blev dømt til at betale en godtgørelse på 75.000
kr. til en kendt studievært for at have bragt en række billeder af
den pågældende studievært, hvor hun optrådte topløs og gravid
på en mennesketom strand. Højesteret udtalte, at det “[v]ed afgø-
relsen af, hvilken vægt der skal tillægges hensynet til ytrings- og
pressefrihed, spiller […] en rolle, om offentliggørelse sker som led
i en behandling af samfundsmæssigt relevante spørgsmål.” I den
konkrete sag vejede hensynet til  studieværtens privatliv tungere
end hensynet til pressens ytringsfrihed. 

Pressens ytringsfrihed fik i øvrigt afgørende betydning i UfR
2010.1859 H (Behandlingshjemmet), hvor Højesteret ikke fandt,
at  der var grundlag for  at  nedlægge et  fogedforbud mod DR’s
visning af optagelser foretaget med skjult kamera på et behand-
lingshjem for  alkoholmisbrugere.  Højesteret  udtalte,  at  det  “[i]
afvejningen af hensynet til ytringsfriheden over for andre hensyn,
herunder hensynet til privatlivets fred, [særligt må] indgå, at der
ikke opstilles begrænsninger, som hindrer medierne i på rimelig
måde at udfylde rollen som offentlighedens kontrol- og informa-
tionsorgan.  Det  forhold,  at  en  offentliggørelse  kan  medføre  en
krænkelse, er derfor ikke tilstrækkelig til, at et fogedforbud kan
nedlægges,  medmindre  krænkelsen  er  af  en  sådan  grovhed,  at
hensynet til den krænkede overstiger hensynet til ytrings- og infor-
mationsfriheden”.41 I den konkrete sag lagde Højesteret vægt på,

40. UfR 2012.1788 H (Fælledgården), s. 1822.
41. UfR 2010.1859 H (Behandlingshjemmet), s. 1876.
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at “[…] optagelserne [var] sket til brug for en tv-udsendelse om
spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse”.42

Fra  ældre  praksis  se  også  UfR 1999.1675 H  (Peberholm),
hvor Højesteret frifandt tre tv-journalister  for at  krænke privat-
livets  fred ved deres tilstedeværelse under en demonstration på
øen Peberholm i Øresund. Højesteret lagde vægt på, at det var
“[…] vigtigt, at medierne [fik] lejlighed til over for befolkningen at
skildre begivenheder, der angår emner af offentlig interesse.”43 

Se videre UfR 1999.1154/2 Ø (Samværssagen), hvor en mor
fik nedlagt fogedforbud mod, at DR kunne vise skjulte optagelser
af  hendes  barn.  Optagelserne  var  lavet  i  forbindelse  med  en
samværssag  og  godkendt  af  faderen,  som  dog  ikke  havde  for-
ældremyndigheden til barnet. I fogedrettens begrundelse, der blev
stadfæstet af Østre Landsret, udtalte retten at der var “[…] en stor
offentlig interesse i at få belyst det pågældende utvivlsomt sam-
fundsrelevante emne”, men at “[…] hensynet til barnet under de
konkrete omstændigheder [vejede] tungere”.44

Se  også  den  ovenfor  (afsnit  1.1.2.a)  omtalte  dom  UfR
1994.988 H (Svend Aukens  have),  hvor  Højesteret  frifandt  en
journalist for at have taget ulovligt ophold i en politikers have i
forbindelse med en demonstration om den planlagte øresundsfor-
bindelse.  Højesteret  lagde  vægt  på,  at  den  planlagte  øresunds-
forbindelse var et så tilstrækkeligt “aktuelt politisk emne”, at det
var nok til at trumfe hensynet til privatlivets fred.45 

Hensynet til  ytringens samfundsmæssige relevans blev også
inddraget og tillagt vægt i den ovenfor (afsnit 1.1.2) omtalte UfR
1989.726 H  (Nordvang),  hvor  Højesteret  ophævede  et  foged-
forbud, der forbød Ekstrabladet at vise billeder og bringe et navn
af to patienter på et psykiatrisk hospital. Højesteret begrundede
bl.a. ophævelsen af fogedforbuddet med, at “[o]mtalen og foto-
gengivelsen af de to personer [var] sket som led i en saglig repor-
tage af betydelig nyheds- og informationsværdi […]”.46

Det samme var tilfældet i UfR 1989.399 H (Grønjakkerne),
hvor journalisten Jersild som bekendt blev dømt i Højesteret for
medvirken til offentlig fremsættelse af raceforhånende udtalelser
på fjernsynet (se ovenfor i afsnit 6.1.1). Hensynet til ytringens sam-

42. Ibid., s. 1876.
43. UfR 1999.1675 H (Peberholm), s. 1677.
44. UfR 1999.1154/2 Ø (Samværssagen), s. 1156.
45. UfR 1994.988 H (Svend Aukens have), s. 990.
46. UfR 1989.726 H (Nordvang), s. 735.
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fundsmæssige  relevans  blev inddraget,  men ikke tillagt  vægt af
Højesterets flertal, da flertallet fandt, at “[…] at der [ikke] i denne
sag [forelå] sådanne hensyn til ytringsfrihed om emner og episo-
der af almen interesse, at de over for hensynet til beskyttelsen mod
racediskrimination [kunne]  føre til,  at  de tiltalte  alligevel  frifin-
des”. Sagen blev som bekendt senere behandlet af EMRK, som
fandt Højesterets afgørelse i strid med EMRK artikel 10 (se afsnit
4.2.1.a).

Hensynet til pressens særlige ytringsfrihed har også været aktuelt i en
række sager, hvor ytringsfriheden og ophavsretten er kollideret. 

Den første danske kollisionssag mellem ophavsretten og ytringsfri-
heden forelå i den  utrykte byretsdom af 9. maj 1997 (Kommis-
særens  dagbog),  som  angik  Politikens  uautoriserede  offentlig-
gørelse af en bog med titlen “Kommissærens dagbog” skrevet af
den daværende danske EU-kommissær Ritt Bjerregaard. Få dage
inden bogen  skulle  udkomme,  trak  Ritt  Bjerregaard  bogen til-
bage. Årsagen hertil var – ifølge forfatteren selv – at en række alle-
rede offentliggjorte brudstykker fra dagbogen havde ført til  “en
skæv  og  meget  uheldig  præsentation”  af  hendes  synspunkter.47

Politikens daværende chefredaktør Tøger Seidenfaden var dog af
en  anden holdning,  og  i  en  pressemeddelelse  udtalte  han,  for-
mentlig rigtigt,  at  Ritt  Bjerregaard havde følt  sig tvunget  til  at
trække bogen tilbage på grund af et politisk pres fra daværende
kommissionsformand Jacques Santer.48 Chefredaktøren udtalte  i
samme meddelelse følgende: “[…] Alle danskere må have mulig-
hed for at vurdere bogen i sin helhed. De kan ikke være tjent med
kun at få præsenteret uddrag af bogen, som i øvrigt kun er kom-
menteret af såkaldte eksperter. Vi tjener demokratiet og dets inter-
esser ved at give alle lejlighed til at læse bogen”. Dagen efter pres-
semeddelelsen publicerede Politiken dagbogen i sin helhed som et
tillæg til avisen, hvorefter anklagemyndigheden rejste tiltale mod
chefredaktøren for ophavsretskrænkelse. Tøger Seidenfaden gjor-
de gældende, at håndhævelsen af ophavsretten ville være i strid
med ytringsfriheden i EMRK artikel 10.49 Under sagen blev hensy-
net til offentlighedens interesse inddraget i forbindelse med vur-
deringen  af,  hvilken  vægt  hensynet  til  ytringsfrihedshensynet

47. Utrykt byretsdom af 9. maj 1997 (Kommissærens dagbog), s. 6.
48. Ritzaus Bureau, Politiken trykker Ritt Bjerregaards bog.
49. Utrykt byretsdom af 9. maj 1997 (Kommissærens dagbog), s. 21.
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skulle  tillægges.  Retten  bemærkede i  den  forbindelse  følgende:
“Uanset at dagbogen er skrevet af en politiker om også politiske
emner, er og bliver dagbogen netop en dagbog om livet i Bruxel-
les. Når Ritt Bjerregaard er citeret for at have sagt, at dagbogens
skulle læses i sin helhed, er det givetvis i det lys, som udtalelsen
skal  ses.  Dagbogen indeholder meget  andet  og mere end det  i
pressen citerede. Denne bog måtte Ritt Bjerregaard trække tilbage
af politiske grunde, og det gav pressen anledning til frit at gøre
sig  tanker  om  baggrunden  herfor.  Hensynet  til  nyhedsformid-
lingen findes imidlertid ikke under de foreliggende omstændighe-
der at være så tungtvejende, at det berettigede tiltalte til at lade
rettighedshavernes værk udgive i sin helhed som et tillæg til en
avis. Der var og er intet i dagbogen, der kunne belyse den politi -
ske  proces  i  forbindelse  med  tilbagetrækningen.  Såfremt  det
havde været tilfældet, kan det ikke udelukkes, at sådanne forhold
kunne have haft offentlighedens interesse.”50 

Fra svensk ret kan henvises til  NJA 1985:893 (Manifestet),
hvor den svenske avis  Göteborgs-Posten havde offentliggjort  et
privat dokument, der var skrevet af en teaterinstruktør og inde-
holdt  en  række  forslag  til  nye  principper  for  Göteborg  Stads-
teaters fremtidige organisation. Baggrunden for offentliggørelsen
var, at der før offentliggørelsen havde cirkuleret det rygte i offent-
ligheden, at dokumentet indeholdt planer for en socialistisk magt-
overtagelse  på teatret.  Sagen resulterede i,  at  Göteborgs-Posten
blev dømt for ophavsretskrænkelse ved tre instanser. I den sven-
ske Højesteret skete det imidlertid først efter en længere analyse af
forholdet  mellem  ophavsretten  og  ytringsfriheden,  hvor  retten
konkluderede at “[…] uppgiften att i sådana typfall som nu åsyftas
begränsa straffansvaret för upphovsrättsintrång till förmån för ett
motstående  yttrandefrihetsintresse  bör  förbehållas  lagstiftaren.
Det  torde  trots  det  sagda  kunna  uppstå  situationer  där
yttrandefrihetsintresset  gör  sig  gällande  med  sådan  styrka  att
domstolarna rimligen måste ta ansvar för en friande dom vid åtal
för intrång i upphovsrätten. Här avses fall som skulle kunna sägas
ha beröringspunkter med de nödsituationer som enligt 24 kap 4
§ BrB leder till  straffrihet.”51 Den svenske Højesteret anerkendte

50. Ibid., s. 28. 
51. NJA 1985:893 (Manifestet), s. 908 f. BrB kapitel 24 § 4 har følgende ordlyd: “En

gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i
nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada
som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger
när fara hotar liv,  hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen
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således,  at  der  vil  kunne  opstå  situationer,  hvor  hensynet  til
ytringsfriheden kan være så tungtvejende, at domstolen – selvom
ansvaret  i  rettens  optik  ligger  hos  lovgiver  –  må  frifinde  for
ophavsretskrænkelse,  og  at  der  i  sådanne  tilfælde  må  kunne
drages en parallel  til  strafferetlige  bestemmelser om nødret.  En
nødsituation forelå dog ikke den konkrete sag. Retten lagde her
vægt på to ting. For det første, at sagsøgte kunne have refereret
informationen  uden  at  krænke  ophavsretten.  Retten  udtalte
således,  “[…]  intresset  av  att  ge  allmänheten  en  korrekt
information  och  att  bidra  till  att  föra  teaterdebatten  vidare  till
största delen – om än inte på alldeles idealiskt sätt – hade kunnat
fyllas genom ett referat av idéer och faktauppgifter i  manifestet
som inte inkräktade på [ophavsmandens] ensamrätt till verket”.52

For det andet, at der også var et hensyn at tage til ophavsmandens
ideelle interesser i ikke at få offentliggjort dokumentet, før det var
gennemarbejdet.  Retten  fremhævede  således,  at  “[d]et  kan  inte
heller bortses från [ophavsmandens] legitima önskan att offentlig
spridning  ej  gavs  åt  en  framställning  som  befann  sig  på
utkaststadiet och som kanske inte gjorde full rättvisa åt hans idéer
och tankar i ämnet.”53 Det sidstnævnte hensyn er udtryk for det
såkaldte  nødvendighedskriterium,  der  beskrives  i  afsnit  6.2.4
nedenfor. 

Dommen gav anledning til en omfattende betænkning om forholdet
mellem ophavsretten og ytringsfriheden, afgivet af det såkaldte sven-
ske Lagutskottet, dvs. et udvalg under den svenske Rigsdag, som på
daværende tidspunkt behandlede spørgsmål af bl.a.  civilretlig rele-
vans, herunder spørgsmål af immaterialretlig karakter (Lagutskottet
blev nedlagt i 2006).54 Betænkningen var overvejende kritisk over for
udfaldet af Manifest-dommen. Det hed således, at

“[…] olovligen publicera ett  skönlitterärt verk kan normalt inte
försvaras  med  hänvisning  till  informationsintresset.  I  upphovs-
rättslagen  har  emellertid  begreppet  verk  fått  en  synnerligen
vidsträckt innebörd. Manifestet i det nyss nämnda avgörandet av

skyddat intresse.”  Bestemmelsen er den svenske pendant til den danske straffe-
lovs § 14 om nødret. 

52. NJA 1985:893 (Manifestet), s. 893, s. 18.
53. Ibid., s. 893, s. 18.
54. Se Lagutskottes betænkning 1986/87:11 om förhållandet mellan upphovsrätt och

tryckfrihet.
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högsta domstolen var sålunda ett utkast till ett arbetsprogram för
teaterverksamheten.  Det  är  inte  tillfredsställande  att  upphovs-
rätten till en sådan handling skall hindra publicering, om det, som
i detta fall, finns ett påtagligt intresse av information och offentlig
debatt.”55 

Betænkningen  gav  også  andre  eksempler  på  situationer,  hvor  en
håndhævelse af ophavsretten umiddelbart synes uhensigtsmæssig:

“Antag att en tidning lyckas spåra en hyllningsdikt som en svensk
diplomat  har  författat  och  tillägnat  diktatorn  i  det  land  där
diplomaten tjänstgör. Även om denna dikt inte har offentliggjorts
utan endast exempelvis föredragits vid en mottagning finns tyd-
ligen ett  starkt  publicitetsintresse.  Att  här ge  diplomatens  upp-
hovsrätt  ett  generellt  företräde  med  den  konsekvensen  att  den
tidningsman som publicerar dikten skall dömas till både straff och
skadestånd ter sig enligt motionärerna minst sagt diskutabelt.”56

Betænkningen blev senere afvist af Rigsdagen og førte ikke til lovæn-
dring i svensk ret.57

Hensynet til pressens  public watchdog-funktion har også været
inddraget  i  en  række  tyske  ophavsretssager,  hvor  ophavsretten  og
ytringsfriheden er kollideret. 

Se f.eks.  Bundesgerichtshofs  dom af  20.  marts  2003 gengivet  i
NJW  2003:3633  (Gies  Adler).  Sagen  angik,  om  en  karikatur-
tegning  af  billedkunstneren  Ludwig  Gies’  ørnefigur,  som  i  en
årrække hang i den tyske Bundestag i Bonn, var lovlig i medfør af
det ophavsretlige princip om, at parodier og karikaturer mv. ikke
er krænkende.58 Som udgangspunkt var svaret nej, fordi det, såvel
i  som  uden  for  Tyskland,  traditionelt  har  været  antaget,  at
parodier mv. kun går fri af ophavsretten i tilfælde, hvor formålet
er at latterliggøre et beskyttet værk, mens det, der tilsigtedes lat-
terliggjort i sagen, ikke var selve ørnefiguren, men derimod tysk

55. Jf. Lagutskottes betænkning 1986/87:11 om förhållandet mellan upphovsrätt och
tryckfrihet, s. 12.

56. Ibid.
57. Jf. Riksdagens protokol 1986/87:74, s. 36. Se også Schovsbo/Rosenmeier/Salung

Petersen, Immaterialret (3. udgave), s. 265.
58. NJW 2003:3633 (Gies Adler), s. 3633.
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skattelovgivning. Den tyske højesteret anlagde imidlertid en ny,
vidtgående  tolkning  af  parodiprincippet  og  bestemte,  at  mens
“parodier” skal angå det parodierede værk, kan “karikaturer” lov-
ligt  gengive  et  værk  humoristisk  som  led  i  latterliggørelse  af
noget, som værket symboliserer og står for.59

Afgørende  for  retten  var  i  den  forbindelse,  at  hensynet  til
pressefriheden i den tyske grundlov talte for, at karikaturen kunne
karakteriseres  som  en  politisk  meningstilkendegivelse.  (“Dafür,
dass  eine  solche  Benutzung eines  geschützten  Werks  vom Aus-
schließlichkeitsrecht  des  Urhebers  nicht  erfasst,  sondern  als
Ausdrucksmittel der politischen Auseinandersetzung im Rahmen
einer  freien  Benutzung  i.S.  des § 24 I UrhG erlaubt  ist,  spricht
nicht zuletzt die Pressefreiheit (Art. 5 I 2 GG […]). Ob darüber
hinaus die Kunstfreiheit tangiert ist (Art. 5 III GG), bedarf unter
diesen Umständen keiner weiteren Erörterung.  […] Da sich die
beanstandete  Darstellung  als  eine  freie  Benutzung  nach § 24 I
UrhG darstellt, kann die Frage offen bleiben, ob die Übernahme
auch durch das Zitatrecht des § 51 Nr. 2 UrhG gedeckt”).60 Retten
var  dog  som  udgangspunkt  afvisende  over  for,  at  hensynet  til
ytringsfriheden i sig selv kunne medføre undtagelser til ophavs-
retten (“Entgegen einer im Schrifttum vertretenen Ansicht kann
der  Konflikt  zwischen  dem  Urheberrecht  und  den  Kommuni-
kationsgrundrechten nicht mit Hilfe einer solchen außerhalb der
urheberrechtlichen Tatbestände erfolgenden Abwägung oder gar
unter Rückgriff auf das Institut des übergesetzlichen Notstands
gelöst werden […]”).61

59. Jf.  om  parodiprincippet  Schovsbo/Rosenmeier/Salung  Petersen,  Immaterialret
(4. udgave), s. 292 ff., se også Linkis, Dansk ophavsrets fleksibilitet, s. 149 ff. Det tra-
ditionelle krav om, at parodier mv. skal angå selve det værk, der latterliggøres, er
nu afskaffet af EU-Domstolen i  C-201/13 af 3.9.2014 (Deckmyn). Se nærmere
ovenfor i afsnit 2.2.2.e. 

60. Oversættelse: “For at anse en sådan benyttelse af et beskyttet værk for at falde
uden for den ophavsretlige eneret, og for at være en politisk meningstilkendegi-
velse, der har karakter af fri benyttelse, jf. § 24, stk. 1, taler ikke mindst pressefri-
heden efter grundlovens artikel 5 I 2. Om kunstfriheden, der beskyttes af grund-
lovens artikel 5 III, også tangeres, behøver herefter ikke undersøges. [Læs: Da
der er tale om fri benyttelse, behøver retten ikke gå ind i, om overtagelsen er
dækket af citatretten.]” (Min oversættelse).

61. NJW 2003:3633 (Gies Adler), s. 3635. Oversættelse: “I modsætning til, hvad der
er  antaget  i  juridisk  teori,  kan  konflikten  mellem ophavsretten  og ytringsfri-
heden ikke løses ved en sådan afvejning, der finder sted uafhængigt af de op-
havsretlige betingelser, eller løses med henvisning til princippet om nødret” (min
oversættelse).
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Fra  ældre  tysk  praksis  kan  henvises  til  Bundesgerichtshofs  af-
gørelse af 2. april 1958 gengivet i  GRUR 1987:34 (Liedtextwie-
dergabe I), hvor hensynet til ytringsfriheden blev inddraget, men
ikke tillagt vægt i en sag, hvor nogle nogle tyske ugeblade havde
gengivet  nogle  vers fra sangen “Lili  Marleen”.  Retten antydede
dog i samme forbindelse, at hensynet til pressens ytringsfrihed i
visse  situationer  kunne  begrunde  indgreb  i  ophavsretten  (“Der
Schutz der Pressefreiheit erfordere hier keine Beschränkung der
urheberrechtlichen Befugnisse; denn die freie Meinungsäußerung
und  Berichterstattung  seien  hier  ohne  den  Eingriff in  das
urheberrechtlich geschützte Werk möglich”).62

I den hollandske Gerechtshof’s-Gravenhages dom af 4. sep-
tember 2003  (Scientology v.  providers and Karin Spaink) til-
lagde man ytringsfriheden så meget vægt, at man nærmest lod den
begrunde  en  selvstændig  undtagelse  fra  ophavsretten.  Sagen
angik bl.a. den hollandske journalist Karin Spaink, som var blevet
stævnet af Scientology for – uden tilladelse – at have lagt nogle
ophavsretligt beskyttede Scientology-dokumenter ud på Internet-
tet. Teksterne var, fandt retten, ikke offentliggjort som krævet i
den hollandske citatbestemmelse, og gengivelse kunne derfor ikke
legitimeres med henvisning til den. Domstolen lagde dog vægt på,
at Scientology ikke var blege for at afvige fra almindelige demo-
kratiske  værdier,  og  at  Scientology  med  hemmeligholdelsen  af
dokumenterne forsøgte at opretholde en form for magt over med-
lemmerne ved bl.a. at gøre det svært for dem at diskutere tekster-
nes indhold med hinanden.63 På denne baggrund lagde domstolen
til  grund,  at  hensynet  til  ytringsfriheden  vejede  tungere  end
ophavsretten,  og  at  den  sidstnævnte  måtte  vige  for  den  først-
nævnte.64

62. GRUR  1987:34  (Liedtextwiedergabe  I),  s. 35.  Oversættelse:  “Beskyttelsen  af
pressefriheden tilsiger her ingen indskrækning i de ophavsretlige beføjelser; for
den frie meningsudveksling og informationsformidling er her mulige uden ind-
greb i det ophavsretligt beskyttede værk”. (Min oversættelse). 

63. Se Scientology v. providers and Karin Spaink (2003), præmis 8.2, hvor domsto-
len udtalte følgende: “[…] Uit de hiervoor onder 8.3 vermelde teksten blijkt dat
Scientology c.s. met hun leer en organisatie de verwerping van democratische
waarden niet schuwen Uit die teksten volgt tevens dat met de geheimhouding
van OT II en OT III mede wordt beoogd macht uit te oefenen over leden van de
Scientology-organisatie  en  discussie  over  de  leer  en  praktijken  van  de
Scientology-organisatie te verhinderen.” Dommen (der desværre kun findes kun
på hollandsk) kan tilgås her: <http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?
id=ECLI:NL:GHSGR:2003:AI5638>.

64. Dommen er også omtalt i Udsen, De Informationsretlige Grundsætninger, s. 379, 
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Hensynet  til  pressens  public  watchdog-funktion  var  også
oppe at vende i Hof Amsterdams afgørelse af 8. juli 1999 (Anne
Frank  Fonds  vs.  Het  Parool),  hvor  den  hollandske  avis  Het
Parool blev dømt for at krænke ophavsretten til Anne Franks dag-
bog.  I  sagen havde avisen uden tilladelse  fra  rettighedshaverne
publiceret et antal sider, som ikke tidligere havde været offentlig-
gjort. Avisen blev stævnet af rettighedshaverne og påberåbte sig
under sagen EMRK artikel 10. I den forbindelse henviste avisen
til, at offentligheden havde en væsentlig interesse i, at de mang-
lende sider blev offentliggjort. Retten medgav, at publikation af
de manglende sider var i offentlighedens interesse, men fandt, at
hensynet  til  rettighedshavernes  offentliggørelsesret  vejede  tun-
gere.65 

Se fra engelsk ret [2002] E.C.D.R. 32 (Ashdown v Telegraph
Group Ltd), der angik publiceringen af et ikke-offentliggjort refe-
rat udarbejdet af den daværende leder for det socialliberalistiske
parti  Liberal  Democrats Paddy Ashdown. Referatet skildrede et
hemmeligt møde mellem Paddy Ashdown og den daværende pre-
mierminister Tony Blair, som efter sigende skulle have drejet sig
om stiftelsen af en koalitionsregering mellem de to parters respek-
tive  partier.  Ca.  to  år  efter  mødet,  da  det  var  blevet  offentligt
kendt, at Ashdown ville træde tilbage fra sin stilling, gav han et
radiointerview med BBC Radio 4, hvor han blandt andet omtalte
sine dagbøger og muligheden for at udgive dem. På nogenlunde
samme tid viste han sine dagbøger fortroligt frem til nøje udvalgte
repræsentanter for en række aviser og forlag, heriblandt en repræ-
sentant  for  The Sunday Telegraph.  Kort  efter  fik  den politiske
redaktør  på The Sunday Telegraph af  uforklarlige  årsager  fat  i
mødereferatet, og store dele af det havnede i avisen. Paddy Ash-
down lagde  herefter  sag  an  mod The Sunday Telegraph for  at
krænke  ophavsretten  til  referatet.  Domstolen  nåede  frem til,  at
hensynet til ophavsretten måtte veje tungest, men anerkendte, at
hensynet  til  ytringers  samfundsmæssige relevans  kan betyde,  at
hensynet til ytringsfriheden skal tillægges vægt på bekostning af
ophavsretten. Retten udtalte således, at der “[…] will be occasions
when  it  is  in  the  public  interest  not  merely  that  information
should be published, but that the public should be told the very

65. Mediaforum 1999-9:252 (Anne Frank Fonds vs. Het Parool), s. 252-255. Se især
dommens præmis 4.18. 
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words used by a person, notwithstanding that the author enjoys
copyright in them.”66 

Fra amerikansk ret kan nævnes højesteretsafgørelsen Harper
& Row Publishers v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985).
Sagen  angik  The Nation  Magazine,  der,  uden  forudgående  til-
ladelse fra forlaget Harper & Row Publishers (“Harper & Row”),
offentliggjorde en artikel (“artikel B”) med omfattende citater fra
den tidligere Præsident Gerald Fords  erindringer. Erindringerne
var interessante, fordi de indeholdt baggrunden for Fords kontro-
versielle  benådning  af  sin  forgænger  Præsident  Nixon.  Sagen
opstod dels, fordi the Nation valgte at offentliggøre artikel B, før
erindringerne var udgivet, dels fordi artikel B udkom, kort før en
lignende artikel (“artikel A”) var planlagt til  at  udkomme i  The
Time Magazine. Kort før offentliggørelsen af artikel B havde Time
Magazine nemlig betalt et stort pengebeløb for en eksklusivaftale
med Harper & Row. Offentliggørelsen af artikel B i The Nation
Magazine  gjorde  eksklusivaftalen  værdiløs,  og  som  følge  heraf
hævede The Time Magazine aftalen med Harper & Row. Spørgs-
målet var herefter, om brugen af erindringerne i artikel B kunne
legitimeres af den amerikanske såkaldte fair use-doktrin.67 Sagen
nåede til den amerikanske højesteret, som slog fast, at hensynet til
offentlighedens interesse ikke kunne legitimere en udvidet fortolk-
ning af  den amerikanske ophavsretslovs “fair  use”-bestemmelse.
Domstolen henviste i stedet til det ophavsretlige princip om man-
glende idébeskyttelse  og udtalte  i  den forbindelse,  at  “… copy-
right’s idea/expression dichotomy “strike[s] a definitional balance
between the First Amendment and the Copyright Act by permit-
ting free communication of facts while still protecting an author’s
expression”,68 og at “[i]n view of the First Amendment protections
already  embodied  in  the  Copyright  Act’s  distinction  between

66. [2000] EWCA Civ 37 (Hyde Park Residence Ltd v Yelland), præmis 43. Dom-
men er genstand for en omfattende analyse i Griffiths, I.P.Q. 2002, s. 240-262. 

67. Fair use-doktrinen er en amerikansk fribrugsregel, der gør det muligt for andre
end ophavsmanden at bruge beskyttet materiale uden tilladelse. Fair use-dok-
trinen oplister fire faktorer, som skal assistere domstolene ved deres vurdering af,
hvorvidt  en given brug kan karakteriseres som “fair use”. De fire faktorer er:
(1) “Formålet  med  og  karakteren  af  brugen”,  (2)  “Det  ophavsretsbeskyttede
værks natur”, (3) “Omfanget af brugen af det pågældende værk” og (4) “Effekten
på markedet eller for værdien af markedet”. Fair use-doktrinen indgår i næsten
alle amerikanske sager,  hvor ophavsretten og ytringsfriheden er på kollisions-
kurs. 

68. Harper & Row Publishers v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985), s. 556.
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copyrightable  expression  and  uncopyrightable  facts  and  ideas,
and  the  latitude  for  scholarship  and  comment  traditionally
afforded by fair use, we see no warrant for expanding the doctrine
of fair use to create what amounts to a public figure exception to
copyright”.69

6.2.1.b. Hensynet til ytringens politiske karakter
Et andet hensyn, der kan påvirke vægten af ytringsfriheden i ophavs-
retssager, er, hvis ytringen har karakter af en politisk ytring. En politisk
ytring kan i denne sammenhæng defineres som en ytring, der i et eller
andet omfang bidrager til en politisk debat. Det kan i den forbindelse
tillægges betydning, om den, der fremsætter ytringen, er politiker.70

Om det er tilfældet, har dog ikke afgørende betydning. Også privat-
personer har således en udvidet ytringsfrihedsbeskyttelse i sager om
politiske ytringer. At hensynet til den ytringens politiske karakter ind-
går ved vurderingen af ophavsretlige rettighedskollisioner, er helt i
overensstemmelse  med  menneskerettighedsdomstolens  praksis  (se
ovenfor i afsnit 4.2.1.b).

Hensynet til ytringens politiske karakter har – ligesom hensynet
til  pressens  særlige  ytringsfrihed – helt  generel  betydning i  kollis-
sionssager om ytringsfrihed. Der er således mange eksempler på, at
en  anfægtet  ytrings  politiske  karakter  har  haft  betydning  for  den
vægt, hensynet til ytringsfriheden er blevet tillagt i ikke-ophavsretlige
kollissionssager.

Se  f.eks.  UfR  2003.2044 H (De racistiske  synspunkter),  hvor
Højesteret frifandt en repræsentant for Folkebevægelsen mod EU
for  at  have  fremsat  injurier  under  et  interview til  Radioavisen,
hvor  den  pågældende  repræsentant  havde  udtalt,  at  hun  “[…]
meget  nødigt  [ville]  identificeres  med Pia  Kjærsgårds  racistiske

69. Ibid., s. 560.
70. I Danmark anses der således at gælde en “særligt vidtgående ytringsfrihed for

politikere om kontroversielle samfundsanliggender”. Se bl.a. UfR 2000.2234 H
(Tre på tråden), s. 2247 (citeret i Rytter, Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tion – og dansk ret, s. 283). Se også ibid. s. 283, der gør opmærksom på, at dette
bl.a. kommer direkte til udtryk i den danske grundlovs § 57, stk. 2, 2. led, der
har følgende ordlyd: “For sine ytringer i folketinget kan intet af dets medlemmer
uden folketingets samtykke drages til ansvar udenfor samme”. 
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synspunkter […]”.71 Ifølge Højesteret overskred udtalelserne ikke
grænserne for  ytringsfriheden i  EMRK artikel 10,  fordi  udtalel-
serne var “[…] sket i en politisk debat om vigtige samfundsmæs-
sige anliggender […]”.72

Fra ældre praksis kan nævnes  UfR 1938.576 V (Justitsmini-
steren), hvor en person blev frikendt for en række udtalelser frem-
sat  i  et  åbent  brev om den daværende  justitsminister  Steincke.
Vestre  Landsret  lagde  til  grund,  at  der  eksisterede  en  udvidet
ytringsfrihed, når det kom til at kritisere politiske partier og politi-
kere. Domstolen udtalte således, at “[…] der gennem mange Aar i
offentlige Drøftelser  baade skriftlige og mundtlige  [har] været‐ ‐
brugt en særdeles kraftig Udtryksmaade til Kritik af politiske Par-
tiers  og Ministres  Handlemaade,  uden at  Indskriden herimod i
Almindelighed  er  sket,  og  der  har  som  Følge  heraf  paa  disse
Omraader udviklet sig en saadan Ytringsfrihed, at de nu omhand-
lede trende Udladelser ikke kan anses at indeholde nogen Haan
eller fornærmelig Tiltale mod Justitsminister Steincke.”73 

Den  udvidede  ytringsfrihed  for  politikere  er  også  omtalt  i
flere sager. Fra nyere praksis kan f.eks. nævnes UfR 2016.2066 Ø
(Det racistiske tweet), hvor en politiker i en ankesag ved Østre
Landsret blev dømt for at overtræde straffelovens § 266 b. stk. 1
(racismeparagraffen) for på Twitter at have udgivet følgende sæt-
ning:  “Om  jødernes  situation  i  Europa:  muslimerne  fortsætter
hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre
situationen”. Denne ytring kunne ifølge landsretten ikke legitime-
res af  hensynet til  ytringsfriheden, heller ikke selvom der ifølge
landsretten gjaldt “[…] vide rammer for særligt politikeres udtalel-
ser som led i en politisk debat”. 

Den særligt vidtgående ytringsfrihed blev også omtalt i  UfR
2004.734 H (Folketingskandidaten), hvor en politiker blev dømt
for at have fremsat nedværdigende udtalelser mod muslimer på
Internettet. Heller ikke her fandt Højesteret, at “[…] hensynet til
den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om samfunds-
anliggender” gjorde, at de konkrete udtalelser blev straffrie.

Fra litteraturen kan også henvises til Rytter,  Individets grund-
læggende rettigheder, s. 278: ”Politisk debat i klassisk forstand nyder
selvsagt  en  stærk  beskyttelse.”  Se  også  Schovsbo/Rosen-
meier/Salung Petersen,  Immaterialret (4. udgave), s. 310: “Det er

71. UfR 2003.2044 H (De racistiske synspunkter), s. 2062.
72. Ibid., s. 2063.
73. UfR 1938.576 V (Justitsministeren), s. 583.
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[…] et grundretligt princip, at ytringer vedr. politiske o.l. spørgs-
mål  af  almen  interesse  fortjener  en  mere  omfattende  ytrings-
frihedsbeskyttelse  end  andre  ytringer”.  Se  også  Jensen,  UfR
1992B, s. 351, hvor forfatteren i en kommentar til UfR 1988.411 V
udtaler, at “[v]urderingen af en ytrings utilbørlighed (og dermed
strafbarhed) er afhængig af, om ytringen er af politisk karakter,
idet  politiske  ytringer  åbenbart  tillægges  en  bedre  (materiel)
beskyttelse end ytringer af mere personlig karakter”. Se også Has-
selbalch/Rosenmeier, Juristen 2015, s. 215 f., hvor forfatteren gør
gældende, at det er “[…] et grundretligt princip, at politiske ytrin-
ger fortjener en mere omfattende ytrings- og informationsfriheds-
beskyttelse end andre ytringer”.

Det er givet, at  hensynet til  en ytrings politiske karakter også kan
spille en rolle i  sager,  hvor ytringsfriheden kolliderer med ophavs-
retten. Det er vanskeligt at finde dansk praksis om det. Der kan dog
henvises til en række udenlandske ophavsretssager.

Fra tysk ret kan bl.a. henvises til Landgericht Berlins dom af 26.
maj  1977  gengivet  i  GRUR 1978:108  (Der  Spiegel),  hvor  gen-
givelse af 4 beskyttede  fotografier af personer fra terrorgruppen
Bader-Meinhof på en tysk Tv-station fandtes retmæssig, fordi gen-
givelsen havde karakter af en politisk ytring. Billederne var blevet
vist  i  forbindelse med en kritisk udsendelse om tidsskriftet  Der
Spiegels rolle som talerør for Baader-Meinhof-gruppen. Efter tra-
ditionel tysk ret var der som udgangspunkt sket en krænkelse af
ophavsretten, fordi  man normalt ikke må citere  billeder i  deres
helhed. Efter en ytringsfrihedsvenlig fortolkning af den tyske citat-
bestemmelse, hvor hensynet til den politiske ytringsfrihed fandtes
at veje særligt tungt, valgte domstolen imidlertid at se igennem
fingre med det (“Die allgemeinen Gesetze sind ihrerseits im Licht
der  Grundrechte  zu  sehen  und  so  zu  interpretieren,  daß  der
besondere  Wertgehalt  der  Grundrechte  auf  jeden  Fall  gewahrt
bleibt […]. Ein Gesetz, das wie § 51 Nr. 2 UrhG im konkreten Fall
die Wertentscheidung des Grundgesetzes für die Pressefreiheit bei
wörtlicher Anwendung einer unverhältnismäßigen Beschränkung
unterworfen würde, ist seinerseits grundgesetzkonform zu inter-
pretieren. Das bedeutet, daß kleinere Werke, wie die Fotos des Kl.,
im  Rahmen  der  Meinungs-  und  Pressefreiheit  dann  auch  als
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Ganzes  zitiert  werden  können,  wenn  anders  die  Auseinander-
setzung mit dem benutzten Werk unmöglich werden würde”).74

Også  i  Østrig  har  hensynet  til  den  politiske  ytringsfrihed
været inddraget i en rettighedskollision mellem ophavsretten og
ytringsfriheden. Det skete i den østrigske Obersten Gerichtshofs
dom af  13.  juli  2010 gengivet  i  ZUM 2011:275 (Wiener  Land-
tagswahlkampf), hvor hensynet til ytringsfriheden betød, at det
blev anset for at være en lovlig  parodi, at en forening for abort-
modstandere  havde  brugt  en  socialdemokratisk  valgplakat  og
lavet sin egen version af plakaten. Formålet med parodi-plakaten
var at advare folk om det socialdemokratiske parti SPÖ’s abort-
politik.75 I den konkrete sag havde det ifølge retten ikke betyd-
ning, at den pågældende politiker på den oprindelige plakat ikke
selv stillede op til det konkrete valg. Det var tilstrækkeligt, at poli-
tikeren havde ytret  sig  i  det  offentlig  rum om det  pågældende
emne. 

Meget  tyder  også  på,  at  hensynet  til  den  politiske  ytrings-
frihed – i hvert fald implicit – spillede en væsentlig rolle i den
amerikanske  Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., 268 F.3d
1257 (2001).  Sagen angik  et  foreløbigt  forbud,  som var  blevet
nedlagt  mod publicering  og  distribution  af  novellen  The  Wind
Done Gone – en novelle af Alice Randall. Novellen fremstod som
en kritisk parodi på Margaret Mitchells klassiker Gone With The
Wind. Førstnævnte novelle var især kritisk over for den måde, som
slaverne blev fremstillet på i den oprindelige bog. Den nye version
var således bygget op omkring samme handling, samme plots og
samme karakterer som i Gone With The Wind, men modsat origi-
nalen var den skrevet ud fra en slaves synsvinkel. Rettighedsha-
verne gjorde gældende, at The Wind Done Gone var en ulovlig
fortsættelse.  I første omgang fik rettighedshaverne medhold, og
det lykkedes dem at få nedlagt et foreløbigt forbud. Afgørelsen

74. GRUR 1978:108 (Der Spiegel), s. 111. Oversættelse: “De almene love skal ses i ly-
set af grundrettighederne, og de skal tolkes sådan, at grundrettighedernes særli-
ge værdiindhold varetages i alle tilfælde […]. En lov, der som OPHL § 51, nr. 2,
hvis man tolker den ordret, i det konkrete tilfælde vil medføre en værdiskridning
af pressefrihedens grundlove, skal på sin side tolkes grundlovskonformt. Det be-
tyder, at små værker såsom sagsøgerens fotos, inden for rammerne af menings-
og pressefriheden kan citeres i deres helhed, hvis andet umuliggør kritik af vær-
ket” (min oversættelse). Om dommen se i øvrigt bl.a. Hugenholtz, Copyright and
freedom of expression in Europe, s. 355 og Schovsbo/Rosenmeier/Salung Petersen,
Immaterialret (4. udgave), s. 306.

75. Se ZUM 2011:275 (Wiener Landtagswahlkampf), s. 275. 

200

Side 637



6.2. Identifikation af relevante afvejningsfaktorer i national ret

blev  dog  senere  omgjort  af  den  amerikansk  appeldomstol  (11 th

Cir.), der fandt, at novellen var en lovlig parodi, der kunne legiti-
meres under den amerikanske fair use-doktrin, hvis nærmere ind-
hold er beskrevet kort ovenfor (note 507). Appeldomstolen fandt
også, at det forbud, som distriktsdomstolen havde nedlagt mod
udgivelse og distribution af bogen, havde været i åbenbar strid
med den amerikanske forfatning. Domstolen lagde bl.a. vægt på,
at  The Wind Done  Gone  ikke  var  “[…]  a  general  commentary
upon the Civil–War–era American South, but a specific criticism
of and rejoinder to the depiction of slavery and the relationships
between blacks and whites in GWTW.” Denne bemærkning er i
amerikansk litteratur blev fortolket som det, at hensynet til  den
politiske ytringsfrihed spillede en rolle i sagen.76 

Fra amerikansk kan også henvises til  Keep Thomson Gover-
nor Committee v. Citizens for Gallen, 457 F.Supp. 957 (1978),
hvor hensynet til den politiske ytringsfrihed betød, at en politiker
måtte  bruge  12  sekunder  af  et  stykke  beskyttet  musik,  som en
anden politiker havde rettighederne til. Musikken var blevet brugt
i  forbindelse  med en  valgkampagne.  Retten  lagde  vægt  på,  at
musikken havde karakter af en “political campaign message”, lige-
som det også blev tillagt vægt, at der var tale om ikke-kommerciel
brug.77

6.2.1.c. Hensynet til ytringens kunstneriske karakter
Hensynet til ytringens kunstneriske karakter kan også spille en rolle for
den  vægt,  ytringsfriheden  tillægges,  når  ytringsfriheden  kolliderer
med ophavsretten i national ret. 

At  hensynet  til  den ytringens  kunstneriske  karakter  spiller  en
rolle ved vurderingen af ophavsretlige rettighedskollisioner, er i over-
ensstemmelse med Menneskerettighedsdomstolens praksis (4.2.1.c). 

Ligesom ved de to forgående hensyn er der også her tale om et
hensyn,  der  gælder  helt  generelt.  Indtil  videre  findes  der  kun  et
meget begrænset antal danske afgørelser, hvor hensynet til den kunst-

76. Murphy, B. s. (2002). Wind Done Gone: Parody or Piracy-A Comment on Sun-
trust Bank v. Houghton Mifflin Company.  Georgia State University Law Review,
vol. 19, s. 567-601, s. 599.

77. Keep Thomson Governor Committee  v.  Citizens  for  Gallen,  457 F.Supp.  957
(1978), s. 961. 
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neriske ytringsfrihed har spillet en rolle i ikke-ophavsretssager. Føl-
gende eksempler kan dog nævnes:

UfR 2011.3021 Ø (Suverænen),  hvor hensynet til  den kunstne-
riske ytringsfrihed i EMRK artikel 10 vejede tungere end hensynet
til beskyttelsen af privatlivets fred i EMRK artikel 8. Sagens angik
en  forfatters  brug  af  en  virkelig  person  i  en  roman  ved  navn
“Suverænen”,  som bl.a.  gengav den pågældendes  billede,  navn
adresse mv. Ved vurderingen af, om hensynet til den kunstneriske
ytringsfrihed eller hensynet til privatlivets fred skulle veje tungest,
fortog landsretten en hensynsafvejning og udtalte følgende: “På
baggrund  af  ovenstående  lægger  landsretten  ved  afvejning  af
[sagsøgerens]  interesse  i  at  beskytte  oplysninger  af  rent  privat
karakter,  jf.  hensynet  bag straffelovens  § 264 d og  EMRK arti-
kel 8,  over  for  hensynet  til  den  kunstneriske  ytringsfrihed,  jf.
EMRK artikel 10, således på den ene side vægt på, at Suverænen i
det hele er fiktion, og at værket er et kunstnerisk udtryk for del-
tagelse i en debat af samfundsmæssig interesse, og på den anden
side, at de oplysninger, som [sagsøgeren] ønsker beskyttet, enten
er af mindre følsom karakter, eller er oplysninger, som allerede er
offentligt kendt. Uanset at der i det fiktive værk Suverænen utvivl-
somt tages afsæt i reelt eksisterende personer og ting, finder lands-
retten  på  denne  baggrund,  at  hensynet  til  den  kunstneriske
ytringsfrihed  klart  vejer  tungere  end hensynet  til  [sagsøgerens]
ønske om at beskytte oplysninger af privat karakter”.78

Fra dansk ret  kan også nævnes den ovenfor (afsnit  1.1.1.a)  omtalte
UfR  1980.1037/2 H  (Danske  Svin),  hvor  det  var  retmæssigt,  at
kunstneren Michael Witte havde lavet en satirisk plakat,  som satte
fokus på anvendelse af penicillin i det danske husdyrbrug. Her blev
hensynet til den frie meningsudveksling, som bekendt, tillagt vægt på
bekostning af hensynet til  slagteriernes kommercielle interesse i  sit
bomærke.  I  den  konkrete  sag  blev  hensynet  til  den  kunstneriske
ytringsfrihed ikke eksplicit nævnt, men det kan heller ikke udelukkes,
at hensynet ikke spillede en implicit rolle ved afvejningen.

Hensynet til den kunstneriske ytringsfrihed har også været ind-
draget i mindst to danske sager om forholdet mellem ophavsretten og
ytringsfriheden. 

78. U.2011.3021 Ø (Suverænen), s. 3042.
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Første  gang i  UfR 2009.875 Ø (Den Lille  Havfrue),  hvor den
danske  kunstner  Bjørn  Nørgaard  blev  frifundet  for  at  krænke
ophavsretten til  billedhuggeren Edvard Eriksens berømte statue
Den Lille Havfrue ved Langelinje i København. Faktum i sagen var,
at Bjørn Nørgaard i forbindelse med fejringen af H.C. Andersen-
året uden tilladelse fra Edvard Eriksens arvinger havde udarbejdet
en kollage, hvor han havde indsat et billede af Den Lille Havfrue.
Billedet fandtes to steder i kollagen og var centralt placeret ved
siden af to billeder af Bjørn Nørgaards egen skulptur “Den gen-
modificerede havfrue”. Efter en traditionel ophavsretlig vurdering
var der tale om en ophavsretskrænkelse, dels fordi man normalt
ikke  kan  citere  værker  i  deres  helhed,  og  dels  fordi  man  som
udgangspunkt ikke kan citere fra billedkunst i kollager (se afsnit
2.2.2.a (citatreglen) og afsnit 2.2.2.b (kunstcitat)). Ikke desto min-
dre  blev  Bjørn  Nørgaard overraskende  frifundet  for  ophavs-
retskrænkelse. Frifindelsen skete på baggrund af en konkret hen-
synsafvejning mellem ophavsretten og ytringsfriheden (“[…] afgø-
relsen  af,  om  Bjørn  Nørgaards  værk  er  frembragt  gennem  fri
benyttelse af fotografierne af Edvard Eriksens skulptur ‘Den Lille
Havfrue’, må træffes ud fra en konkret afvejning af hensynet til
effektiv beskyttelse af interessentskabets ophavsret over for hensy-
net til Bjørn Nørgaards kunstneriske ytringsfrihed.”).

Anden gang var i UfR 2009.875 Ø (Hornsleth). Her blev en
dansk  kollagekunstner  dømt  for  at  krænke  ophavsretten  til  et
portrætfoto af en kunstjournalist efter, at han uden tilladelse fra
fotografen havde sat portrætfotoet ind i en pornografisk kollage.
Ved vurderingen af, om brugen af billedet kunne legitimeres af
hensynet  til  Hornsleths  kunstneriske  ytringsfrihed,  udtalte
Københavns Byret følgende: “Retten finder efter en afvejning af
på den ene side hensynet til sagsøgtes kunstneriske ytringsfrihed
og på den anden side hensynet til en effektiv beskyttelse af sag-
søgerens ret til at råde over det omhandlede foto, at anvendelsen
går ud over, hvad sagsøgte havde ret til efter ophavsretslovens § 4,
stk. 2. Retten har herved lagt vægt på, at det anvendte foto-udsnit,
der omfatter hele ansigtet, udgør et væsentligt element af det foto,
som sagsøgeren har eneret til at råde over, og at ansigtet er et cen-
tralt element i den collage, som sagsøgte anvendte fotoet i. Retten
finder på den baggrund, at sagsøgtes anvendelse af fotoet krænker
sagsøgerens rettigheder til eksemplarfremstilling og spredning af
fotoet, jf. ophavsretslovens § 70. Retten finder ikke, at sagsøgtes
gengivelse og spredning kan anses som en travesti. Retten har her-
ved lagt vægt på formålet med fremstillingen af collagen. […] Det
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omhandlede foto indgår i collagen i en stærkt pornografisk sam-
menhæng. Retten finder på den baggrund, at den sammenhæng,
fotoet er gjort  tilgængeligt for almenheden i,  må betegnes som
krænkende som anført i ophavsretslovens § 3, stk. 2.” En konkret
afvejning førte således til, at hensynet til fotografens kunstneriske
ytringsfrihed vejede tungere end hensynet til Hornsleths kunstne-
riske ytringsfrihed. Sagen blev anket til Landsretten, der blot stad-
fæstede byrettens dom med en lakonisk bemærkning om, “[…] at
de af Kristian von Hornsleth anførte anbringender, herunder om
sin kunstneriske ytringsfrihed, ikke [kunne] føre til et andet resul-
tat”. 

I  fransk  ret  spillede  hensynet  til  den  kunstneriske  ytrings-
frihed en mere selvstændig rolle i Cour de Cassations dom af 1.
maj 2015 gengivet i  IIC 2015:989 (Glamour), hvor den franske
kunstner  Peter  Klasen  brugte  et  ophavsretligt  beskyttet  mode-
fotografi af en kvinde i tre forskellige  kollager.79 Ophavsmanden
bag  fotografiet,  fotografen  Alix  Malka,  stævnede  Klasen  for
ophavsretskrænkelse.  Under  sagen  påberåbte  Klasen  sig  sin
kunstneriske ytringsfrihed i  EMRK artikel 10.  Hensynet  til  den
kunstneriske ytringsfrihed blev imidlertid afvist ved den franske
Cour D’Appel de Paris  dom af 1.  maj 2015,  der ikke mente,  at
ytringsfriheden kunne  tillægges  vægt  på  bekostning af  ophavs-
retten til fotografiet.80 Den franske højesteret, Cour de Cassation,
hjemviste appelrettens afgørelse med henvisning til, at appelretten
ikke havde fortaget et korrekt proportionalitetsafvejning mellem
ophavsretten og den kunstneriske ytringsfrihed (  “[…] limits to
the exercise of the freedom of expression, which encompasses the
freedom of artistic expression, are only permissible provided that
they  are  proportionate  to  the  legitimate  objective  pursued,  in
other  words  are  made  necessary  in  a  democratic  society  by  an
overriding social need. […] The appeal court thereby failed to give
its decision a legal basis in the light of Art. 10 of the European
Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms”).81 

79. En  af  kollagerne  (“Blue  face/Red  Machine/Hight  Voltage”)  kan  tilgås  her:
<http://www.artnet.com/artists/peter-klasen/blue-face-red-machine-high-vol-
tage-L0VDx964iVH5kWzJZ74wlQ2> (set 5. februar 2017).

80. Klasen v. Malka (2013), s. 4 f.:
81. IIC 2015:989 (Glamour), s. 990. 
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Det  har  givet  haft  betydning,  at  dommen er  afsagt  kort  tid  efter
EMD’s afgørelse i  Ashby Donald and Others v. France, no. 36769/
08, ECHR 2013, hvor den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
som beskrevet  ovenfor  (afsnit  4.2.1.d)  slog fast,  at  kollissionssager
mellem ophavsretten  og  ytringsfriheden altid  skal  underlægges  en
konkret proportionalitetsafvejning. 

Hensynet til den kunstneriske ytringsfrihed blev i tysk ret tillagt
betydning i Bundesverfassungsgerichts dom af 29. juli 2000 gen-
givet i NJW 2001:598 (Germania 3). Sagen angik den tyske dra-
matiker  og teaterdirektør  Heiner Müller,  der  i  forbindelse  med
udarbejdelsen af manuskriptet  til  teaterstykket  Germania 3:  Ges-
penster am toten Mann havde benyttet sig af en lang række citater
fra  andre  kunstnere,  heriblandt  den  berømte  tyske  dramatiker
Berthold Brecht.82 Der var tale om omfattende citater fra Brechts
værker (i  alt  4  sider),  og det  hele  kulminerede i,  at  rettigheds-
haverne bag Brechts værker stævnede udgiveren af stykket Ger-
mania 3. Sagen nåede til den tyske forfatningsdomstol, hvor man
undersøgte,  om hensynet  til  ytringsfriheden kunne påvirke den
traditionelle fortolkning af den tyske citatbestemmelse, sådan at
bestemmelsen kunne legitimere de  omfattende citater.  Ved vur-
deringen af, om hensynet til ytringsfriheden kunne legitimere de –
i udgangspunktet ophavsretsstridige – konkrete gengivelser, lagde
den tyske forfatningsdomstol vægt på, at brugen i den konkrete
sag  ikke  skadede  rettighedshaveren  økonomisk,  hvortil  den
bemærkede, at når dette  var tilfældet,  må ophavsretten træde i
baggrunden for den kunstneriske ytringsfrihed (“Steht – wie vor-
liegend – ein geringfügiger Eingriff in die Urheberrechte ohne die
Gefahr merklicher wirtschaftlicher Nachteile […] der künstleris-
chen  Entfaltungsfreiheit  gegenüber,  so  haben  die  Verwertungs-
interessen  der  Urheberrechtsinhaber  im  Vergleich  zu  den
Nutzungsinteressen  für  eine  künstlerische  Auseinandersetzung
zurückzutreten”).83

82. For en engelsk oversættelse af dommen se Adeney, E. & Antons, C. (2013). The
Germania  3  decision  translated:  the  quotation  exception  before  the  German
Constitutional  Court.  European Intellectual  Property  Review. vol.  35 (11),  s. 646-
657, s. 650 f.

83. NJW 2001:598 (Germania 3), s. 599. Oversættelse: “Står, som i den foreliggende
sag, et ringe indgreb i ophavsretten uden fare for mærkbare økonomiske ulem-
per, så skal rettighedshaverens udnyttelsesinteresser træde tilbage for interessen i
kunstnerisk debat.” (Min oversættelse). 
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At  hensynet  til  den  kunstneriske  ytringsfrihed  kan  have
betydning for konkrete nationale kollisioner mellem ophavsretten
og ytringsfriheden, er også anerkendt i den juridiske litteratur. Se
f.eks. Udsen, De Informationsretlige Grundsætninger, s. 380, hvor for-
fatteren  anfører,  at  “[…]  ytringsfrihedshensynet  [kan]  tillægges
vægt, når beskyttet information anvendes som led i kunstnerisk
virke”.  Se  også  i  samme  retning Schovsbo/Rosenmeier/Salung
Petersen,  Immaterialret (4.  udgave),  s. 310,  hvor  det  anføres,  at
“[o]gså kuntsneriske ytringer antages at have en særlig omfattende
ytringsfrihedsbeskyttelse”.

6.2.2. Vindingskriteriet
Også andre hensyn kan spille ind ved afvejningen af, om en tilsyne-
ladende  ophavsretsstridig  ytring  kan  legitimeres  pga.  hensynet  til
ytringsfriheden. Bl.a.  kan det have betydning for afvejningen, dels
om brugen af det beskyttede stof er sket for at berige den påståede
krænker,  og dels  om brugen er egnet  til  at  genere  ophavsmanden
økonomisk. Et lignende vindingskriterium kendes – så vidt vides –
ikke fra  Menneskerettighedsdomstolens  praksis.  Måske  skyldes  det
udgangspunktet  om,  at  kommercielle  ytringer  også  er  omfattet  af
beskyttelsen i EMRK artikel 10, stk. 1. Når det er sagt, er udgangs-
punktet ved EMD dog, at sager, hvor ytringen har en kommercielle
karakter, ofte vil trække i retning af, at staterne har en bred skønsmar-
gin (se afsnit 4.2.1.d). Det samme vil hensynet til den svære balance,
som domstolen skal foretage i kollisioner, hvor tillægsprotokol 1 arti-
kel 1  er  involveret  (se  afsnit  4.2.1.h).  Efter  min  opfattelse  må  det
nationale vindingskriterium derfor anses for foreneligt med EMD’s
praksis. Der kan i den forbindelse også henvises til, at medlemssta-
terne er overladt et bredt skøn, som må betyde, at medlemsstaterne
som udgangspunkt har frit lejde til at inddrage alle de relevante hen-
syn, der kan have betydning for den konkrete hensynsafvejning. 

Der findes en lang række eksempler fra ind- og udland, der viser,
at det kan have betydning for den konkrete hensynsafvejning mellem
ophavsretten og ytringsfriheden i national ret, om den påståede op-
havsretsstridige ytring fremsættes med  økonomiske vinding for øje,
og om den er egnet til at genere rettighedshaveren økonomisk. 
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Vindingskriteriet var bl.a. et af de momenter, der blev inddraget
og  tillagt  vægt  i  den  ovenfor  (afsnit  6.2.1.c)  omtalte  UfR
2009.875 Ø (Den Lille Havfrue), hvor det ansås for tilladeligt, at
billedkunstneren Bjørn Nørgaard brugte  et billede af Den Lille
Havfrue i en kollage. En af de ting, retten lagde vægt på, var så-
ledes, at den anfægtede ytring ikke var fremsat med vinding for
øje (“[…] Anvendelsen af fotografierne er ikke egnet til at berige
Bjørn  Nørgaard  eller  forlaget  på  bekostning  af  interessent-
skabet”).84 

Se også fra svensk ret NJA 1998:838 (Mein Kampf), hvor en
svensk forlægger havde udgivet en svensk oversættelse af Hitlers
“Mein Kampf” uden først at klarere rettighederne til bogen. I en
efterfølgende  straffesag  for  ophavsretskrænkelse,  anlagt  af  den
svenske anklagemyndighed, gjorde forlæggeren gældende, at det
havde  været  næsten  umuligt  at  få  fat  i  et  svensk  eksemplar  af
bogen på et svensk bibliotek eller antikvariat, og at det måtte være
i offentlighedens interesse, at bogen var offentligt tilgængelig, så
alle  havde  mulighed  for  at  danne  sig  en  mening  om den.  Til
spørgsmålet om, hvorvidt offentlighedens interesse kunne legiti-
mere udgivelsen, henviste den svenske første instans (Tingsrätten)
indledningsvist  til,  at der i meget specielle situationer kan være
straffrihed for ophavsretskrænkelser.  En sådan situation var der
dog  ifølge  Tingsretten  ikke  tale  om  her.  Domstolen  udtalte
således, at “[…] omständigheterna i förevarande mål, som gäller
ett kommersiellt utnyttjande av upphovsrättsskyddat verk genom
framställning  och  försäljning  till  allmänheten  av  et  stort  antal
exemplar,  [är]  inte  sådana  att  intresset  av  yttrandefrihet  står  i
sådan motsättning till  skyddet för upphovsrätten att  frihet  från
ansvar för intrånget – om detta har skett uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet – kan komma i  fråga.”85 Den svenske HovRät delte
Tingsrättens  bedømmelse  af  ytringsfrihedsspørgsmålet  og  stad-
fæstede dommen.86 Sagen blev derefter indbragt for den svenske
højesteret, der ligeledes stadfæstede. Højesteret bemærkede i den
forbindelse  kort,  at  det  ikke  var  nok  til  en  tilsidesættelse  af
ophavsretten, at det havde været svært at få fat i et svensk eksem-
plar af  Mein Kampf,  heller  ikke selvom værket var af  historisk
interesse.87 Dommen viser,  at det – i hvert fald ved de to første

84. UfR 2009.875 Ø (Den Lille Havfrue), s. 881.
85. NJA 1998:838 (Mein Kampf), s. 844. 
86. Ibid., s. 847.
87. Ibid., s. 851. 
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instanser  havde  betydning,  at  der  var  tale  om  en  kommerciel
udnyttelse af et ophavsretligt beskyttet værk gennem produktion
og salg til almenheden i et stort antal eksemplarer.88

Fra østrigsk ret se også den ovenfor (afsnit 6.2.1.b) omtalte
ZUM 2011:275 (Wiener Landtagswahlkampf), hvor det ikke var
en krænkelse, at en forening for abortmodstandere havde brugt en
valgplakat i  forbindelse  med  en  parodi.  Foruden  det  politiske
aspekt lagde retten også vægt på, at brugen af billedet ikke “ud-
hulede”  ophavsmandens  økonomiske  interesser  og  ikke  gjorde
indgreb i den almindelige udnyttelse af værket, og at brugen af
billedet var nødvendig for den konkrete parodi (“Die Abbildung
höhlt auch weder die wirtschaftlichen Interessen des Urhebers aus
noch beeinträchtigt sie die normale Auswertung des als Vorbild
dienenden Lichtbilds.  Selbst wenn man die Grafik nicht als freie
Bearbeitung beurteilen wollte, wäre ihre Veröffentlichung daher
durch das Grundrecht der freien Meinungsäußerung gedeckt, das
ohne  Eingriff in  das  Urheber-  oder  Leistungsschutzrecht  nicht
oder nur unzulänglich in der gewählten Form einer parodistischen
Anspielung ausgeübt werden könnte”).89

Se også TO-RD 2006:53 (FECRIS). Her var det i strid med
ophavsretten, at en forening mod sekter havde oversat og publice-
ret en række tekster fra det norske trossamfund “Smiths venner” i
deres helhed på nettet. Den østrigske højesteret udtalte, at der ved
rettighedskollisioner mellem ophavsretten og ytringsfriheden må
foretages  en  interesseafvejning  mellem de  to  rettigheder  (“[o]b
dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung ein Vorrang vor
Urheber-  und  Leistungsschutzrechten  zukommt,  ist  aufgrund
einer  Interessenabwägung  zu  entscheiden”).90 Retten  udtalte
videre, at der gælder to grundbetingelser, som må være opfyldt,
før  man kan lade hensynet  til  ytringsfriheden veje  tungere  end
ophavsretten.  For  det  første  må rettighedshaverens  økonomiske

88. Ibid., s. 844.
89. Ibid., s. 278. Oversættelse: “[…] afbildningen udhuler hverken ophavsmandens

økonomiske interesser eller gør indgreb i den normale udnyttelse af det naboret-
ligt beskyttede fotografi, der tjener som forbillede. Selv hvis man ikke anså gra-
fikken som fri benyttelse, ville dens offentliggørelse være dækket af grundretten
til ytringsfrihed, fordi parodien ikke eller kun i utilstrækkelig grad ville kunne
udøves i den valgte form uden at krænke ophavs- og naboretten.” (Min oversæt-
telse).

90. TO-RD  2006:53  (FECRIS),  s. 59.  Oversættelse:  “Om  der  tilkommer  den
grundretlige ytringsfrihedsbeskyttelse en forrang i forhold til ophavs- og nabo-
rettigheder, må afgøres ud fra en interesseafvejning.” (Min oversættelse).
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interesser ikke berøres, og for det andet må ophavsretskrænkelsen
have været nødvendig for udøvelsen af ytringsfriheden (“Grund-
voraussetzung  jeder  Rechtfertigung  eines  Eingriffs  in  Urheber-
und  Leistungsschutzrechte  durch  das  Grundrecht  der  freien
Meinungsäußerung  ist,  dass  die  wirtschaftlichen  Interessen  des
Urhebers nicht berührt werden und das Grundrecht ohne Eingriff
in das Urheber- oder Leistungsschutzrecht nicht ausgeübt werden
kann”).91 

Vindingskriteriet indgik også som et afvejningsmoment i den
østrigske Obersten Gerichtshofs dom af 12. juni 2001 gengivet i
GRUR  Int  2002:341  (Medienprofessor),  hvor  det  ansås  for
berettiget,  at  en  person  lagde  16  ophavsretligt  beskyttede  avis-
artikler ud på nettet, fordi han ville bevise, at han var offer for en
mediehetz.  Her  lagde  domstolen  bl.a.  vægt  på,  at  rettigheds-
haverens  økonomiske  interesser  ikke  var  påvirket  af  den  i
ophavsretlig  kontekst  krænkende  brug  (“Die  durch  das  Ver-
breitungs- und Vervielfältigungsrecht geschützten wirtschaftlichen
Interessen des Urhebers können demnach durch die  Aufnahme
der 16 Artikel und der dazugehörigen Lichtbilder in die Home-
page des Bekl. nicht berührt sein.”).92 Også andre hensyn spillede
en rolle for udfaldet (se nedenfor afsnit 6.2.3). 

Se  fra  tysk  ret  den  ovenfor  (afsnit  6.2.1.c)  omtalte  NJW
2001:598  (Germania  3),  hvor  rettighedshaverne  bag  Berthold
Brechts værker måtte tåle, at kunstnerens materiale havde været
genstand for omfattende citat i forbindelse med opførelsen af den
tyske dramatiker Heiner Müllers teaterstykke Germania 3: Gespen-
ster  am  toten  Mann.  Også  her  indgik  det  som  et  moment  i
afvejningen mellem ophavsretten over for ytringsfriheden, at ind-
grebet i ophavsretten skete uden nogen egentlig økonomisk risiko
for rettighedshaveren (“Steht – wie vorliegend – ein geringfügiger
Eingriff in  die  Urheberrechte  ohne die  Gefahr  merklicher  wirt -
schaftlicher Nachteile […] der künstlerischen Entfaltungsfreiheit
gegenüber,  so  haben  die  Verwertungsinteressen  der  Urheber-

91. Ibid., s. 59: Oversættelse: “Grundforudsætningen for enhver retfærdiggørelse af,
at der via den grundretligt beskyttede ytringsfrihed kan ske indgreb i ophavs- og
naborettigheder, er, at ophavsmandens økonomiske interesser ikke berøres, og at
ytringsfriheden ikke kan udøves, medmindre der sker indgreb i ophavs- og nabo-
rettighederne” (min oversættelse).

92. GRUR Int 2002:341 (Medienprofessor), s. 343. Oversættelse: “Ophavsmandens
økonomiske interesser, beskyttet af sprednings- og eksemplarfremstillingsretten,
kan derfor ikke berøres gennem publikationen af de 16 artikler med tilhørende
billeder p hjemmesiden” (min oversættelse).
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rechtsinhaber  im Vergleich  zu  den Nutzungsinteressen  für  eine
künstlerische Auseinandersetzung zurückzutreten”).93

Se fra engelsk ret den ovenfor (afsnit 6.2.1.a) omtalte [2002]
E.C.D.R. 32 (Ashdown v Telegraph Group Ltd), hvor det ansås
for retsstridigt, at The Sunday Telegraph havde publiceret et ikke
tidligere offentliggjort referat (omtalt i afsnit 6.2.1.a).  Her indgik
vindingskriteriet, herunder den kommercielle værdi på bekostning
af rettighedshaveren, som et tungtvejende hensyn ved afvejningen
mellem ophavsretten og ytringsfriheden (“[…] we are in no doubt
that the extensive quotations of Mr Ashdown’s own words added a
flavour to the description of the events covered which made the
article more attractive to read and will have been of significant
commercial value in enabling the Sunday Telegraph to maintain,
if not to enhance, the loyalty of its readership”).94 

At vindingskriteriet kan have betydning for den vægt, hensy-
net til ytringsfriheden tillægges i en kollision med ophavsretten, er
anerkendt i den juridiske litteratur. Se Udsen,  De Informationsret-
lige Grundsætninger, s. 382: “[…] omvendt vil ytringsfrihedshensy-
net kunne tillægges større vægt, jo mindre informationsbrugen må
forventes  at  skade  rettighedshaverens  (økonomiske)  interesser”.
Se  også  Schovsbo/Rosenmeier/Salung  Petersen,  Immaterialret
(4. udgave), s. 310, hvor forfatteren skildrer, hvordan det “[…] nok
også [har] betydning, i hvilket omfang brugen af det beskyttede
stof sker for at berige sagsøgte, og i hvilket omfang det generer
rettighedshaveren økonomisk. Hvis ikke brugen gør det, kan det
være en faktor, der trækker i retning af, at de ophavsretlige regler
skal tolkes på ytringsfrihedsvenlige måder.”

6.2.3. Misbrugskriteriet
Det kan efter national retspraksis også have betydning for udfaldet af
en kollisionssag, om ophavsretten er blevet misbrugt, dvs. brugt til at
undertrykke kritik af ophavsmanden eller modvirke, at en sandhed
kommer frem.

93. NJW 2001:598 (Germania 3), s. 599. Oversættelse: “Står – som i det foreliggende
tilfælde – et ringe indgreb i ophavsretten over for den kunstneriske udfoldelses-
frihed, uden at der er fare for mærkbare økonomiske skadevirkninger, må op-
havsretsindehaverens udnyttelsesinteresser træde tilbage i forhold til interessen i
udnyttelse af en kunstnerisk diskussion” (Min oversættelse).

94. [2002] E.C.D.R. 32 (Ashdown v Telegraph Group Ltd), s. 358. 
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At det ikke er tilladt at misbruge ophavsretten til at undertrykke
ytringsfriheden falder helt i tråd med både EMRK og charteret.
Således følger det – som allerede anført – direkte af både EMRKs
artikel 17 og charterets artikel 54, at det ikke er tilladt at misbruge
grundrettigheder (se afsnit 3.2). 

Der er på nuværende tidspunkt ingen trykte danske afgørelser om
ophavsret, hvor misbrugskriteriet har været direkte inddraget og til-
lagt vægt. Uden for Danmark findes der dog mange eksempler herpå.

Fra norsk ret kan henvises til Oslo Byrets dom af 27. marts 2001
(Bratlie),  hvor  et  PR-bureau blev  dømt for  at  krænke ophavs-
retten  til  et  fotografi.  Helt  konkret  havde  PR-bureauet  fået  til
opgave at lave en informationskampagne om kirkens holdning til
homoseksualitet.  Kampagnen bestod bl.a. i  en helsidesannonce,
der skulle bringes i alle landets aviser. Én avis havde dog nægtet
at publicere annoncen. I stedet havde denne avis valgt at bringe
en artikel, hvori man kunne læse en begrundelse for, at annoncen
var blevet fravalgt. I tilknytning til denne artikel bragte man end-
videre et billede af en af de ansatte fra PR-bureauet, som holdt
den omstridte  annonce frem. Ophavsmanden bag fotografiet  af
den  ansatte  var  fotografen  Bratlie.  Efter  publiceringen af  sidst-
nævnte  artikel  modtog  PR-bureauet  et  anonymt  brev.  I  brevet
fandt  man  sidstnævnte  artikel  inklusive  fotografiet  af  PR-med-
arbejderen. På billedet havde den anonyme afsender skrevet føl-
gende “ALLE SER JO AT DU ER HOMOFIL. HELDIGVIS EN
UTDØENDE  RASE!!!”.  Denne  hændelse  fik  PR-Bureauet  til
umiddelbart efter at bringe en ny annonce – denne gang med et
billede  af  den  iturevne  artikel  inkl.  fotografiet  med den  kræn-
kende kommentar. Spørgsmålet var nu, om fotografen havde krav
på betaling for den fornyede gengivelse, eller om hensynet til PR-
bureauets  ytringsfrihed  betød,  at  der  ikke  skulle  ske  ekstra-
betaling for at bringe billedet igen. Ved afvejningen af ophavs-
retten over for ytringsfriheden lagde domstolen bl.a. vægt på, at
fotografen ikke havde brugt sin ophavsret til  at  undertrykke en
informeret  offentlig  debat  (“Heller  ikke  kan  retten  se  at  en
utøvelse av enerett etc. i dette tilfellet blir brukt som middel for å
motvirke en informert offentlig debatt. Den ytring det er tale om i
vår sak, er etter rettens oppfatning et banalt/grumsete uttrykk for
oppfatninger som allmennheten er vel kjent med forekommer hos
enkeltindivider eller grupper i vårt samfunn. At det for kampan-
jens del og av selskapet ble oppfattet som gunstig illustrasjon av
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dette faktum, er etter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig til å la
ytringsfrihetsprinsippet  gå  foran  Bratlies  rettigheter  i  dette  til-
felle”).95 Det havde også betydning, at man kunne have fortalt om
hændelsen uden at bringe fotografiet (jf. nedenfor i afsnit 6.2.4).

Se f.eks.  fra  østrigsk ret  den ovenfor (afsnit  6.2.2)  omtalte
GRUR Int 2002:341 (Medienprofessor), hvor det var retmæssigt,
at en person – som dokumentation for, at han havde været udsat
for massiv mediehetz i pressen – havde lagt 16 beskyttede artikler
ud på en hjemmeside. I forbindelse med den konkrete hensynsaf-
vejning mellem ophavsretten og ytringsfriheden lagde domstolen
vægt på, at rettighedshaverne forsøgte at bruge ophavsretten til at
undgå den kritik, der kunne komme i kølvandet på dokumentatio-
nen. I den forbindelse fremhævede retten, at mediernes forsøg på
via ophavsretten at indskrænke den pågældendes ytringsfrihed for
at  skærme  sig  selv  mod  kritik  ikke  kunne  retfærdiggøres  i  et
demokratisk samfund (“Ihre Berufung auf das urheber- und lei-
stungsschutzrechtliche Ausschließungsrecht kann nur den Zweck
verfolgen, eine Auseinandersetzung mit der durch die Artikelserie
dokumentierten  Medienkampagne  zu  verhindern.  Dass  dieser
Zweck  eine  Einschränkung  der  Meinungsfreiheit  durch  das
Urheber-  und  Leistungsschutzrecht  in  einer  demokratischen
Gesellschaft  nicht  rechtfertigen  kann,  bedarf  keiner  weiteren
Begründung”).96 Det indgik også som et vægtlod i afvejningen, at
gengivelsen af artiklerne ikke påvirkede rettighedshaveren økono-
misk (se afsnit 6.2.2).

Misbrugskriteriet havde også afgørende betydning i Sciento-
logy v. providers and Karin Spaink (2003),  hvor Scientologys
misbrug af ophavsretten betød, at det var tilladeligt, at en journa-
list havde lagt beskyttet tekst ud på nettet (se afsnit 6.2.1.a). 

At  misbrugskriteriet  er  relevant  for  rettighedskollisioner,
understøttes også af den juridiske litteratur. Se f.eks. Udsen,  De
Informationsretlige Grundsætninger, s. 379: “Retspraksis viser tilsva-
rende, at reglerne om ytringsfrihed tillægges vægt, når enerettig-
hederne  påberåbes  med  henblik  på  at  stoppe  kritik  af  rettig-
hedshaveren eller denne produkter”. Det samme synspunkt gøres
gældende i Schovsbo/Rosenmeier/Salung Petersen,  Immaterialret

95. Oslo Byrets dom af 27. marts 2001 (Bratlie), s. 1160. 
96. GRUR Int 2002:341 (Medienprofessor), s. 343 Oversættelse: “Deres påberåbelse

af deres ophavs- og naboretlige eneret kan kun forfølge det formål at forhindre
debat om den mediehetz, som artikelserien dokumenterer. At dette formål ikke i
et demokratisk samfund kan begrunde en indskrænkning via ophavsretten af
meningsfriheden, kræver ingen nærmere begrundelse” (min oversættelse).
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(4. udgave), s. 311, hvor det hedder, at det “[… formentlig må] til-
lægges  betydning,  om  rettighedshaveren  prøver  at  bruge  sin
ophavsret til  at  undertrykke kritik af  sig selv eller modvirke, at
sandheden kommer frem. […] Der er i så fald tale om en slags
“ophavsretsmisbrug”, og det er ikke det, ophavsretsloven er sat i
verden for at muliggøre”. Se også Hasselbalch/Rosenmeier, Juri-
sten 2015,  s. 215 “[…] det  har betydning,  om rettighedshaveren
prøver at bruge sin ophavsret til at undertrykke kritik af sig selv
eller modvirke, at en sandhed kommer frem.”

Måske kan misbrugskriteriet  ses som en slags manifestation af det
ulovbestemte princip de minimis non curat lex. Princippet går ud på, at
det bl.a. ikke kræver tilladelse fra ophavsmanden at bruge et værk på
en måde, der er helt atypisk og ikke i strid med den beskyttelsesinter-
esse, der ligger bag de ophavsretlige regler.97 Se nærmere nedenfor i
kapitel 7.

Misbrugskriteriet  har også ligheder  med den strafferetlige  for-
tolkningsgrundsætning om materiel atypicitet, der i litteraturen bl.a. er
blevet defineret som værende et princip, hvorefter der skal ske “[…]
en frasortering af tilfælde, der nok falder ind under ordlyden af en
bestemmelse,  men  som er  så  specielle  i  forhold  til  bestemmelsens
beskyttelsesinteresse,  at  de desuagtet  falder  uden for.”98 Det  ligger
dog uden for afhandlingens rammer at foretage en nærmere analyse
af denne grundsætning. 

6.2.4. Nødvendighedskriteriet
Som beskrevet ovenfor (afsnit 4.1.4.b) følger det af nødvendigheds-
kravet, som kan udledes af det folkeretlige proportionalitetsprincip,
at medlemsstaten ved et indgreb i en konventionssikret rettighed helst
skal  have valgt  det  mindst  indgribende middel  til  at  nå målet.  På
samme måde følger det af det nødvendighedsprincip, der kan indfor-
tolkes i det EU-retlige proportionalitetsprincip, at en begrænsning i
en grundrettighed kun kan legitimeres,  hvis  den er nødvendig (se
også afsnit 5.2.3.b). På lignende måde er det antaget i national ret, at
der i sager om ophavsret kontra ytringsfrihed skal tages hensyn til,

97. Schovsbo/Rosenmeier/Salung Petersen, Immaterialret (4. udgave), s. 288 ff.
98. Bønsing, S. og Langsted, L.B. “Uberettigede” gaver til  offentligt ansatte – en

forvaltningsretlig og strafferetlig analyse. UfR 2010B.333, s. 333-340, s. 333.
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hvad man kan kalde et nødvendighedskriterium. Kriteriet går ud på, at
ytringsfriheden  kun  kan  tillægges  vægt  på  bekostning  af  ophavs-
retten, hvis det er nødvendigt at krænke ophavsretten for at få ytrin-
gen ud. Nødvendighedskriteriet har været inddraget i en lang række
nationale  ophavsretssager,  hvor  sagsøgte  har  påstået,  at  ytrings-
friheden lovliggjorde en, efter en traditionel vurdering, ophavsrets-
stridig adfærd. 

Af danske sager,  hvor nødvendighedskriteriet har været særskilt
inddraget,  kan bl.a.  nævnes  utrykt byretsdom af  11.  december
2014 (Martinus). I sagen sagsøgte Martinus Idealfond en række
personer for brud på ophavsretten til værket Det Tredje Testamente
af den danske forfatter Martinus Thomsen (1890-1981). Det var i
sagen ubestridt, at de sagsøgte ikke havde fået tilladelse af Marti-
nus Idealfond til at udnytte det pågældende værk i form af ud-
givelse  og  tilgængeliggørelse  for  almenheden.  Spørgsmålet  var
imidlertid,  om  hensynet  til  religionsfriheden  i  EMRK  artikel 9
eller  hensynet  til  ytringsfriheden  i  EMRK  artikel 10  alligevel
kunne føre  til,  at  den pågældende eksemplarfremstilling og til-
gængeliggørelse kunne anses for berettiget. Under den konkrete
hensynsafvejning mellem EMRK artikel 10 og artikel 1 i Tillægs-
protokol 1 udtalte domstolen bl.a.: “I forhold til  konventionens
artikel 10 må det på den ene side tillægges vægt, at udgivelse og
tilgængeliggørelse af værket efter de sagsøgtes forklaringer ikke
skete med kommercielt formål. På den anden side må der lægges
vægt på, at de sagsøgte frit kan udbrede deres eget syn på værket,
herunder på de forskellige udgaver, og fremkomme med kritik af
instituttets forvaltning af sin opgave med bevarelse og udgivelse
af Martinus’ værker. Det kan ikke anses at have været nødvendigt
for at understøtte disse synspunkter eller for den samfundsmæs-
sige debat at udgive eller tilgængeliggøre den fulde længde af en
række  af  Martinus’  bøger  mv.  i  strid  med  Martinus  Instituts
ophavsret. Retten finder herefter, at håndhævelse af ophavsretten i
de foreliggende tilfælde ikke strider mod Den Europæiske Menne-
skerettighedskonventions artikel 9 eller 10”. Således konkluderede
domstolen altså, at det konkret ikke havde været nødvendigt at
krænke ophavsretten for at budskabet ud, og derfor var der sket
en krænkelse af ophavsretten til værket.

Se  også  UfR  2013.3002 V  (TV2/Østjylland),  hvor  Vestre
Landsret  nåede  frem til,  at  TV-2/Østjylland havde  krænket  op-
havsretten til et  fotografi. Krænkelsen skete ved, at tv-stationen i
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forbindelse med en udsendelse om et skibsforlis havde filmet en
mindeopstilling, hvor fotografiet indgik,  under et besøg hos de
omkomnes familie. På billedet kunne man se to af de omkomne.
Byretten antog, at gengivelsen af billedet var lovlig efter ophavs-
retslovens  § 23,  stk. 3,  hvorefter  “[u]dgivne  kunstværker  eller
eksemplarer af kunstværker, der af ophavsmanden er overdraget
til  andre, må gengives i aviser, tidsskrifter, film og fjernsyn, når
gengivelsen er af underordnet betydning i den pågældende sam-
menhæng”.  Fotografen  ankede  til  landsretten,  hvor  tv-stationen
foruden  ophavsretslovens  § 23,  stk. 3,  henviste  til,  at  hånd-
hævelsen af ophavsretten i den konkrete sag ville være i strid med
EMRK artikel 10. Begge anbringender blev dog afvist  af  Vestre
Landsret.  For så  vidt  angår ophavsretslovens § 23, stk. 3,  lagde
retten vægt på, at fotoet blev benyttet som “hovedmotiv” og ikke
havde  den  underordnede  betydning,  som  kræves  efter  § 23,
stk. 3.99 Vedrørende  EMRK  artikel 10  udtalte  retten  følgende:
“TV2/Østjyllands  udsendelse  [handlede  ikke]  om  selve  forliset,
men de efterladtes reaktion og navnlig myndighedernes fejl i for-
bindelse med redningen. På den baggrund har brugen af det foto,
som [fotografen] havde ophavsret  til,  ikke været nødvendig, og
det vil derfor ikke være i strid med artikel 10 i Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention at fastslå,  at  TV2/Østjylland har
krænket [fotografens] ophavsret til fotografiet.”100 

Se også Østre Landsrets dom af 11. maj 1999 gengivet i  UfR
1999.1462 Ø  (BilledBladet),  hvor  to  ansatte  på  BilledBladet
havde gengivet omfattende citater fra bogen “En familie og dens
Dronning” i en artikel med titlen “Tak fordi du støttede mig mor-
mor”. Det var i sagen ubestridt, at citaterne fra bogen udgjorde
mere end 90 % af artiklen. De sagsøgte gjorde dog gældende, at
“[…] formålet var at viderebringe kronprinsens udtalelser”, at der
var citeret “[…] i overensstemmelse med god skik, idet formålet
ikke kunne være nået på anden måde”, og at “[…] kronprinsens
udtalelser [var] en væsentlig information til offentligheden og der-
for [var] underlagt offentlighedsprincippet i medfør af Den Euro-
pæiske  Menneskerettighedskonventions  artikel 10”.101 Retten  var
dog ikke enig heri. For så vidt angår ophavsretslovens § 22, lagde
retten  vægt  på,  at  mere  end  90 % af  artiklens  tekst  bestod  af
uddrag fra bogen. For så vidt angår EMRK artikel 10, lagde retten

99. UfR 2013.3002 V (TV2/Østjylland), s. 3005 f. 
100. Ibid., s. 3006.
101. UfR 1999.1462 Ø (BilledBladet), s. 1465.
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vægt på, at “[…] bladet kunne have informeret om hovedindhol-
det i bogen uden at gengive bogens tekst i videre omfang end til -
ladt efter ophavsretslovens § 22.”102 Brugen havde med andre ord
ikke været nødvendig.

Se også i samme retning den tidligere omtalte utrykte byrets-
dom af 9. maj 1997 (Kommissærens dagbog),  hvor domstolen
ikke fandt det godtgjort, at det konkret havde været nødvendigt at
offentliggøre en hel dagbog som tillæg til en avis uden tilladelse
fra rettighedshaverne (“Der var og er intet i dagbogen, der kunne
belyse den politiske proces i forbindelse med tilbagetrækningen.
Såfremt  det  havde  været  tilfældet,  kan  det  ikke  udelukkes,  at
sådanne forhold kunne have haft offentlighedens interesse”).103 

Se fra svensk ret den ovenfor (afsnit 1.1.1.d og 6.2.1.a) omtalte
NJA  1985:893  (Manifestet),  hvor  nødvendighedskriteriet  også
vejede tungere end hensynet til offentlighedens interesse.

Se også fra østrigsk ret den ovenfor (afsnit 6.2.2) omtalte TO-
RD  2006:53  (FECRIS),  hvor  en  forening  mod  sekter  havde
publiceret nogle dokumenter på nettet i sin helhed, og hvor retten
slog fast, at en af de betingelser, der skal være opfyldt, før hensy-
net  til  ytringsfriheden kan  tilsidesætte  ophavsretten,  er,  at  den
krænkende  ytring  skal  have  været  nødvendig  for  udøvelsen  af
ytringsfriheden.

Nødvendighedskriteriet blev også inddraget i Obersten Geri-
chtshofs  dom  af  3.  oktober  2000  gengivet  i  ZUM  2001:574
(Schüssels  Dornen-Krone),  hvor  hensynet  til  ytringsfriheden
legitimerede, at en avis havde gengivet billeder af en konkurrents
avisforsider. Retten lagde vægt på, at det var “nødvendigt” at gen-
give sagsøgers forsider og billeder i deres helhed for at understøtte
den  kritiske  påstand,  som  sagsøgte  havde  gjort  gældende  om
sagsøger og dennes måde at fremstille et specifikt emne på i sin
avis.  (“Um diese  Kritik  zu  belegen  und  dem Leser  zu  ermög-
lichen,  sich  ein  eigenes  Bild  zu  machen,  ist  es  notwendig,  die
Titelblätter abzudrucken”).104

Se  fra  fransk  ret  Sté  nationale  de  télévision  France  2 c.
Fabris (2003),  hvor  hensynet  til  ytringsfriheden i  EMRK arti-
kel 10 ikke kunne legitimere,  at  den franske tv-station France 2

102. Ibid., s. 1466.
103. Ibid., s. 28. 
104. ZUM 2001:574 (Schüssels Dornen-Krone), s. 578.  Oversættelse: “For at under-

støtte denne kritik og gøre det muligt for læseren at danne sig sit eget billede er
det nødvendigt at aftrykke titelbladet” (min oversættelse).
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som led i dækningen af en  kunstudstilling gengav 12 værker af
maleren  Maurice Utrillo. Domstolen lagde vægt på,  at det ikke
havde været nødvendigt for tv-stationen at gengive værkerne for
at informere seerne om udstillingen, ligesom det også blev tillagt
vægt, at tv-stationen havde haft mulighed for at indhente en til-
ladelse (“[…] la société France 2 avait la possibilité d’informer les
téléspectateurs  de  l’existence  de  l’exposition  sans  qu’il  lui  fût
indispensable de représenter des oeuvres du peintre dans les con-
ditions critiquées, ainsi que la faculté de rechercher l’autorisation
[…]”).105

Fra norsk ret kan også henvises til den ovenfor (afsnit 6.2.3)
omtalte Oslo Byrets dom af 27. marts 2001 (Bratlie), hvor et PR-
bureau blev dømt for at have gengivet et  fotografi uden betaling
til fotografen i forbindelse med en informationskampagne om kir-
kens holdning til homoseksualitet. Foruden at lægge vægt på mis-
brugskriteriet (her manglende misbrug) lagde domstolen vægt på,
at  PR-Bureaet  godt kunne have fortalt  om hændelsen med det
anonyme brev uden at gengive det kommenterede billede i en ny
annonce (“I tillegg kommer at selskapet etter rettens oppfatning
hadde mulighet til å informere allmennheten om tildragelsen, dvs.
gi  informasjonen  en  annen  form,  uten  å  krenke  Bratlies  ret-
tigheter”). 106 

Fra svensk ret se Stockholms Tingsrätts dom af 14. septem-
ber  1998  (Religious  Technology  Center  v.  Zenon  Panoussis),
hvor det var i strid med ophavsretten, at den svenske statsborger
Zenon Panoussis havde udgivet en række hemmelige Scientology-
dokumenter på Internettet. De hemmelige dokumenter var nor-
malt kun tilgængelige mod betaling og kun for de medlemmer,
som havde  opnået  en  vis  grad  inden  for  Scientology-systemet.
Efter Panoussis handling kunne dokumenterne læses af alle, der
besøgte hjemmesiden. Sagens primære stridspunkt var, om doku-
menterne kunne anses for offentliggjorte i ophavsretslovens for-
stand, idet gengivelserne i så fald måske kunne legitimeres i den
svenske citatbestemmelse (§ 22).”107 Til trods for, at dokumenterne
allerede var gjort tilgængeligt for mere end 20.000 medlemmer af

105. Sté nationale de télévision France 2 c. Fabris (2003). Oversættelse: “[…] France 2
havde mulighed for at informere brugerne om udstillingens eksistens uden at
præsentere malerens værker under de kritiserede formål, og havde retten til at
indhente  tilladelse”  (min  oversættelse).  Dommen  kan  tilgås  her:  <https://
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048573>. 

106. Oslo Byrets dom af 27. marts 2001 (Bratlie), s. 1160. 
107. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
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Scientology,  fandt  både  tingsretten  og  hovrätten,  at  dokumen-
terne ikke var offentliggjorte, og ifølge domstolenes flertal kunne
hensynet til Panoussis’ ytringsfrihed ikke ændre på dette resultat.
Tingsretten bemærkede,  at  alle  havde  mulighed for  at  kritisere
Scientology  uden  at  krænke  deres  ophavsret.  (“Personer  som
ogillar  scientologireligionen  har  möjlighet  att  angripa  eller
debattera  denna  utan  att  begå  intrång i  RTCs  upphovsrätt  till
olika skyddade verk. Den av Zenon Panoussis beskrivna intresse-
konflikten existerar således inte. Tingsrätten finner på grunda av
det sagda att  artikel 10 i  europakonventionen inte utgör hinder
mod att  utdöma sanktioner  mot  Zenon Panoussis  för  intrang i
RTCs upphovsrätt.”)108 Dommen blev stadfæstet af Svea Hovrätt,
hvor  flertallet  med  en  meget  kort  bemærkning  afviste  at  tage
nærmere stilling til den påståede interessekonflikt mellem ophavs-
retten og ytringsfriheden (“Vad Zenon Panoussis  har anfört  om
artikel 10 i Europakonventionen och bristande uppsåt föranleder
inte någon annan bedömning”).109

Se fra tysk ret Bundesgerichtshofs dom af 16. januar 1997 gen-
givet  i  GRUR  1997:459  (Cb-Infobank  2),  hvor  hensynet  til
offentlighedens interesse i adgang til information ikke kunne legi-
timere, at en bank havde tilbudt sine kunder elektronisk adgang
til en række aviser uden først at klarere rettighederne hertil. 

Se også fra engelsk ret  [2000] EWCA Civ 37 (Hyde Park
Residence Ltd v Yelland), der angik offentliggørelsen af en række
stillbilleder  fra  et  overvågningskamera  i  den  engelske  avis  The
Sun. Billederne viste  Prinsesse Diana og Dodi Fayed forlade en
villa tilhørende Mohamed Al-Fayed (Dodi Fayeds far), dagen før
de blev dræbt ved en bilulykke i Paris. Mohamed Al Fayed lagde
efterfølgende sag an mod The Sun. En af påstandene lød, at The
Sun havde krænket ophavsretten til  stillbillederne ved at publi-
cere dem uden tilladelse. The Sun gjorde omvendt gældende, at
det klokkeslæt, der var anført på billederne, havde offentlighedens
interesse, fordi klokkeslættet var med til at aflive verserende rygter
om parrets færden inden ulykken. Ved vurderingen af,  om hen-
synet  til  offentligheden  betød,  at  ophavsretten  måtte  vige  for
ytringsfriheden,  udtalte  appeldomstolen  bl.a.  følgende:  “Copy-
right does not lie on the same continuum as, nor is it the antithesis
of, freedom of expression. The force of an owner’s interest in the
protection of his copyright cannot be weighed in the same direct

108. Religious Technology Center v. Zenon Panoussis (1998), s. 50 f.
109. Ibid., s. 17.
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way  against  a  public  interest  in  knowing  the  truth.”110 I  den
konkrete sag nåede appeldomstolen dog frem til, at hensynet til
offentlighedens  interesse  ikke  kunne  trumfe  ophavsretten  og
udtalte,  at  “[…]  while  they  may destroy  Mr Fayed’s  statements
about the length of time spent by the two at Villa Windsor and so
to some extent undermine his reasons for suggesting that it was
clear that the two were in love and intending to marry, that point,
for what it was worth, could have been made sufficiently without
using  misappropriated  copyright  material.”111 Det  spillede  med
andre ord en afgørende rolle, at det ikke havde været nødvendigt
at offentliggøre de konkrete billeder for at fortælle offentligheden
om det pågældende klokkeslæt. 

At der gælder et nødvendighedskriterium i sager, hvor ophavsretten
og ytringsfriheden kolliderer,  er  også  fast  antaget  i  den retsviden-
skabelige litteratur. 

Nødvendighedskriteriet er således bl.a. omtalt i Udsen,  De Infor-
mationsretlige  Grundsætninger,  s. 381,  hvor det  hedder,  at  der “[i]
nogle tilfælde er […] lagt vægt på, om det har været nødvendigt at
gengive den beskyttede information for at opfylde det formål, der
lå  bag ytringen.  […] [T]ypisk kan den information,  der  ønskes
offentliggjort,  gengives,  uden det  er  nødvendigt  at  gengive det
konkrete værk, hvori informationen gengives”. Se også mere gene-
relt  om princippet  om den manglende  idébeskyttelse  ovenfor  i
afsnit 2.2.1.d. 

På baggrund  af  ovenstående  kan det  konstateres,  at  der  findes  et
nationalt  nødvendighedskriterium, hvorefter  det  har  betydning for
den vægt, ytringsfriheden tillægges i en ophavsretssag, om budskabet
kunne have været fremsat uden at krænke ophavsretten. Kunne bud-
skabet være kommet frem uden at krænke rettighedshaverens ophavs-
ret, taler det således ifølge ovenstående for ikke at tillægge hensynet
til ytringsfriheden vægt på bekostning af ophavsretten. 

Et lignende afvejningskriterium kendes ikke fra de folkeretlige
afvejningskriterier,  hvor afvejningskriterierne blot er delelementer i

110. [2000] EWCA Civ 37 (Hyde Park Residence Ltd v Yelland), præmis 76.
111. Ibid., præmis 78. 
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den samlede proportionalitetsvurdering, dvs. vurderingen af, om ind-
grebet var nødvendigt. 

Det  traditionelt  strikse  krav om nødvendighed i  nationale  op-
havsretssager kunne måske indikere, at det nationale nødvendigheds-
kriterium er en slags videreudvikling af det underliggende krav om
nødvendighed,  som findes  i  både  det  EU-retlige  proportionalitets-
princip (se afsnit 5.2.3.b) og det menneskeretlige proportionalitets-
princip (se afsnit 4.2.5.b). 

Samtidigt må det dog også konstateres, at nødvendighedskravet
– i hvert fald når det anvendes i nationale ophavsretssager – oftere
bruges som en slags selvstændigt afvejningskriterium end som udtryk
for en proportionalitetsvurdering.

I dag ligger det imidlertid fast, at de nationale medlemsstater har
både en folkeretlig og en EU-retlig forpligtelse til at sikre, at der, ved
rettighedskollisioner mellem ophavsretten og ytringsfriheden, opret-
holdes  en  rimelig  balance  mellem  de  kolliderende  rettigheder  (se
ovenfor i afsnit 4.1.4.d og 4.2.3.c). Det er derfor meget tvivlsomt, om
forpligtelsen til at sikre en rimelige balance er mulig at forene med
det  nationale  nødvendighedskriterium,  fordi  kriteriet  i  meget  vidt
omfang giver ophavsretten forrang for ytringsfriheden. Det er efter
min vurdering tilfældet, fordi man – med henvisning til princippet
om den manglende idébeskyttelse – altid vil kunne argumentere for,
at ytringen kunne have været fremsat på en anden måde.

Det er klart, at et indgreb – hvad enten det foretages i ophavs-
retten  eller  i  ytringsfriheden  –  altid  skal  være  proportionalt,  og  i
sagens  natur  ligger  det  da  også  klart,  at  ytringsfriheden ikke  kan
bruges som et carte blanche til at bruge beskyttede værker uden til-
ladelse. Det er imidlertid også nærliggende at argumentere for, at det
konflikter  med princippet  om rimelig balance,  hvis  medlemsstaten
kun vurderer proportionaliteten af et indgreb i ophavsretten ud fra,
om  et  givent  budskab  kunne  være  fremsat  på  en  anden  –  ikke
ophavsretskrænkende – måde. Det afgørende bør snarere være, om
der i den konkrete kollisionssag er balance mellem ophavsretten og
ytringsfriheden. Det vil i den forbindelse være naturligt at vurdere,
om et ophavsretskrænkende budskab kunne være blevet fremsat lige
så  effektfuldt  på  en  måde,  som  ikke  samtidigt  krænkede  ophavs-
retten. Dette understøttes også i Schovsbo/Rosenmeier/Salung Peter-
sen,  Immaterialret (4. udgave), s. 309, hvor forfatteren skildrer, hvor-
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dan det “[f]ørst og fremmest må […] være en betingelse, at den brug
af beskyttet stof, der er sket, var nødvendig for at komme af med et
bestemt budskab” og samme forfatter s., 311, hvor det hedder at: “[…]
det primære, grundlæggende kriterium bør altid være, om sagsøgtes
handling var nødvendig for at komme af med et budskab, eller i hvert
fald om den var rimelig og naturlig måde at gøre tingene på”. 

Det er i hvert fald efter min opfattelse tvivlsomt, om det er fore-
neligt med EMD og EU-retten at tillægge nødvendighedskriteriet en
almen,  afgørende betydning i  nationale  sager.  En fremgangsmåde,
hvor nødvendighedskriteriet er det eneste afvejningskriterium, der til-
lægges betydning når ophavsretten og ytringsfriheden kolliderer, vil
derimod være i strid med kravet om rimelig balance, som i dag kræ-
ves efter både praksis fra EMD og praksis fra EU-Domstolen.

Synspunktet understøttes af  Sakulin,  Trademark protection and fre-
edom of  expression,  s. 283 f.,  der stiller  sig kritisk over for et lig-
nende nødvendighedskriterium i varemærkeretten: “The applica-
tion of such an alternative means test or necessity test will always
play a role in a balancing process. However, if it becomes the only
decisive consideration, it would be an unjustified bias of the law
[…].  If  no other consideration can overrule  the requirement of
necessity […], the necessity or alternative means test would com-
pletely reverse the proportionality test contained in Article 10.2
ECHR.”

På trods af ovenstående står det dog også klart, at nødvendigheds-
kriteriet  ikke  i  praksis  opfattes  som  udtryk  for  nogen  ufravigelig
betingelse. Således er der allerede flere eksempler på sager fra ind- og
udland, hvor hensynet til ytringsfriheden har været i stand til at til-
sidesætte hensynet til rettighedshaveren, også selvom ytringen kunne
være fremkommet uden at krænke ophavsretten. 

Se f.eks. fra dansk ret UfR 2009.875 Ø (Den Lille Havfrue), der
tillod Bjørn Nørgaard at bruge billeder af Den Lille Havfrue i en kol-
lage, der skulle markere H.C. Andersen-året, og hvor det er svært at
se, at brugen var “nødvendig” i den sammenhæng.

Der kan også henvises til den hollandske Gerektshof’s-Graven-
hages  dom  af  4.  september  2003  (Scientology  v.  providers  and
Karin Spaink), der tillod offentliggørelse af hemmelige Scientology-
dokumenter, som vel lige så godt kunne have været refereret.
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På samme måde kunne man argumentere for, at det ikke var nød-
vendigt  at  bruge  billedkunstneren  Ludwig  Gies’  ørnefigur  i  NJW
2003:3633 (Gies Adler) for at latterliggøre den tyske skattelovgiv-
ning. Det er vel også givet, at man i GRUR 1978:108 (Der Spiegel)
kunne have beskrevet med ord, hvordan Der Spiegel havde fungeret
som talerør for Baader-Meinhof-gruppen uden at bringe ophavsret-
ligt beskyttede billeder. 

6.2.5. Andre hensyn
Andre hensyn end de allerede ovenfor anførte kan måske også spille
ind ved afvejningen af ophavsretten over for ytringsfriheden. Således
så man f.eks. både i UfR 2009.875 Ø (Den Lille Havfrue) og i UfR
2009.875 Ø (Hornsleth), hvordan domstolen tillagde formålet med
kollagen selvstændig betydning i forbindelse med den konkrete hen-
synsafvejning. 

Se  f.eks.  domstolens  udtalelse  i  UfR  2009.875 Ø  (Den  Lille
Havfrue), hvor formålet med kollagen betød, at havfruens beskyt-
telsesbredde blev mindre, hvilket muliggjorde, at hensynet til den
kunstneriske ytringsfrihed var i  stand til  at  trumfe hensynet  til
ophavsretten  (“[…]  anvendelsen  af  fotografierne  har  en  særlig
baggrund.  Værket  er  således  udarbejdet  i  anledning  af  H.C.
Andersen-året og vedrører H.C. Andersens eventyr om “Den Lille
Havfrue”. Bjørn Nørgaard ønskede at gå dybere ind i fortællingen
og pege på forskellige tolkninger illustreret bl.a. ved anvendelse af
Edvard Eriksens nationalromantiske figur og sin egen “genmodi-
ficerede” havfrue. I hvert fald under disse omstændigheder findes
Bjørn Nørgaards værk at være frembragt gennem fri benyttelse af
fotografier af  Edvard Eriksens skulptur “Den Lille Havfrue”,  jf.
ophavsretslovens § 4, stk. 2, således at ophavsretten til dette værk
ikke er krænket”).112 

Se  også  i  samme  retning  (men  med  modsat  udfald)  UfR
2009.875 Ø (Hornsleth), hvor en kollagekunstner havde bragt et
portrætfoto  af  en  journalist  i  en  meget  pornografisk  kollage.
Portrætfotoet af journalisten var klippet ud og indsat i kollagen,
så det så ud, som om hun deltog i et krævende sexorgie sammen
med tre andre deltagere. Her var formålet med kollagen – ifølge
kunstneren selv at give “[…] en kommentar til den uretfærdighed,

112. UfR 2009.875 Ø (Den Lille Havfrue), s. 881.
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han oplevede ved en artikel, [journalisten] skrev om “The Ivy”, der
blev drevet af en af sagsøgtes venner. Sagsøgte ønskede at give en
satirisk,  humoristisk  kommentar om, at  hun måtte  lære kærlig-
heden at  kende.  Collagen var  et  debatindlæg.  Han ønskede  at
skabe et værk ud af situationen”. 

6.3. Sammenfatning 
Kapitel 6 har undersøgt forholdet mellem ophavsretten og ytrings-
friheden i national ret. Formålet med kapitlet var at identificere, hvad
det er for afvejningsfaktorer, de nationale domstole inddrager og til-
lægger vægt, når ophavsretten og ytringsfriheden kolliderer. På bag-
grund af ovenstående kan det konkluderes, at der findes mindst fire
relevante afvejningskriterier, som de nationale domstole typisk ind-
drager og tillægge vægt.

Det  første  afvejningskriterium  er  hensynet  til  ytringens  sam-
fundsmæssige relevans (se afsnit 6.2.1). Kriteriet lægger op til en vur-
dering af, dels i hvilken udstrækning den ophavsretsstridige ytring
vedrører  et  samfundsrelevant  emne,  dels  hvor  meget  ytringen
bidrager til en debat af offentlig interesse. Jo mere den ophavsrets-
stridige ytring bidrager til en debat af offentlig interesse, jo mere taler
det for at tillægge hensynet til ytringsfriheden vægt på bekostning af
ophavsretten. Der er flere faktorer, der kan tale i retning af, at en i
udgangspunktet ophavsretsstridig ytring kan være i offentlighedens
interesse. En af disse faktorer er hensynet til pressens public watch-
dog-funktion. Jo mere den påstået ophavsretsstridige ytring er udtryk
for, at pressen har handlet som public watchdog, jo mere taler det for
at  tillægge  hensynet  til  ytringsfriheden  vægt  på  bekostning  af
ophavsretten (se afsnit 6.2.1.a). Et andet forhold, som kan have ind-
flydelse  på,  hvor  samfundsmæssigt  relevant  den  påstået  ophavs-
retskrænkende ytring er, er, i hvilket omfang den vedrører noget poli-
tisk (se afsnit 6.2.1.b). Et tredje hensyn, der kan tale i retning af, at
man har at gøre med en samfundsmæssig relevant ytring, er, om den
påstået ophavsretsstridige ytring fremsættes af kunstneriske grunde,
f.eks.  ved,  at  det  beskyttede  stof  indgår  i  et  kunstnerisk  værk  (se
afsnit 6.2.1.c). 

Det andet afvejningskriterium er  vindingskriteriet. Ved vindings-
kriteriet har det betydning, om den tilsyneladende ophavsretsstridige
ytring fremsættes med økonomisk vinding for øje, og/eller om den er
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egnet til at genere rettighedshaveren økonomisk. Bruges et værk med
økonomisk vinding for øje, og påfører brugen rettighedshaveren et
økonomisk  tab,  taler  det  imod,  at  hensynet  til  ytringsfriheden  vil
blive tillagt vægt på bekostning af ophavsretten i en national kolli-
sionssag mellem ophavsretten og ytringsfriheden (se afsnit 6.2.2). 

Det tredje afvejningskriterium – misbrugskriteriet – lægger op til
en vurdering af, om ophavsretten er brugt til at undertrykke kritik
eller til at modvirke, at en sandhed kommer frem. Misbruges ophavs-
retten, taler det for at tillægge hensynet til ytringsfriheden vægt på
bekostning af ophavsretten (se afsnit 6.2.3).

Efter det fjerde afvejningskriterium – nødvendighedskriteriet –
har det betydning, om det er nødvendigt at krænke ophavsretten for
at få ytringen ud. Har det ikke været nødvendigt at krænke ophavs-
retten for at få ytringen ud, anses det i national ret for en faktor, der
taler  for  at  tillægge  hensynet  til  ophavsretten  vægt  på  ytrings-
frihedens bekostning. For ikke at være i strid med kravet om rimelig
balance, som kræves efter både praksis fra EMD og praksis fra EU-
Domstolen, er det en forudsætning, at nødvendighedskriteriet ikke
tillægges en almen afgørende betydning i  sager,  hvor ophavsretten
kolliderer med ytringsfriheden (se afsnit 6.2.4).
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»nodvendig for at modst~ eller afvzrge et p~begyndt eller overhengende 
uretmaessigt angreb«, og handlingen ikke »~benbart g~r ud over, hvad der 
under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne 
retsgodes betydning er forsvarligt«. 

Hvis en handling p~ grund af bestemmelsen i $ 13, stk. I, ikke p~drager 
strafansvar, vil den som hovedregel heller ikke medfore erstatningsansvar, 
men resonnementet er ikke »automatisk« rigtigt, og det m~ derfor afgores 
konkret alts~ uden at man er bundet af den strafferetlige bedommelse om 
en skadevolder kan blive fritaget for at svare erstatning p~ grund af princippet 

om nodveerge, jf. herved afgorelsen FED 2004.1325 0, hvor greensen for 
Iovligt oodvrerge ganske vist var overskredet, men hvor der alligevel skete 

strafferetlig frifindelse efter $ 13, stk. 2, fordi overskridelsen var rimeligt 
begrundet i den skrzk og ophidselse, som den andens angreb havde frem- 
kaldt. Denne frifindelse var ikke afgorende for den erstatningsretlige bedom- 
melse af heendelsesforlobet, og denne resulterede i, at der blev p~lagt ansvar, 
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men således, at erstatningen blev nedsat til halvdelen, dvs. ud fra en vurde-
ring af den skadelidtes egen skyld ved angrebet.  
 Som et eksempel på fritagelse ud fra nødværgesynspunktet kan nævnes 
afgørelsen U 1960.205 H, hvor retten fandt det godtgjort, at en ægtemands 
ophidselse og optræden over for hustruen havde givet hende føje til at tilkalde 
hjælp og havde givet to mænd, som kom hustruen til undsætning, føje til at 
yde denne hjælp (under forsøget på at hjælpe hustruen opstod der et håndge-
mæng mellem de tre mænd, og ægtemanden kom til skade).10 – På et »almin-
deligt« slagsmål kan nødværgebestemmelsen derimod ikke anvendes (jf. 
herved afgørelserne FED 2002.335 V og U 2016.3643 V om udsmidninger 
fra et diskotek), medmindre en af deltagerne undervejs ændrer slagsmålets 
karakter, f.eks. ved at trække en kniv eller anvende en anden farlig genstand. 
Ved skader forvoldt under slagsmål vil resultatet – som ved skader indtrådt 
under børns farlige leg11 – hyppigt blive en fordeling af skaden ud fra syns-
punktet egen skyld, jf. eksempelvis afgørelserne U 1950.1002 H, U 1952.312 
H og FED 1995.908 V, men resultatet kan også blive bortfald af erstatnings-
pligten, jf. nedenfor afsnit 4.5.4. 
 Ifølge straffelovens § 13, stk. 3, finder den i § 13, stk. 1, omhandlede regel 
om nødværge tilsvarende anvendelse på handlinger, som er »nødvendige for 
på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågri-
belse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning« – princip-
pet om ansvarsfrihed ved lovlig retshåndhævelse, hvorunder især falder lovlig 
udøvelse af politimyndighed.12 Den almindelige samfundsudvikling er præ-
get af en stadig mindre grad af tålsomhed over for politiets magtudøvelse, 
hvilket også synes at sætte sig spor i retspraksis, jf. dommene U 1970.491 H, 
U 1974.807 V og U 1985.475 Ø, der alle fastsætter en ret snæver erstatnings-
retlig grænse for politiets adgang til at udøve magt, jf. Skovgaard s. 150-154. 
Selv om selve magtudøvelsen har været lovlig, kan ansvar for politiet indtræ-
de, hvis der f.eks. ikke efterfølgende blev ført tilstrækkeligt tilsyn med den 
anholdte, jf. afgørelserne i U 1996.353 Ø og i U 2011.2510 H (begge om 
 
10.  Se herved den norske Høyesteretts afgørelse i NRT 2012.5, hvor ansvar blev pålagt i 

et tilfælde, hvor der objektivt set ikke forelå noget angreb, men hvor personen troede, 
at dette var tilfældet; se om dommen S. Koch i TfE 2013 s. 6 ff.  

11. Jf. nærmere nedenfor i kapitel 5, afsnit 2.2.2. 
12. Som eksempler på frifindende afgørelser kan nævnes dommene U 1962.232 Ø, 

U 1966.90 H og U 2019.1069 V. I alt fald siden indførelsen af forbuddet mod legem-
lig afstraffelse af børn, jf. nu forældreansvarslovens § 2, stk. 2, må det nok antages, at 
forældremyndighed – i denne forbindelse revselsesret – må udøves så skånsomt over 
for børn, at der ikke er plads til erstatningsretlig ansvarsfrihed, hvis der påføres barnet 
en personskade i vanlig erstatningsretlig forstand. 
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hjertestop efter en anholdelse, hvor ansvar blev pålagt i den førstnævnte, men 
ikke i den sidstnævnte). I afgørelsen U 1997.1667 H var der ingen tvivl om, 
at politiets nedskydning af en mand, der gik til angreb, var lovlig nødværge, 
men spørgsmålet var, om man i stedet for en anholdelse skulle være gået frem 
efter reglerne om tvangsindlæggelse; retten fandt imidlertid ikke, at politiet 
havde haft grundlag for at antage, at den pågældende var sindssyg eller ville 
reagere, som han gjorde.  
 Privatpersoner i samme ærinde som politiet bedømmes ganske anderledes 
af domstolene: 

U 1977.107 H: En tyv (A) blev under indbrud i et hus eftersat og tilbageholdt først af én 
person (B) og senere af endnu tre personer (C, D og E). A, der gjorde modstand mod 
anholdelsen, fastholdtes, indtil politiet kom til stede. Umiddelbart efter konstateredes det, 
at A virkede livløs, og kort efter afgik han ved døden. Dødsårsagen var antagelig kvælning 
som følge af tryk mod halsen. Trods den hårdhændede behandling og trods B’s erhverv 
som kriminalbetjent blev B, C, D og E frifundet for det af A’s enke rejste erstatningskrav. 
Det samme skete i afgørelsen U 2007.1618 V om en dørmands ret hårdhændede udsmid-
ning af en restaurationsgæst. 

For så vidt angår både nødværge og lovlig retshåndhævelse kan det tænkes, at 
den handlende fejlvurderer »angriberens« intentioner (tror, der er tale om et 
alvorligt ment angreb, mens der alene foreligger en spøg) eller dog angrebets 
farlighed (antager en vandpistol for at være en revolver). Disse erstatningsret-
lige problemer kan ikke anses for afgjort med bestemmelserne i straffelovens 
§ 13; afgørelsen må træffes ud fra en konkret bedømmelse, under hvilken 
man utvivlsomt vil tilmåle privatpersoner en bredere margin end offentlige 
myndigheder, eksempelvis politiet, jf. ovenfor. 
 Den erstatningsretlige ansvarsfrihed baseret på nødværgegrundsætningen 
går alene på den skade, der rammer angriberen. Hvis skaden rammer tredje-
mand, vil angriberen – eventuelt den for angrebet ansvarlige, eksempelvis 
hvor angrebet udøves af en hund – i mange tilfælde blive ansvarlig for den 
indtrufne skade.13 Også den angrebne vil måske kunne drages til ansvar. Det 
sidstnævnte ansvar – som minder om det ansvar, der kan pålægges den red-
 
13. Sml. den i TfR 1948.350 refererede svenske afgørelse NJA 1947.626 (HD), hvor 

Högsta Domstolens flertal pålagde angriberne ansvar for skaden på tredjemand. Min-
dretallet ville frifinde angriberne under henvisning til manglende adækvans (jf. herom 
i kapitel 12). Spørgsmålet om den angrebnes erstatningspligt blev ikke påkendt under 
sagen. 

Den skade, der i sådanne tilfælde overgår tredjemand, vil formentlig kunne dæk-
kes i medfør af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. også nedenfor i 
kapitel 4, afsnit 4.1. 
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dede ved nødretshandlinger – vil nok i givet fald kun kunne blive aktuelt, 
hvis der påføres tredjemand skade under lovlig retshåndhævelse udøvet af 
politiet (eller en dermed ligestillet offentlig myndighed). 

4.3. Nødret 
Ifølge straffelovens § 14 straffes en ellers strafbar handling ikke, når den var 
»nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovover-
trædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning«. 
 Normalt foretages nødretshandlinger for at redde den handlende selv eller 
hans egne ting, og det er i sådanne tilfælde uden videre klart, at den »tilfældi-
ge« person, som må lægge gods til redningsforanstaltningen, kan kræve er-
statning hos den handlende – at handlingen er en nødretshandling, fritager 
altså ikke generelt den handlende for erstatningsansvar, jf. herved afgørelsen 
U 1948.1352 S. 
 I de tilfælde, hvor nødretshandlingen foretages for at redde en tredjemand 
eller dennes ting, må det antages, at erstatningsansvaret for skade på det gods, 
hvormed redningsforanstaltningen udøves, påhviler den »reddede« tredje-
mand, ikke den handlende. Der er ikke tvivl om, at den reddede tredjemand er 
ansvarlig i de tilfælde, hvor han har optrådt uforsvarligt i forbindelse med 
etableringen af den situation, der har nødvendiggjort nødretsindgrebet, men 
han antages altså også i øvrigt at være ansvarlig. 
 De foregående bemærkninger har i første række henblik på den situation, 
hvor den handlende netop har haft til hensigt at foretage et nødretsindgreb – 
f.eks. bruger en anden persons tæppe til at kvæle en opstået ild. Herfra er der 
en glidende overgang til de tilfælde, hvor en handling er foretaget i den hen-
sigt at undgå en skade, uden at den handlende egentlig har haft et nødretsind-
greb i tankerne. Afværgehandlinger af denne art kan i sig selv resultere i en 
skade, og i sådanne tilfælde vil erstatningsansvaret hyppigt blive placeret hos 
den person, hvis uforsvarlige adfærd har forårsaget den farlige situation og 
dermed udløst skaden14 – hvis der er en sådan person, og hvis denne kan 
pålægges erstatningsansvar (hvad navnlig børn under en vis alder ikke kan, jf. 
nedenfor i kapitel 5, afsnit 2.6).15 Det er ikke udelukket at pålægge den hand-
lende ansvar for den ved afværgehandlingen indtrådte skade – eventuelt at 
lade ham bære en del af skaden, hvis det er ham selv, der lider skade – selv 
om hans handling er motiveret af ønsket om at undgå skade, men det nødrets-
 
14. Se eksempelvis afgørelserne U 1934.444 H, U 1937.979 Ø, U 1961.825 V og 

U 1951.1096 Ø. 
15. Se eksempelvis afgørelsen U 1963.303 H (kommenteret af Trolle i U 1963 B s. 233-

236). 
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agtige formål vil givetvis kunne øve indflydelse på bedømmelsen af, om han 
har handlet culpøst.16  

Sondringen mellem nødretshandlinger til afværgelse af fare for egne eller tredjemands 
goder kan undertiden være vanskelig, jf. f.eks. afgørelsen i U 1998.1727 V, hvor en bilist 
måtte foretage en afværgemanøvre for at undgå påkørsel af en modkørende bil, der på 
grund af overhaling kørte imod ham; ved denne manøvre påkørte bilisten nogle andre biler, 
der blev beskadiget. Den overhalende bilist var selvsagt ansvarlig herfor, men forsvandt 
efter uheldet. Den bilist, der foretog afværgemanøvren, blev (også) fundet ansvarlig, men 
det skyldes, at man ved gennemførelse af det objektive ansvar efter FL var fuldt opmærk-
som på, at der i sådanne situationer ville opstå et solidarisk ansvar for den »umiddelbare« 
og den »egentlige« skadevolder, jf. nedenfor i kapitel 8. På denne baggrund kunne man 
således ikke indfortolke et »nødretsforbehold« i det objektive ansvar i denne situation. 

4.4. Negotiorum gestio 
Hvis en handling er foretaget under sådanne omstændigheder, at de alminde-
lige betingelser for udøvelse af negotiorum gestio er opfyldt – dvs. at hand-
lingen er nødvendig for at afværge et formuetab, og at den berettigede selv er 
forhindret i at handle – vil skadevolderen ikke ifalde erstatningsansvar i an-
ledning af skade, han måtte forvolde på ting, som tilhører den person, hvis 
ejendele han søger at redde under en forsvarligt udført aktion. Derimod vil 
den person, hvis ting søges reddet, og som har udvist uagtsomhed, kunne 
ifalde erstatningsansvar over for den handlende – eksempelvis i tilfælde, hvor 
en person pådrager sig brandsår under arbejdet med at redde en andens ting 
ud af et brændende hus. »Den reddede« må under alle omstændigheder, hvor 
redningsforanstaltningerne har været forsvarlige, godtgøre den handlende 
dennes udgifter ved de iværksatte foranstaltninger. – Hele problemstillingen 
minder meget om de overfor i afsnit 4.3 omtalte nødretssituationer. 

Domspraksis fremviser ikke mange eksempler på anvendelse af negotiorum gestio-syns-
punktet i erstatningsretlige sammenhænge, men ved afgørelsen U 1977.183 V, som om-
handler et tilfælde, hvor den elektriske pumpe til en fabriks olietank blev sat i gang af 
uopklarede årsager, blev fabriksejeren efter reglerne om negotiorum gestio tilpligtet at 
betale kommunen, hvad denne havde afholdt af udgifter vedrørende forureningen på fa-
 
16. Udrykningskøretøjer er ikke undtaget fra muligheden af at pådrage sig erstatningsan-

svar, fordi deres kørsel finder sted med det formål at redde andre, jf. eksempelvis af-
gørelserne U 1960.866 Ø og U 1963.940 Ø. Her som ellers påvirkes culpavurderin-
gen naturligvis også af, om redningsmanden er professionel på området, jf. herved af-
gørelsen FED 1994.1017 V, hvor Falcks Redningskorps blev gjort ansvarlig for skade 
på en hest i forbindelse med et forsøg på at trække den op fra en rende, den var faldet 
ned i. En ufagkyndig, der stod i samme nødsituation, ville næppe være blevet pålagt 
ansvar for det mindre heldige valg af redningsmetode.  
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briksejerens egen grund – de øvrige udgifter til forureningsbekæmpelsen blev fabriksejeren 
tilpligtet at betale ud fra et culpasynspunkt. Dommen er omtalt af Jens Christensen i J 1977 
s. 461, Gomard i U 1978 B s. 69 og Pagh i U 1990 B s. 394; se også Pagh I s. 415 ff. I 
afgørelserne FED 1996.853 V og FED 1997.72 V var betingelserne for negotiorum gestio 
ikke opfyldt – i den førstnævnte (også om en forurening) fordi vedkommende grundejer 
ikke selv var afskåret fra at handle, i den sidstnævnte (om bekæmpelse af en vandskade) 
fordi det ikke var godtgjort, at øjeblikkelig indgriben var nødvendig.  
 Negotiorum gestio-problemstillingen tangeres i sagen U 1984.450 H (omtalt nedenfor i 
kapitel 4, afsnit 3.3.6). 

4.5. Samtykke 
4.5.1. Udtrykkeligt samtykke til en bestemt skade 
Hvis en person har givet samtykke til en bestemt skade – f.eks. givet samtyk-
ke til udtrækning af alle sine tænder – er han bundet af dette samtykke i den 
forstand, at han ikke kan kræve erstatning for den indtrufne skade, hvis han 
senere – dvs. efter udtrækningen – fortryder sin beslutning.17 Samtykket vir-
ker dog kun ansvarsfritagende, hvis det er afgivet frivilligt og af en person, 
som kunne bedømme konsekvenserne af sit samtykke.18 Et samtykke kan dog 
frakendes betydning, hvis det hviler på et forkert eller ufuldstændigt grundlag 
(tandlægen har f.eks. tilrådet udtrækning uden at oplyse om, at tanden kunne 
være behandlet), men hvis patienten trods en sådan oplysning insisterer på 
udtrækning imod tandlægens råd, kan der ikke kræves erstatning. Det antages 
almindeligvis, at der ikke kan gives samtykke til drab eller grov legemsbe-
skadigelse, men en ligefrem begæring om at blive dræbt (eller hjælp til selv-
mord) udløser dog ikke ret til erstatning for de efterladte, uanset at drabsman-
den/hjælperen kan straffes, jf. straffelovens §§ 239 og 240. 

 
17  I afgørelsen FED 2015.220 V pådrog en kvindelig lærer sig en psykisk lidelse efter en 

episode, hvor en anden, mandlig lærer havde viklet hende ind i gaffatape foran nogle 
elever. Det måtte imidlertid lægges til grund, at kvinden havde været indforstået med 
dette (som led i en spøg), og at den anden først, da han fjernede tapen, forstod, at 
denne indforståelse ikke længere var til stede; han blev herefter frifundet for ansvar. 

18. Ved tingsskade er det i aldersmæssig henseende afgørende, om den pågældende selv 
råder over den ting, der skades. Hvis den pågældende er formueretligt myndig, vil 
samtykke utvivlsomt kunne gives, men f.eks. reglerne om selverhverv mv. kan i øv-
rigt føre til det samme resultat for så vidt angår samtykke fra mindreårige. – Ved per-
sonskade går grænsen som udgangspunkt ved den almindelige myndighedsalder, dvs. 
ved det 18. år, men myndighedsalderen er ikke altid afgørende for, om børn/unge kan 
give gyldigt samtykke til f.eks. lægelig behandling. Det afhænger af situationens ka-
rakter, herunder (f.eks.) sygdommens/indgrebets alvor, se hertil Lis Frost i J 1995 s. 
15 ff. og reglerne i sundhedslovens § 17, hvorefter børn, der er fyldt 15 år, som ho-
vedregel kan give (informeret) samtykke, om end med inddragelse af forældremyn-
dighedens indehaver.  
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Kapitel 12. Arsagsforbindelse og adcekvans 

3. Konkurrerende skades~rsager og beslegtede problemer 

Den situation, at <let til skadelidtes tab eller omfanget af det kreeves, at 
~rsagsfaktorer virker i forlobet dvs. s~vel den sagsogte A som en an 
faktor/andre faktorer er indeholdt i fremstillingen ovenfor i afsnit 2.1 ( · 
underrubrikker). I disse tilflde var det ansvarsp~dragende forhold ikke 
strcekkelig ~rsag til skadens indtreden. 

I det folgende koncentreres opmarksomheden om de tilflde, hvor ska 
ville vere indtr~dt uafhaengigt af A's adfcerd en anden faktor (en ko 
rerende ~rsagsfaktor) ville alligevel have medfort den samme skade." I; 
tilfeelde er det ansvarsp~dragende forhold s~ledes ikke en nodvendig ~rsag 
skadens indtrreden. Som anfort indledningsvis (afsnit 1.2) kan man imidle 
ikke uden videre udstrrekke conditio sine qua non-betingelsen s~ vidt, at 
herfra kan sluttes til ansvarsfrihed i disse tilfclde af ~rsagskonkurrence; de 
vil blive uddybet i det folgende. Forst elimineres imidlertid de »fzerdi 
skader fra ~rsagskonkurrenceproblemet. 

3.1. »Normalbaggrunden« - og begrebet en fzrdig skade 
Som tidligere nevnt er ~rsagsforbindelse ikke bare en betingelse for p 
leeggelse af erstatningsansvar, men tillige en vigtig del af leeren om erstat 
ningsudm~ling, og ved afgorelsen af erstatningsretlige for~rsagelsesproble- 

mer -herunder sporgsm~let om A's ansvar for en indtr~dt skade -m~ man 
tage sit udgangspunkt i skadelidtes normalsituation, jf. Hellner og Radetzki s. 
206 f., dvs. i besvarelsen af sporgsm~lene: Hvorledes var skadelidtes situat 
on, da A's adfrd blev udvist? Hvorledes ville skadelidtes situation normalt - 
dvs. uden A's handling -have udviklet sig? En faerdig skade, dvs. en skade 
hvis virkninger er indtr~dt i deres fulde omfang, da A's handling indtrzffer, 
er en del af skadelidtes normalbaggrund -den frerdige skade er assimileret 
med skadelidtes normalbaggrund. P~ samme m~de er en »skade«, som nod- 
vendigvis m~ indtrzde i det fremtidige forlob, f.eks. at skadelidte bliver 70 ~r 
og dermed falder for aldersgreensen p~ sin arbejdsplads, en del af skadelidtes 
normalbaggrund ingen vil fremstille den sidstncvnte situation som et ek- 
sempel p~ ~rsagskonkurrence mellem A's adfcerd og skadelidtes alder. 

Det folger af det anforte, at der ikke foreligger ~rsagskonkurrence mellem 
en handling og en f@erdig skade, der ligger for handlingen. Hvis en bils verdi 

24. Ved leesningen af det folgende er det vigtigt at have i erindring, at det altid vii vrere 
beheftet med en vis usikkerhed, om den konkurrerende ~rsagsfaktor helt eller delvis 
ville have medfort den samme skade, og bevisproblerner kommer derfor i praksis til 
at spille en betydelig rolle, jf. ovenfor afsnit 1.3. 
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3. Konkurrerende skades~rsager og beslcgtede problemer 

(orringet til det halve ved et sammenstod, og bilen derefter brander op p~ 
''ekcsted, hvortil den er bragt ind, vil den for branden ansvarlige kun 
",erstatte den »sidste« halvdel. Omvendt vil den, der m~tte vere ansvar- 
",, den »forste« halvdel, ikke kunne p~ber~be sig, at bilen under alle om- 
"_,4gheder uskadt eller skadet ved hans adfzerd ville vere blevet 
st:1skadet ved vrerkstedsbranden.26 Hvis A ved en trafikulykke har forvoldt 
:,5 

d0d, hvorefter B bliver kort over af C, kan kun A p~leegges ansvar for 
4odsfaldet, uanset om C's p~korsel ville have medfort doden, hvis B havde 
weeret i live og omvendt fritager dette ikke A for ansvar. 

Problemet om fastsettelse af godtgorelse for varigt m~n og/eller erstatning 
for erhvervsevnetab i tilfzelde, hvor skadelidte p~ tidspunktet for den skade- 
voldende adferd allerede havde m~n/reduceret erhvervsevne, omtales neden- 
for i kapitel 13, afsnit 3.3, samt kapitel 14, afsnit 3.2.1.1 (srerligt om patient- 
skader, hvor skadelidte pr. definition - jo altid i forvejen er ramt af ulykke 
eller sygdom). Problemet opst~r iser ved bedommelsen af erhvervsevnetab, 
hvor den skadelidte i forvejen havde en eller flere lidelser, der inden skaden 
havde p~virket erhvervsevnen negativt. Er dette tilfeldet, er der s~ledes ingen 
tvivl om, at erstatning kun kan tilkendes for den yderligere erhvervsevnened- 
seettelse, som skaden har medfort. Problemet er imidlertid, at der i praksis 
ogs~ er eksempler p, at erstatning for erhvervsevnetab er blevet reduceret 
ved forudbest~ende lidelser, selv om der ikke var dokumentation for, at de 
faktisk havde nedsat skadelidtes erhvervsevne in den skaden ( og heller ikke 
dokumentation for, at de uanset skaden under alle omstendigheder ville 
have nedsat erhvervsevnen, s~ledes at der foreligger konkurrence med en 
casuel skades~rsag, jf. nedenfor afsnit 3.2.2). I relation til erhvervsevnetab er 
en forudbest~ende helbredsforringelse ikke i sg selv en ferdig skade, idet det 
afgorende er, om den faktisk havde p~virket erhvervsevnen inden skaden. 

Jf. nermere von Eyben VII s. 396 ff; blandt de d~r anforte eksempler kan navnlig fremhe- 
ves U 2009.150 H, hvor den skadelidte tidligere havde vreret udsat for flere ulykkestilfrel- 
de, og hvor AES vurderede erhvervsevnetabet efter arbejdsophor til (kun) 20%, idet fol- 
gerne af den aktuelle skade ans~s for kun at vere en vis forverring af de gener, som de 
tidligere skader havde medfort. Imidlertid havde skadelidte trods disse gener kunnet passe 

25. Det kan jo tenkes, at bilen selv uden sammenstodsskaden ville have befundet sig p~ 
det samme verksted p~ det samme tidspunkt - der var bestilt tid p~ verkstedet til et 
eftersyn, da sammenstodet skete. 

26. Eksemplet med bilen er enkelt, fordi bi lens veerdi ligger fast. Sm!. sagen U 1950.947 
V, hvor erstatningen for nogle kreaturers odeleeggelse af en sennepsmark blev udreg- 
net efter en normalhost, uagtet hosten det p~geldende ~r blev vesentlig mindre end 
normal. 
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fuldtidsarbejde i de seneste ~r forud for den aktuelle skade, og der forel~ intet om, at 
ikke fortsat ville kunne have arbejdet, hvis skaden ikke var sket. Alligevel blev AE 
vurdering af erhvervsevnetabet tiltr~dt ved dommen i Hojesterets dom med en beman 
ning om, at den skadelidte ikke havde godtgijort, at hun ikke forud for skaden havde syn 
tomer pa gener efter de tidligere skader. Men den omstendighed, at skadelidte havde vis�- 

helbredsmessige problemer inden skaden, er jo ikke ensbetydende med en ferdig ska 
betydningen en fomd eksisterende nedsettelse af erhvervsevnen. 

En faerdig skade er en skade, hvis virkninger har stabiliseret sig fuldstendig. - Hvis en 
skade (for~rsaget af A's ansvarsbarende adfeerd) er i frd med at udvikle sig -f.eks. en 
mindre miljoforurening hvorefter denne skade indhentes og overhales af et andet skades. 
forlob - en miljoskade for~rsaget af B's ansvarsberende adfcrd - foreligger der derfor en 
anden situation. I netop det angivne eksempel vil B formentlig blive p~lagt ansvar for den 
totale skade, mens A vi! blive anset erstatningspligtig for den -- skonnede skade, som den 
adfcerd, han havde udvist, da ulykken indtraf, m~ antages at ville have medfort. -- Emnet er 
behandlet af Peczenik: »Causes and Damages« (1979) s. 63 ft. 

3.2. Konkurrerende skades~rsager 
Hvis to ~rsagsfaktorer hver for sig kan medfore den indtrufne skade, og de 
virker helt uafhengigt af hinanden, foreligger det rene tilfzelde af ~rsagskon- 
kurrence. Hver af ~rsagsfaktorerne er en tilstrakkelig betingelse for skadens 
indtrzden, men ingen af dem er en nodvendig betingelse. Som antydet ind- 
ledningsvis i afsnit 1.2 kan man ikke herfra slutte, at ansvar ikke kan indtree- 
de, men at der m~ sondres mellem de tilflde, hvor de to ~rsagsfaktorer hv 
for sig er ansvarsbcrende ( dvs. har en ansvarlig skadevolder »bag sig«), og 
de tilfclde, hvor kun den ene ~rsagsfaktor er ansvarsberende, mens den an- 
den er casuel (ikke-ansvarsberende): 

3.2.1. Konkurrence mellem to ansvarsbcerende ~rsagsfaktorer 
Som nermere omtalt nedenfor i kapitel 16 p~hviler der ved fleres deltagelse i 
det samme hcndelsesforlob f.eks. hvor flere er sammen om at odelegge en 
ting hver enkelt deltager ansvar for den fulde skade, hvilket ogs~ kan ud- 
trykkes s~ledes, at de flere skadevoldere barer et solidarisk ansvar. 

Med udgangspunkt i denne regel om flere skadevolderes solidariske an- 
svar har der veret enighed om, at der ved ~rsagskonkurrence mellem to an- 
svarsbcerende faktorer - hvor der ti! forskel fra den umiddelbart ovenfor 
omtalte situation er to adskilte hendelsesforlob -- ogs~ skal gclde et solida- 
risk ansvar.' Skadelidte, der ville have haft krav p~ at f~ den fulde skade 
erstattet hos hver enkelt af ~rsagsfaktorerne, sfremt den p~geldende faktor 

27. Se om problemstillingen, Ehlers II s. 151 ff. og Torsten Iversen s. 805 ff. (seerligt s. 
817 om betydningen af sondringen mellem en ansvarsbrerende og en casuel, hypote- 
tisk ~rsagsfaktor). 
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og U 2014.2802 H (i ASL-sagen vurderedes erhvervsevnetabet til 20 
mens det i EAL-udtalelsen vurderedes til at vere mindre end 15 %, 0g so 
begrundelse for forskellen henviste AES ti\ den nevnte regel i ASL § I 
Hajesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesette EAL-udtalelsen). Uane 
disse forskelle synes EAL og ASL at vrere frelles om, at der faktisk tag 
hensyn til forudbest~ende lidelser ved erhvervsevnetabsvurderingen i vide 
omfang, end hvad der skulle folge af principperne om faerdige skader 
hypotetisk ~rsagskonkurrence. Efter begge regelset er der som det er fret 
g~et - adskillige eksempler p~, at fradrag er sket uden konkret dokumentati 
for en faktisk eller forventet nedsettelse af erhvervsevnen, men snarere ud fr 
en mere generel vurdering af de forskeIIige Iidelsers relative betydning f 
funktionsevnen. Dette harrnonerer imidlertid ikke med erhvervsevnetabsvu 
deringens konkrete og individuelle karakter, jf. herom i kapitel 13, afsni 
3.2.5. og 3.2.5.2. 

I de her nevnte tilfeelde er den ene af de sammensatte ~rsagsfaktorer --i al fald normalt- 
casuel karakter. Problemet med de sammensatte skades~rsager kan imidlertid ogs~ op 
med to ansvarsbcrende ~rsagsfaktorer, hvilket volder specielle vanskeligheder i de tilf 
de, hvor <let ma lregges ti! grund, at skaden er forvoldt delvis af A og delvis af B, men u 
at det kan oplyses, hvor stor en del hver af dem har forvoldt -- en »b~de/log-situation« (jf. 
A. Vinding Kruse Is. 150 ff.). Retspraksis har ikke taget klar stilling til disse tilfaelde. I 
sagen U 1927.217 S blev b~de A og B frifundet, men ved afgorelsen U 1955.724 S blev A 
og B p~lagt pro rata-ansvar. Uanset at det forstnevnte resultat blot er den benh~rde konse- 
kvens af, at det er skadelidte, som skal bevise ~rsagssammenheng mellem en sagsogt 
skadevolders adfrerd og skaden, forekommer resultatet utilfredsstillende - det sidstnrevnte _ 
resultat (folgelig) bedre. 

3.4. Sammensatte skades~rsager -- men skaden kan opdeles 
I de ovenfor i afsnit 3.3 behandlede tilfeelde er det karakteristisk, at skaden 
ikke kan opdeles, og at man derfor ikke kan udskille en del af den efter A's 
adferd indtr~dte skade, som A i alt fald ikke er ansvarlig for. 

Undertiden er situationen anderledes, fordi man bevismressigt kan lregge 
ti! grund, at vel er A ansvarlig for en given adfeerd, og vel Jigger en senere 
indtr~dt skade som et led i den ~rsagskede, som blev sat i gang med A's 
adfeerd, men den p~geldende skade kan udskilles fra den ovrige skade, og 
den kan henfores til en anden ~rsagsfaktor end A's adf&rd. I disse tilfeelde 
bliver A ikke ansvarlig for den s~ledes udskilte del af skaden, jf. de ovenfor 
omtalte tilfzelde, hvor et erhvervsevnetab kunne fordeles mellem folgerne af 
den aktuelle tilskadekomst og en anden ~rsagsfaktor (fradrag for forudbest~- 
ende lidelser) og afgorelsen U 1956.947 V, hvor en vognmand fandtes an- 
svarlig for et sammenstod med en anden lastbil, der var lasset med en mel- 
ketank, men frifandtes for den skade, som opstod ved, at en hane til melke- 
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3. Konkurrerende skades~rsager og beslagtede problemer 

«ken blev beskadiget under Falcks borttransport af tanken (spildt melk) 
:er var ikke holdepunkter for at antage, at den sidstnrevnte beskadigelse ikke 
Jeanne og burde have veret undg~et. 

Problemstillingen er et eksempel p~, at adakvansproblemer og problemer 
m konkurrerende skades~rsager kan lobe over i hinanden. Den i sagen 
( 1956.947 V indtr~dte skade er af helt atypisk karakter, og frifindelsen af 
vognmanden i relation til den spildte melk kan udmerket ses som et udslag «f adeek vanssynspunktet. 

Det kan -selv om man kan opdele skaden meget ofte vere vanskeligt at 
opdele tabet, men s~danne problemer kan klares skonsmessigt, sml. afgorel- 
sere U 1975.319 0, FED 2002.2779 0, U 2002.2458 H og FED 2016.113 
0. Se ogs~ den svenske dom NJA 1990.608 (NDs 1990.455), hvor H~gsta 
Domstolen »skar igennem« med en 50:50 losning hvilket ogs~ forekommer 
nerliggende i de ovenfor omtalte »b~de/log-situationer«. 

Denne lasning er tilsvarende valgt i nogle afgorelser (FED 2014.79 0 0g FED 2018.18 0) 
om skadelidte, der med korte mellemrum blev ramt af to whiplashskader. I den forstnevn- 
te afgorelse havde AES fordelt et samlet erhvervsevnetab p~ 50% med 25 % til hver af 
skaderne, selv om generne ifolge Retslager~det hovedsagelig skyldtes den forste skade, 
men dommen fulgte AES' vurdering. I den sidstnevnte havde AES omvendt henfort det 
meste af erhvervsevnetabet til den forste skade, mens Retslager~det ikke fandt det muligt 
at differentiere mellem de to ~rsager. Dommen fulgte her Retsleger~det. Resultatet blev 
s~ledes i begge sager en ligedeling af den samlede skade. 

Som det fremgik ovenfor, foretages i praksis ofte »opdeling« af et efter en 
tilskadekomst konstateret erhvervsevnetab mellem folgerne af dette og af en 
forudbest~ende lidelse, selv om dette undertiden forekommer urealistisk og 
temmelig vilk~rligt. Fordelingerne synes i hvert fald oftest meget skonspre- 
gede, baseret pa mere almene overvejelser om forskellige funktionsind- 
skreenkningers betydning for den arbejdsmassige funktionsevne. 
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Flere erstatningsansvarlige 

Litteratur: Betcenkning II s. 34-38; FT 1983-84, 2. samling, Tilleeg A, spalte 121-126; 
Dufwa; Gomard III s. 91-94; Gomard og Wads. 152-157 0g 159-165; Hellner og Radetzki 
s. 231-247; Lisbeth Kjcergaard s. 91-120; A. Vinding Kruse Is. 307-317; EAL-kommentar 
s. 530-545; Ehlers III s. 63-66; Lodrup s. 439-443; Kjelland s. 424-436; Nygaard s. 411- 
423; Wilhelmsen og Hagland s. 373 f; Sax~n 1 s. 323-327; Sax~n II s. 451-452; Ussing s. 
194-200 ogisagers. 189-197. 

1. Forholdet over for skadelidte 

1.1. Indledning 
Ofte vil kun ~n person vere ansvarlig over for skadelidte for den indtr~dte 
skade, men det er forudsat adskillige steder i de forudg~ende kapitler og 
statueret i mange af de citerede afgorelser at de almindelige regler om p~- 
dragelse af erstatningsansvar kan fore til, at flere personer er pligtige at erstat- 
te den samme skade.1 

Fra retspraksis kan eksempelvis nevnes afgorelsen U 1975.425 H: 
En malersvend (skadelidte), der arbejdede pa en byggeplads, styrtede ned i en trappe- 

skakt, hvis ~bning var tildekket med bolgepap. Tildekningen med bolgepap var foretaget 
af en hos mureren ansat person. En hos skadelidtes arbejdsgiver, maleren, ansat person 
havde medvirket ved tildekningen. Mureren, som ikke havde overholdt afskermningsreg- 

1. De i kapitel 12 omtalte regler om ~rsagsforbindelse medforer kun forholdsvis sjeel- 
dent, at kredsen af erstatningsansvarlige formindskes, for som nvnt i kapitel 12, af- 
snit 2.1.1.1 og 2.1.2.4, medforer tredjemands indtrreden i hendelsesforlobet normalt 
ikke, at adekvansen afbrydes, og som ligeledes anfort i kapitel 12, afsnit 3.2.1, for- 
mindsker det ikke en skadevolders erstatningsansvar, at der er en yderligere (ansvars- 
beerende) ~rsagsfaktor. Principperne vedrorende begrebet en f@erdig skade (jf. kapitel 
12, afsnit 3.1) og reglerne vedrorende sammensatte ~rsager til en skade, som kan op- 
deles (if. kapitel 12, afsnit 3.4), vii derimod ofte medfore, at kredsen af erstatningsan- 
svarlige for en given skade reduceres. 
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f. Bevisspørgsmål 
Som sagt tidligere kan man kun dømme for krænkelse, hvis sagsøgtes værk er 
en efterligning af sagsøgerens, dvs. han eller hun skal have haft kendskab til 
det. Det er som udgangspunkt ophavsmanden, der skal bevise, at sagsøgte 
havde det. Somme tider kan man løfte bevisbyrden vha. vidneforklaringer og 
dokumenter med videre. Men tit klarer man sig ved hjælp af den snusfornuf-
tige betragtning, at et produkt, der har meget stor lighed med et andet, ikke 
kan tænkes frembragt uden kendskab til forbilledet. Det hedder Res ipsa lo-
quitur på latin. Et skoleeksempel findes i U 1963.782 H. Skønsmændene 
sagde her, at »det strider imod al praktisk erfaring ... at (sagsøgtes) stol ... 
skulle have været fremstillet uden kendskab til (sagsøgerens) stol«. Se også 
U 1948.883 V og U 2001.1006 H (vedr. MFL § 1). Læs mere om res ipsa-
princippet i Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 134 f. Han citerer her 
en engelsk jurist, der sagde, at »if it had not been in Latin nobody would have 
called it a principle«. 
 Men man skal passe lidt på med res ipsa-princippet. Nogle gange sker det 
rent faktisk, at flere ophavsmænd laver værker, der minder meget om hinan-
den, uden at det er, fordi der er sket efterligning. Det er bl.a. relevant, når det 
handler om brugskunst og andre værker, der er styret af funktionalistiske hen-
syn, modens krav og den slags. Og selv når det handler om mere ren kunst, 
kan det ske, at stor lighed ikke har noget med efterligning at gøre. Det kan 
f.eks. være, at begge værker har et helt tredje værk som forbillede. 

Det har man set en hel del eksempler på på musikområdet, blandt andet. Se eksemplerne i 
Rosenmeier: Ophavsretlig beskyttelse af musikværker s. 105 f. 

G. Indskrænkninger 
G. Indskrænkninger 
1. Alment om undtagelserne 
a. Forskellige slags undtagelser 
I ophavsretslovens kapitel II om »indskrænkninger i ophavsretten og om for-
valtning af rettigheder ved aftalelicens« har man en række regler, der begræn-
ser ophavsretten på forskellige måder. Reglerne indebærer undtagelser til (el-
ler, om man vil, indskrænkninger i) ophavsretten. De ophavsretlige undtagel-
sesregler kaldes også somme tider for »låneregler«.  
 Hvilke indskrænkninger der kan opretholdes på nationalt plan, er styret af 
de ophavsretlige konventioner, der er nævnt ovenfor A.2, herunder Berner-
konventionen. Indskrænkningerne i ophavsretten er også EU-harmoniseret, 
først og fremmest i infosoc-direktivet. Dets art. 5, stk. 1, pålægger medlems-
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landene at have undtagelser om midlertidig eksemplarfremstilling (jf. neden-
for 2.a). Art. 5, stk. 2 og 3, indeholder derefter en fakultativ liste over, hvilke 
undtagelser EU-landene lovligt kan vælge indføre i retten til eksemplarfrem-
stilling og overføring. Art. 5, stk. 4, betyder, at undtagelserne også kan udvi-
des til at gælde for spredningsretten. Derimod er det formelt set ikke harmo-
niseret, hvilke undtagelser medlemslandene kan opretholde i forhold til retten 
til direkte fremførelse, og heller ikke i forhold til visningsretten eller de ideel-
le rettigheder. Infosoc-direktivets art. 5 er i øvrigt udtømmende, dvs. at med-
lemslandene ikke kan have undtagelser, der ikke er med i bestemmelsen (eller 
har hjemmel andetsteds i EU-retten, herunder et af de andre direktiver). Se 
direktivets betragtning 32 og f.eks. C-161/17 af 7.8.2018 (Renckhoff) præmis 
16, C-476/17 af 29.7.2019 (Pelham) præmis 57 ff., og C-469/17 af 29.7.2019 
(Funke Medien) præmis 56 og 62 f. og C-516/17 af 29.7.2019 (Spiegel Onli-
ne) præmis 41. I de andre direktiver er der undtagelser i programdirektivets 
art. 5 og 6, databasedirektivets art. 6 og 9, låne/leje-direktivets art. 6, 9, stk. 2, 
og 10 og direktivet om forældreløse værker. Der er endelig en række undta-
gelser med i DSM-direktivets art. 3 og 4 (tekst- og datamining), 5 (brug af 
materiale som led i digital undervisning mv.), 6 (kopiering med henblik på 
bevarelse af kulturarven), 8 ff. (kulturarvsinstitutioners brug af værker, der 
ikke længere er i handlen), 12 (aftalelicens i EU). Direktivet skulle have været 
implementeret i Danmark senest 7. juni 2021. Men Kulturministeriet kan ikke 
nå det inden for fristen. Se kap. I.E.2.d. Der er også eksempler på undtagelser, 
der har hjemmel i EU-retlige grundsætninger mm. Se nedenfor 2.iv og v. 
 Undtagelserne i ophavsretslovens kapitel II er præceptive i den forstand, at 
aftaler, der fraviger dem, højst har kontraktretlig og ikke ophavsretlig betyd-
ning. Hvis en bruger og en rettighedshaver aftaler, at brugeren ikke må gøre 
brug af en af undtagelserne til ophavsretten, og brugeren alligevel gør det, er 
det derfor højst en kontraktkrænkelse. Derimod begår brugeren ingen ophavs-
retskrænkelse, og rettighedshaveren kan derfor f.eks. ikke få brugeren idømt 
straf efter ophavsretslovens § 76. Af ophavsretslovens § 36, stk. 3, og § 37, 
stk. 3, fremgår det, at visse undtagelser vedr. brug af computerprogrammer 
ikke kan fraviges ved aftale. Meningen er, at aftaler, der prøver at fravige be-
stemmelserne, ikke engang er gyldige kontraktretligt. 
 Der er tre slags undtagelser til ophavsretten: 

1) For det første er der nogle undtagelser, der går ud på, at man må bruge et 
værk på en bestemt måde uden at spørge og uden at betale. Som eksempel 
kan nævnes § 12 om eksemplarfremstilling til privat brug og § 22 om ret-
ten til at citere. Regler om den slags undtagelser kaldes for fribrugsregler. 
De fleste af undtagelserne i ophavsretslovens kapitel II er fribrugsregler. 
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2) For det andet er der nogle undtagelser, der går ud på, at man må bruge et 
værk på en bestemt måde uden at spørge, men man skal betale for det. 
Den slags undtagelser siges at medføre tvangslicens. Se f.eks. §§ 17 og 18. 

3) For det tredje er der nogle undtagelser, der går ud på, at man må bruge et 
værk på en bestemt måde uden at spørge ophavsmanden, hvis man har en 
aftale om det med en repræsentativ organisation af rettighedshavere. Den 
slags undtagelser indebærer, siger man, aftalelicens. De generelle grund-
regler for aftalelicens står i ophavsretslovens § 50. Og de tilfælde, hvor af-
talelicens kan komme på tale, står bl.a. i. §§ 13, 14, 30, 35 og § 50, stk. 2. 

Den nordiske aftalelicensmodel er oprindelig opfundet af den svenske professor Svante 
Bergström. Se nærmere Gunnar Karnell i NIR 1981/255 og NIR 1991/15 og se også 
Rognstad i NIR 2004/151-159. Om aftalelicens generelt se også Martin Kyst i NIR 
2009/44 ff., Riis’ og Schovsbos artikel i The Columbia Journal of law & the Arts 2010 
s. 471 ff., samme forf., IIC 2012 s. 930 ff. og Trumpke i NIR 2012/264 ff. De har også afta-
lelicenser i nogle lande uden for Norden, herunder i Canada og Øst- og Centraleuropa. Se 
nærmere Axhamn/Guibault, NIR 2011/510 m. henv. Også i England har man aftaleli-
censer. I det nedennævnte EU-direktiv giver art. 12 nu hjemmel til, at der indføres aftaleli-
cens i alle EU-landene. Om fri udnyttelse, tvangslicens og aftalelicens mv. se bet. 
912/1981 s. 3l ff. Se også Schlüter i U 2012B s. 447 ff. og Lassen/Foged i U 2013B s. 45 f. 
 Det nordiske aftalelicenssystem er foreneligt med EU-retten. Bl.a. fremgår det udtryk-
keligt af infosoc-direktivets betragtning 18 og direktivet om forældreløse værker betragt-
ning 24, at direktiverne ikke berører medlemslandenes regler om aftalelicenser. Og DSM-
direktivets art. 8 ff. pålægger medlemslandene at indføre aftalelicenser, som gør det muligt 
for kulturarvsinstitutioner at kopiere, sprede og overføre værker mv., som ikke længere er i 
handlen (aka »out of commerce works«). En form for tvungen aftalelicens vedr. rettigheder 
til radio/tv-retransmission indføres også i broadcasterdirektivets art. 4 ff. Herudover er der 
i DSM-direktivets art. 12 skabt en udtrykkelig hjemmel for, at EU-landene kan indføre af-
talelicenser på andre områder end de nævnte, hvis en række betingelser er opfyldt. Det 
danske system vil nok skulle justeres på et par punkter for at leve op til alle betingelserne. 
Bl.a. betyder art. 12, stk. 4, litra c, at rettighedshaverne altid skal kunne »opte ud« af de 
aftalelicenser, de måtte være omfattet af. Det kan de ikke altid efter de nugældende danske 
aftalelicens-paragraffer. Desuden indfører litra d en ordning, hvor aftalelicenser altid skal 
indledes med offentlige informationstiltag, der adviserer rettighedshavermiljøet om, at der 
er aftalelicenser på vej. Herudover kommer der nok nogle terminologiske justeringer for at 
tilnærme ordvalget i loven til ordvalget i direktivet. I nogle EU-lande har man forsøgt sig 
med andre ordninger, der kan minde om aftalelicenser. Nogle af dem er på den rigtige side 
af EU-retten, andre ikke. Se C-484/18 af 14.11.2019 (Spedidam) og C-301/15 af 
16.11.2016 (Soulier og Doke). Men i fremtiden bliver aftalelicenser givetvis måden, man 
gør tingene på. 
 Det har givet anledning til en vis uro på den ophavsretsteoretiske bagsmæk, om aftale-
licens-systemet også er i 100 % overensstemmelse med folkeretten. De nævnte krav i 
DSM-direktivet vil nu udrydde enhver tvivl om det. Se nærmere Ginsburg i NIR 
2019/215 ff. med henvisninger. 
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b. Undtagelserne skal fortolkes restriktivt 
Undtagelserne til ophavsretten er netop det, altså undtagelser. Hovedreglen 
er, at der skal være beskyttelse. Undtagelserne skal derfor tolkes på en måde, 
så de ikke går for vidt og ikke udhuler beskyttelsen alt for meget. Som det 
hedder i motiverne til ophavsretsloven af 1961, skal man fortolke undtagel-
sesreglerne »på en sådan måde, at de formål, de tjener, virkelig kan ske fyl-
dest, men på den anden side heller ikke længere«. Og en række internationale 
retskilder siger, at man kun må fastsætte undtagelser til ophavsretten inden 
for rammerne af noget, man kalder en »tre-trinstest«. Den går ud på, at man 
kun kan gøre undtagelser til eneretten i særlige tilfælde (trin 1), som ikke på-
virker den normale udnyttelse af værket på en skadelig måde (trin 2), og som 
ikke på en urimelig måde gør indgreb i ophavsmandens legitime interesser 
(trin 3). Domstolene har pligt til at holde sig inden for tre-trinstesten, når de 
afsiger domme. Det er derfor ikke en mulighed at tolke undtagelserne til op-
havsretten på vidtgående, rettighedshaverfjendtlige måder eller gøre dem til 
genstand for brede analogislutninger. Hvis der er tvivl om, hvordan de skal 
forstås, skal de forstås restriktivt. Det fremgår nu i dansk ret af U 2019.1109 
H, jf. nedenfor. 

Tre-trinstesten er oprindelig opfundet i Bernerkonventionens art. 9, stk. 2. Der står her, at 
»Det er forbeholdt unionslandenes lovgivning at tillade reproduktion af sådanne værker i 
visse særlige tilfælde, under forudsætning af, at en sådan reproduktion ikke på skadelig 
måde påvirker den normale udnyttelse af værket og ikke på urimelig måde gør indgreb i 
ophavsmandens legitime interesser.« Som man kan se, handler Bernerkonventionens tre-
trins-test dog kun om undtagelser, der giver ret til at fremstille eksemplarer af værker, ikke 
om andre slags undtagelser. 
 Men det gør de varianter af tre-trinstesten, man har i andre retskilder. Infosoc-direktivet 
– der som sagt tidligere harmoniserer EU-landenes mulighed for at vedtage undtagelser til 
ophavsretten – siger helt generelt i art. 5, stk. 5, at undtagelser til ophavsretten kun må 
»anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værket 
eller andre frembringelser og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshaverens legiti-
me interesser«. En generel tre-trins-test, der handler om alle slags undtagelser, findes også 
i TRIPS art. 13 og WCT art. 10, stk. 1. Læs om art. 13 hos Senftleben: Copyright, Limita-
tions and the Three-Step Test (2004). Se også samme forf. i GRUR-Int. 2004/200-211. 
 At tre-trinstesten skal være en ledesnor, ikke alene for lovgivningsmagten, men også 
for domstolene, fremgår nu af den nævnte U 2019.1109 H. Højesteret udtalte her, at der 
eksisterer en ulovbestemt »de minimis-undtagelse«, som gør det muligt at bruge værker i 
andre værker på underordnede måder (jf. nedenfor 2.u.i), men at princippet skal fortolkes 
restriktivt i overensstemmelse med bl.a. tre-trinstesten i infosoc-direktivets art. 5, stk. 5. Se 
også den svenske højesteretsdom i NIR 2016/305 ff. Retten anså her tre trins-testen for at 
betyde, at den svenske ophavsretslovs § 24, stk. 1 – der, ligesom den tilsvarende regel i den 
danske ophavsretslovs § 24, stk. 2, muliggør afbildning af kunstværker anbragt varigt på 
offentlige steder – ikke muliggjorde offentliggørelse i en »Wikimedia«-billeddatabase på 
internettet. Kritisk over for dommen Björkenfeldt i NIR 2016/310 ff. Se også bl.a. den 
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franske højesterets dom af 28.2.2006, IIC 2006/760. Retten mente her, at muligheden for at 
kopiere til privat brug ikke var til hinder for kopispærreanordninger på dvd’er, bl.a. pga. 
tre-trinstesten. Se mere om forholdet mellem kopispærringer og undtagelserne til ophavs-
retten nedenfor i afsnit I. En belgisk dom, der citerede tre-trinstesten, står i IIC 2007 s. 848. 
Se fra EU-Domstolens praksis bl.a. C-435/1 af 10.4.2014 (Stichting de Thuiskopie) og C-
469/17 af 29.07.1967 (Funke Medien) præmis 52. Læs mere om sagerne nedenfor. 
 Om tre-trinstesten se også IIC 2008 s. 707 ff., den schweiziske højesteretsdom i IIC 
2008 s. 990 ff., Geigers kommentar på s. 943 ff., samme forf. i IIC 2009 s. 627 ff. og 
Riis/Schovsbo i The Columbia Journal of Law & the Arts 2010 s. 484 ff. 

Ud over tre-trinstesten findes der et generelt EU-retligt princip om, at undta-
gelser fra en hovedregel skal fortolkes snævert. Når det kommer til fortolk-
ning af EU-direktivernes regler om undtagelser fra ophavsretten, fører dette 
princip fører normalt til samme resultat som tre trins-testen.  

Se bl.a. C-5/08 af 16.7.2009 (Infopaq I) præmis 55 f. Ved fortolkningen af undtagelsesbe-
stemmelsen i infosoc-direktivets art. 5, stk. 1 om midlertidig eksemplarfremstilling (i 
Danmark ophavsretslovens § 11 a) havde EU-Domstolen her »for øje, at de bestemmelser i 
et direktiv, der udgør undtagelser fra et almindeligt princip i samme direktiv, efter fast 
retspraksis skal fortolkes indskrænkende«. Se også C-435/12 af 10.4.2014 (Stichting de 
Thuiskopie) præmis 22 og C-166/15 af 12.10.2016 (Ranks og Vasiļevičs) præmis 42. I C-
435/12 nåede retten frem, at både tre trins-testen i infosoc-direktivets art. 5, stk. 5, og det 
nævnte EU-retlige princip tilsagde en indskrænkende fortolkning af infosoc-direktivets art. 
5, stk. 2, litra b. Bestemmelsen, der giver medlemslandene mulighed for at have undtagel-
ser om kopiering til privat brug, måtte derfor forstås sådan, at der kun kan kopieres på bag-
grund af lovlige kilder. Se om dommen Quintais, IIC 2015 s. 66 ff. Se også nogle domme, 
som der henvises til i Infopaq-dommen anf. sted. 

Desuden har EU-Domstolen udtalt, at formålet med infosoc-direktivet er at 
etablere et højt beskyttelsesniveau, hvilket har afgørende betydning for den 
intellektuelle skabelsesproces. Heraf følger ifølge Domstolen igen, at med-
lemsstaternes implementering af undtagelserne i infosoc-direktivet ikke må 
ske på en måde, der udsætter dette formål for fare. Se C-145/10 af 1.12.2011 
præmis 107 og C-469/17 af 29.7.2019 (Funke Medien) præmis 50. Herud-
over følger det af EU-Domstolens praksis, at undtagelser skal administreres i 
overensstemmelse med det almindelige EU-retlige »proportionalitetsprincip«. 
Det betyder ifølge Domstolen, at undtagelserne ikke må fortolkes på en må-
de, der går videre end nødvendigt, for at undtagelserne kan opfylde deres 
formål. 

Se C-145/10 af 1.12.2011 (Painer), svaret på spm. 3a og 3b. Spørgsmålet vedrørte fortolk-
ningen af infosoc-direktivets art. 5, stk. 3, litra e om undtagelser af hensyn til »den offent-
lige sikkerhed« mv. EU-Domstolen udtalte bl.a., at medlemsstaterne havde en vid skøns-
margen mht., hvornår den offentlige sikkerhed kan retfærdiggøre en undtagelse, men at de 
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ved skønnet skulle respektere proportionalitetsprincippet, sådan så undtagelserne var egnet 
til at realisere det ønskede formål og ikke gik videre end nødvendigt i den forbindelse. 
Herudover mindede Domstolen bl.a. om tre trins-testen og det nævnte EU-retlige princip 
om snæver undtagelsesfortolkning. På den baggrund mente retten, at aviser kun kan offent-
liggøre beskyttede fotos af eftersøgte personer, hvis det sker på baggrund af en henvendel-
se fra, og i forståelse med, de relevante myndigheder. At undtagelser skal administreres i 
respekt for proportionalitetsprincippet, gentages i C-469/17 af 29.7.2019 (Funke Medien) 
præmis 49 og C-516/17 af samme dato (Spiegel Online) præmis 34 og 68. 

Efter de ovennævnte principper skal fortolkning af ophavsretlige undtagelser 
altså være præget af en passende rettighedshavervenlighed. Men trods alt ik-
ke for meget. Fortolkningen skal afspejle en rimelig afvejning mellem rettig-
hedshaverhensyn og brugerhensyn. Meningen er ikke, at man skal fortolke 
undtagelserne så indskrænkende, at man lukker luften ud af dem. EU-
Domstolen siger det sådan, at man uanset de her nævnte principper skal for-
tolke undtagelser på en måde, så de bevarer deres effektive virkning. 

Se bl.a. C-145/10 af 11.12.2011 (Painer) præmis 129 ff. Domstolen fandt her, at der, uan-
set at undtagelser skal fortolkes snævert, ikke er pligt til at tolke begrebet »citat« i infosoc-
direktivets art. 5, stk. 3, litra d, indskrænkende, sådan så citering pr. definition skulle kræ-
ve, at citatet tages over i noget, der i sig selv er et værk. I den forbindelse henviste Domsto-
len bl.a. til, at tolkningen af citatbegrebet ikke alene skal respektere princippet om ind-
skrænkende tolkning af undtagelser, men også ske på en måde, der muliggør citat-
undtagelsens effektive virkning og overholder dens formål, jf. præmis 133. Se tilsvarende 
de forenede sager C-403/08 og C-429/08 af 4.10.2011 (Premier League) præmis 160 ff. 
Spørgsmålet var her, om visse reproduktioner i forbindelse med tv-udsendelser er lovlige 
efter undtagelsen om midlertidig eksemplarfremstilling i infosoc-direktivets art. 5, stk. 1, 
eller om de snarere falder uden for. Retten fandt, at de er omfattet. I den forbindelse be-
mærkede den, at princippet om snæver fortolkning af undtagelser lægger op til en ind-
skrænkende tolkning af reglen, men at fortolkningen imidlertid skal gøre det muligt at sik-
re undtagelsens effektive virkning og »muliggøre og sikre nye teknologiers udvikling og 
funktion samt bevare en rimelig balance med hensyn til rettigheder og interesser mellem på 
den ene side rettighedshavere og på den anden side brugere af beskyttede værker, der øn-
sker at benytte disse nye teknologier. Se også C-201/13 af 3.9.2014 (Deckmyn): Det har 
traditionelt været antaget i mange medlemslande, at humoristiske værksgengivelser kun er 
lovlige parodier, hvis formålet er at latterliggøre selve det værk, der indgår i parodien, men 
at det derimod ikke er en lovlig parodi at bruge et værk som led i latterliggørelse af noget 
andet end værket, f.eks. politiske modstandere. Det blev afskaffet af EU-Domstolen i 
Deckmyn-sagen, bl.a. fordi »[f]ortolkningen af begrebet parodi skal [...] gøre det muligt at 
sikre den således fastlagte undtagelses effektive virkning og at overholde dens formål«, jf. 
præmis 23. Se også C-469/17 af 29.7.2019 (Funke Medien) præmis 51 og 70 f. og C-
516/17 29.7.2019 (Spiegel Online) præmis 36 og 72. 

At man ikke skal tolke undtagelser så snævert, at de mister effektiv virkning, 
er ganske særligt relevant i tilfælde, hvor hensynet til ytrings- og informati-
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onsfrihed, eller andre grundrettigheder, trækker i retning af en vis fleksibel 
undtagelsesfortolkning. Det er nu fremhævet i C-469/17 (Funke Medien) af 
29.7.2019, svaret på spm. 2, og C-516/17 af samme dato (Spiegel Online), 
svaret på spm. 2. Domstolen signalerer her, at informations- og pressefrihed 
ikke i sig selv kan udgøre en ophavsretlig undtagelse, men dog påvirke den 
måde, undtagelserne skal tolkes på. Domstolens udtalelser angik infosoc-
direktivets 5, stk. 3, litra c og d, om pressebrug og citering, men må have ge-
nerel rækkevidde. Se om forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed mv. i 
øvrigt afsnit u.iii. nedenfor. 

c. Grundprincipper når man skal bruge en undtagelse 
Undtagelsesreglerne i ophavsretslovens kapitel II vedrører som hovedregel 
kun offentliggjorte værker. Det vil, står der i § 8, stk. 1, sige værker, der lov-
ligt er gjort tilgængelige for almenheden. Det vil igen sige, at det lovligt er 
blevet spredt, vist eller fremført offentligt, jf. § 2. Man kan derfor normalt ik-
ke bruge ikke-offentliggjorte værker i henhold til undtagelserne til ophavsret-
ten. F.eks. er det som udgangspunkt en ophavsretskrænkelse at citere fra et 
privat, ikke-offentliggjort brev. Se nedenfor 2.k. Og læs mere i bl.a. Koktved-
gaard: Immaterialretspositioner s. 249 f. På nogle få områder giver undtagel-
serne til ophavsretten dog mulighed for at bruge ikke-offentliggjorte værker. 
Se § 27 om aktindsigt og § 28 om brug i retssager mv. Se også § 16.  
 Nogle af undtagelserne til ophavsretten mener ikke engang, det er nok, at 
et værk er offentliggjort. De kræver, at værket er udgivet. Det vil, jf. § 8, stk. 
2, sige, at »eksemplarer« (dvs. mere end ét eksemplar) med ophavsmandens 
samtykke er bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden. 
Derimod er et værk ikke udgivet, hvis det kun er spredt i ét eksemplar. Det er 
i øvrigt tvivlsomt, om det i sig selv kan være udgivelse at lægge et værk på 
internettet. Se nærmere Iben Gjessing i U 2012B s. 489 og Schønning: 
OPHL-kom. Se også svenske højesterets dom i NIR 2010/379. 
 Kapitel II bliver indledt af § 11. Den indeholder nogle generelle regler om 
undtagelserne til ophavsretten og den måde, man skal bruge dem på. § 11 si-
ger nærmere: 

– Man skal, når man bruger et værk i henhold til en undtagelse, respektere 
ophavsmandens ideelle rettigheder efter § 3, dvs. både faderskabsretten og 
respektretten. (Bortset fra, når man ændrer bygnings- og brugskunst i hen-
hold til § 29). Se § 11, stk. 1. 

– Når man bruger en undtagelse, må man ikke ændre værket i videre om-
fang end det er nødvendigt for at bruge undtagelsen. Se § 11, stk. 2, 1. led. 
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. Ophavsret og ytrings- og informationsfrihed 
havsretlige vurderinger er i et vist omfang er p~virkelige af den grundret- 
e beskyttelse af ytrings- og informationsfriheden i henhold til EMRK art. 
og EU's Charter om grundleeggende rettigheder mv. Ytrings- og informa- 

nsfirihedshensyn kan bl.a. betyde, at noget, som ud fra en traditionel opfat- 
Jse er en ophavsretskrenkelse, alligevel ikke er det. Fra dansk praksis se 
32009.875 0. Billedkunstneren Bjorn Norgaards gengivelse af billeder af 
en lille havfrue« i en kollage ans~s her for lovlig fri benyttelse« efter op- 

avsretslovens § 4, stk. 2, i henhold til en »konkret afvejning af hensynet til 
ektiv beskyttelse af [...] ophavsret over for hensynet til Bjorn Norgaards 
stneriske ytringsfrihed«. Se ogs~ U 2013.1704 0. Byretten foretog her en 

svarende konkret afvejning mellem ophavsret og ytringsfrihed, men n~ede 
til, at den ikke kunne lovliggore brug af et fotografi, beskyttet af op- 

sretslovens § 70, i en pornografisk kollage, hvor fotografiet spillede en 
sentlig rolle. Ytringsfrihedshensyn blev ogs~ inddraget i argumentationen i 
2013.3002 V. En TV-udsendelse om skibsforlis, der gengav et beskyttet 
tografi af de druknede, fandtes her ikke berettiget pga. ytringsfrihedshen- 

, fordi udsendelsen handlede om de efterlevendes reaktion og myndighe- 
s fejl snarere end om selve forliset, og fordi brugen af billedet derfor ik- 

var nodvendig. Se 0gs~ U 1999.1462 0 0g U 2019.1294 0. Fra svensk ret 
H~gsta domstolens domme i NJA 1985:160, NJA 1998:125. Fra norsk ret 
Hoyesteretts dom af 11.9.2019, NIR 2020/467 ff. og Oslo Byretts dom af 
3.2001, RG-2001-1151 (159-2001). Der er ogs~ afsagt en rekke domme 
en for Norden. 
I de senere ~r har tendensen f~et det bl~ stempel af s~vel EU-Domstolen 

m den Europreiske Menneskeretsdomstol. Forstnevnte har helt generelt ud- 
, at den konkrete nationale administration af immaterialrettigheder skal 
p~ en m~de, der respekterer grundrettigheder. Se nermere C-275/06 af 

.1.2008 (Promusicae) prremis 61 ff. og C-360/10 af 16.2.2012 (SABAM) 
mis 41 ff., sml. ogs~ C-479/04 af 12.9.2006 (Laserdisken) premis 60 ff. 
Den Europreiske Menneskeretsdomstol har i to sager, Affaire Ashby Do- 

ld et autres c. France, 10.1.2013, 36769/08, og Neij and Sunde Kolmisoppi 
Sweden, 19.2.2013, 40397/12, bl.a. udtalt, at domstolene i de lande, der har 

~dt EMRK, kun kan h~ndheeve ophavsrettigheder i det omfang, det ikke 
idere end nodvendigt i et demokratisk samfund mv. Se om dommene 

iger/lzyumenko, IC 2014 s. 316 ff. Se senest C-469/17 af 29.7.2019 (Fun- 
Medien) og C-516/17 af29.7.2019 (Spiegel Online). EU-Domstolen mel- 
her ud, at grundrettigheder ikke kan begrunde selvstendige undtagelser til 

havsretten, men kun p~virke den m~de, undtagelsesreglerne tolkes p~, jf. 
'aret p~ spm. 2. Se hertil ovenfor 1.a i slutningen. 
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Om forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed se i øvrigt udførligt 4. udg. s. 301 ff., 
Bruun Andersen: Ophavsret og ytringsfrihed, Kbh. 2018 (gratis e-bogsversion på 
www.ubva.dk under »Publikationer«), Linkis: Dansk ophavsrets fleksibilitet 2017 (gratis e-
bogsversion samme sted) kap. 3 og Udsen: De informationsretlige grundsætninger s. 373 
ff. og. Se også Geigers artikler i IIC 2004 s. 268 ff., IIC 2006 s. 371 ff. og IIC 2007 s. 707 
ff. og en lang række artikler i Griffiths/Suthersanen: Copyright and Free Speech 2005, Tor-
remanns (ed.): Intellectual Property and Human Rights, 2008. Jf. desuden Helfer/Austin: 
Human Rights and Intellectual Property, 2011. Om Menneskeretsdomstolens sager Affaire 
Ashby Donald et autres c. France, 10.1.2013, 36769/08 og Neij and Sunde Kolmisoppi v. 
Sweden, 19.2.2013, 40397/12 se Geiger/Izyumenko i IIC 2014 s. 316 ff. Om Bjørn Nør-
gaard-sagen se Rosenmeier i Andersen/Letto-Vanamo/Modéer/Vogt (eds): Liber amicorum 
Ditlev Tamm, Kbh. 2011 s. 789 ff., Marstrand-Jørgensen i NIR 2017 s. 381 ff. og Linkis, 
anf. bog s. 60 ff. Om de nævnte EU-domme fra 2019 se Geiger/Izyumenko i IIC 2020 s. 
282 ff. 

iv. brug af værker af sikkerhedshensyn 
EU-Domstolen har afgjort, at man i et vist omfang kan bruge værker uden til-
ladelse, hvis det sker i samarbejde med myndighederne i sikkerhedshensyn 
eller som led i opklaringen af forbrydelser. Se C-145/10 af 1.12.2011 (Pai-
ner). Retten udtalte her, at infosoc-direktivets art. 5, stk. 1, litra e – der giver 
medlemslandene lov at lave undtagelser til ophavsretten »af hensyn til den 
offentlige sikkerhed eller med henblik på en korrekt gennemførelse eller refe-
rering af administrative, parlamentariske eller retslige procedurer« – ikke i sig 
selv giver hjemmel til, at aviser m.fl. kan offentliggøre beskyttede værker un-
der henvisning til, at det er påkrævet af hensyn til den offentlige sikkerhed. 
Dog, fremhævede retten, kan det ikke udelukkes, at medier, herunder aviser, i 
enkelte tilfælde kan offentliggøre fotografier af eftersøgte af hensyn til den 
offentlige sikkerhed, men at det så kræves, at det sker på baggrund af en sag 
hos myndighederne og efter aftale med dem, men uden at det kræver en hen-
vendelse fra myndighederne. Se nærmere præmis 100 ff. 

v. Brug af ophavsretligt beskyttede kendetegn, herunder varemærker 
Sager, hvor spørgsmålet er, om et varemærke eller en anden form for kende-
tegn er krænket af et andet, håndteres efter de kendetegnsretlige regler, her-
under varemærkeloven. Hvis kendetegnet også er ophavsretligt beskyttet, 
hvad der f.eks. kan være relevant i forbindelse med logoer og slogans, kan 
man spørge, om den, der har kendetegnet, også kan skride ind efter ophavs-
retsloven. Svaret er, at det kan han eller hun som udgangspunkt ikke. Se 
nærmere ovenfor C.5.c. Den der beskrevne regel kan ses som en form for 
ulovbestemt ophavsretlig undtagelse. Den nævnes derfor her.  

Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, og Clement Salung Petersen - 9788771985351
Downloaded fra Jurabibliotek.dk04/28/2021 07:02:15AM by sln@kromannreumert.com

via Kromann Reumert
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I mange lande behandles immaterialretlige sager ved domstole med en em- 
nemeessigt begreenset saglig kompetence (»specialdomstole«). Dette giver 
mulighed for, at dommerne ved den p~geldende domstol kan oparbejde en 
specialviden p~ omr~det, som kan give en mere effektiv sagsbehandling. 
Omvendt kan en for haj grad af specialisering bl.a. fore til en retsudvikling, 
som ikke harmonerer med generelle, tverg~ende juridiske principper og reg- 
ler, som det i serlig grad er domstolenes opgave at veerne, jf. Bet. 1401/2001, 
s. 215 ff. Ifolge TRIPS artikel 41, stk. 5, er der ingen pligt ti! at oprette speci- 
aldomstole til behandling af immaterialretlige sager. I Danmark fungerer So- 
og Handelsretten som specialdomstol for de fleste immaterialretlige sager, jf. 
nedenfor B. 

En international oversigt over specialdomstole p~ immaterialrettens omr~de findes p~ 
www.iipi.org (under »courts«) og i rapporten Adjudicating Intellectual Property Disputes 
fra International Chamber of Commerce, 2016. For en lidt zldre, men stadig leseverdig 
analyse af erfaringerne med den semi-specialiserede US-foderale appeldomstol, se R.C. 
Dreyfuss: The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts« New York University 
Law Review 64/1, 1989:3. Se ogs~ samme forf. i IIC 2016/887-890. 

3. Passivitet og forzeldelse 
Rettighedshavere har nonnalt en vesentlig interesse i at skride ind over for 
kreenkelser hurtigst muligt. Hvis en rettighedshaver venter for lenge med at 
gribe ind, kan der opst~ sporgsm~l om forzldelse og retsfortabende passivitet 
efter dansk rets almindelige regler, som suppleres af enkelte serregler. De va- 
remerkeretlige regler og principper om passivitet er omtalt i kap. VI.C.3. 

De undladelsespligter, der folger af eneretslovene, er ikke genstand for 
foreldelse, ud over de serlige ophorsregler som folger af eneretslovene, jf. 
hertil afsnit H i kap. II-VI. Retten ti! at kreeve forbudsdom kan i forhold til 
konkrete krrenkelser fortabes ved passivitet, hvis der foreligger omsteendig- 
heder, som har givet krenkeren foje til at antage, at undladelsespligten ikke 
ville blive giort geldende mod vedkommende. Passivitet indtreder e. o. ikke, 
hvis krrenkeren har veeret i ond tro, jf. U 2000.2469 Hog U 2014.3658 H. Se 
ogs~ kap. VI.C.3 om ovrig retspraksis efter VML $ 10 b (tidligere $ 9). 

I U 2009.2772 H havde rettighedshaveren truet modparten med sagsanleg for en immate- 
rialretskrenkelse. Modparten afviste, at der forel~ en krznkelse. I de efterfolgende ~r hav- 
de rettighedshaveren taget forbehold om at gore krav greldende, hvilket forst blev fulgt op 
efter ca. 8 ~r. Hojesteret fastslog, at forbudsbefojelsen var fortabt ved passivitet. 
U2017.110 SH angik krenkelser p~ det danske marked, som ogs~ havde fundet sted gen- 
nem en arrekke i Norge, hvor rettighedshaveren -p~ trods af trussel om det modsatte 
ikke havde indledt retsforfolgning for at f~ kreenkelserne stoppet, hvilket imidlertid ikke 
kunne fore til, at der var indtr~dt retsfortabende passivitet p det danske marked. Se ogs~ 
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pette giver 
5parbejde en 
·+¢handling. 

advikling, 

SHK af 27.6.2017 (A-3-17), SHD af 31.1.2017 (V-92-15), U 2018.1363 SH og 
U 2019.2455 SH. 

I stedet for at lade forbudsbefojelsen fortabe ved passivitet kan domstolene e.o. ind- 
romme kramkeren en vis afviklingsfrist, se U 1964.628 H, U 1989.889 SH og U 2010.1908 
H. 
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Et specielt tilfelde forel i U 2014.2876 H, hvor varemarkeindehaveren havde tolereret en 
mobelproducents brug af betegnelsen »Tivoli stolen« i en periode frem ti! omkring 1965, 
hvilket ikke var ti! hinder for, at varemerkeindehaveren kunne gribe ind over for en ny 
produktion af stolen under denne betegnelse, som blev igangsat i 2004. Om retsfortabende 
passivitet i immaterialretten, se Mogens Flesner i JUR 1972/260 og samme i NIR 
1986/367, AndersenCarlquist/Rubinstein: Retsh~ndhevelse af immaterialrettigheder 
2006, s. 493 ff., Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder 2005, s. 287 f., Er- 

En midlertidig afgorelse om forbud og p~bud forudsetter, at rettighedshave- 
ren skrider hurtigt ind efter at vrere blevet bekendt med kreenkelserne, jf. RPL 
§ 413, nr. 3, og nedenfor D.2.a. 

Civilretlige krav pa f.eks. erstatning og korrigerende foranstaltninger, 
som opst~r ved immaterialretskrenkelse (jf. nedenfor E), foreldes som ud- 
gangspunkt 3 ~r efter skadens indtreden, dog tidligst fra <let tidspunkt hvor 
rettighedshaveren fik eller burde have f~et kendskab til krenkelsen, og senest 
efter 10 ~r fra den skadevoldende handlings ophor, jf. nermere forzldelses- 
lovens §§2 og 3 samt f.eks. U2019.1109 H. For krav om erstatning for 
kreenkelse af den provisoriske beskyttelse af patenter gelder de srerlige regler 
PTL § 60, stk. 4, og § 83, stk. 3. Se ogs~ OPHL § 49 og § 51, stk. 4, om 
forreldelse af vederlagskrav i henhold til tvangs- og aftalelicenser. 

Fortabelse af disse erstatningskrav mv. ved passivitet ma som udgangs- 
punkt forudsette, at modparten med foje har indrettet sig p~, at krenkelser- 
ne ville blive tolereret uden krav om erstatning mv. Som eksempler p~ dom- 
me, hvor der forel~ en s~dan passivitet, kan henvises til U 1998.576 H, 
U 2009.2956 H, U 2013.166 H (hvor passiviteten havde virkning b~de i for- 
hold til et handelsselskab og <let ompakningsselskab, som efter instruks fra 
handelsselskabet foretog den uretmessige ompakning), U 2014.1396 H og 
U2019.2455 SH. Som eksempler p~ domme, hvor der ikke forel~ passivitet, 
se U 2003.1845 H, U 2014.1739 H, U 2017.3607 SH og U 2019.4050 0. 

Krav p~ straf og andre retsfolger af den strafbare handling foreldes efter 
reglerne i STFL kap. 11, jf. STFL $ 2. Adgang til privat p~tale og til at bege- 
re offentlig p~tale bortfalder, n~r den berettigede ikke har anlagt sag eller 
fremsat begeering inden 6 m~neder efter, at han har f~et s~dan kundskab, at 
han har tilstrekkeligt grundlag for sagsanleg eller fremsettelse af p~talebe- 
geering, jf. nermere STFL 8 96. Foreeldelsen p~ses ex officio af domstolene, 
jf. f.eks. U 2019.1109 H (So- og Handelsrettens dom). 
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ling Borcher: Produktefterligninger, 2003, s. 267 f., og Palle Bo Madsen: Markedsret 3- 
Immaterialret, 2020, s. 400 ff. Se ogs~ Camilla Horby Jensen: Retsfortabende passivitet -- 
hvorfor, hvordan og hvorn~r?, 2007, og samme forf. i U 2008B s. 229-234 0g U 2009B s. 
203-207. Praksis i ophavsretslige sager er omtalt i Peter Schonning: OPHL-kom, s. 757 £, 
og af Koktvedgaard i JUR 1966/49 ff. Praksis i varema:rkeretlige sager er omtalt i kap. 
VI.C.3. 

4. Lovvalg i sager om krznkelse og gyldighed 
Sager om kreenkelse, registrering og gyldighed af EU-varemrerker og EU- 
design behandles af de seerlige EU-varemerke og -designdomstole, jf. neden- 
for B.1, som anvender regleme i VMF og DEF, som suppleres af geldende 
national ret, f.eks. n~r det gelder erstatning, jf. nermere lovvalgsreglerne i 
VMF art. 129 og DEF art. 88, og hertil EU-Domstolens dom af 27.7.2017, C- 
24/16 og C-25/16 (Nintendo). Smh. art. 8, stk. 2 og 3, i Rom II-forordningen, 
der ikke gelder i Danmark p~ grund af retsforbeholdet. 

I sager om kraenkelse af andre immaterialrettigheder end EU-varemcerker 
og EU-design ska! danske domstole som udgangspunkt anvende !oven i det 
land, for hvilket beskyttelsen gores geldende (lex loci protectionis), jf. (om 
ophavsret) BKV art. 5, stk. 2, og smh. Rom II-forordningens art. 8, stk. l. Det 
folger af denne lovvalgsregel, at en dansk domstol i en sag om krenkelse af 
et tysk patent skal anvende tysk patentret ved afgorelsen af de materielle pa- 
tentsporgsm~l. Ifolge Rom II-forordningens art. 8, stk. 3, er lex loci protecti- 
onis-princippet i art. 8, stk. l, preceptivt i sager om krenkelse af immaterial- 
rettigheder. 

Sporgsm~l om registrering og gyldighed af andre immaterialrettigheder 
end EU-varemerker og EU-design, der forudsaetter registrering, skal afgores 
efter registreringslandets lov. Det gelder, uanset om der anlregges en serskilt 
sag herom, eller om modparten i en krrenkelsessag fremsretter indsigelse om, 
at den p~ber~bte registrerede immaterialrettighed er ugyldig. Det gelder ogs~ 
ved patentrettigheder, der er opn~et gennem en europeisk patentansogning, 
jf. EPK art. 2 og 64. En sag om registrering og gyldighed af immaterialret- 
tigheder kan kun behandles af domstolene i det land, hvor den omtvistede 
immaterialrettighed er registreret, jf. nedenfor B.2.b. 

Processuelle sporgsm~l, herunder sporgsm~l om bevis, behandles som 
klart udgangspunkt efter forumlandets lov (lex Jori), men greensen mellem 
processuelle og materielle sporgsm~l er ikke altid klar, f.eks. n~r det gelder 
forbud, smh. Rom II-forordningens art. 1, stk. 3, og art. 15. 

Lovvalg i immaterialretlige sager er bl.a. behandlet af Andersen/Carlquist/Rubinstein: 
Retsh~ndhevelse af immaterialrettigheder, s. 209 ff., Stefan Leible and Ansgar Ohly (red.): 
Intellectual Property and Private International Law, 2009, og James C. Fawcett & Paul 
Torremans: Intellectual Property and Private International Law, 2011. Se ogs~ WIPO and 
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E. Civile retssager om immaterialretskramkelse 

Et afslag p~ en anmodning om forbud vil indebare en de facto tvangslicens af den p~gel- 
dende eneret ( dog med risiko for straf, jf. nedenfor 5). RHD art. 12 indeholder en fakultativ 
bestemmelse herom, som ikke er implementeret i dansk ret. Peter Blok argumenterer i 
JIPLP 2016/56-60 for, at RHD art. 12 burde gores obliatorisk. Internationalt er det iser 
blevet diskuteret, om domstolene efter omstendighederne bor undlade at nedlegge forbud, 
hvis en patenthaver ikke selv udnytter opfindelsen (non-practising entities, NPEs/»patent- 
trolde«), og forbuddet vil have meget betydelige konsekvenser for modparten. Se hertil US 
Supreme Courts dom af 15.5.2006 (eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.). Sporgsm~lets 
betydning i patentsager analyseres af Ghafele/Dennery iJIPLP 2018/633-643. 

Der kan i ovrigt opst~ en rekke af de samme problemstillinger, som opst~r i 
forbindelse med forbud meddelt ved en midlertidig afgorelse, hvorom henvi- 
ses ti! ovenfor D.2. Srerligt om forbud over for mellemmamd, se ovenfor 
D.2.b.ii. 

3. Pbud om korrigerende foranstaltninger 
Mens et forbud er egnet ti! at forhindre, at modparten foretager yderligere 
kreenkelser, kan de allerede beg~ede krenkelser fortsette med at p~fore ret- 
tighedshaveren tab, f.eks. gennem en lobende markedsforstyrrelse ved at pi- 
ratkopierede varer fortsat markedsfores og omsettes p~ markedet. Materialer, 
redskaber og lignende, som prim&rt har veret anvendt til at beg~ retskren- 
kelseme, indebrerer ogsa en risiko for yderligere krenkelser eventuelt ved, 
at de afsettes til andre, som fortsetter kreenkelserne. For at forebygge og af- 
hjeelpe disse problemer forudsetter RHD art. 10, at der skal vere adgang til 
s~kaldte korrigerende foranstaltninger i form af tilbagekaldelse fra handelen, 
endelig fjernelse fra handelen og tilintetgorelse. Disse regler er beslagtede 
med strafferetsplejens regler om konfiskation, smh. nedenfor F. Se ogs 
TRIPS art. 46. 

Regleme om korrigerende foranstaltninger folger i dansk ret af OPHL 
§ 84, PTL § 59, BML § 56, VML $ 44 og DSL § 38. Disse bestemmelsers 
opregning af korrigerende foranstaltninger er ikke udtommende (»blandt an- 
det«), bortset fra efter OPHL § 84. Ifolge VMF art. 130, stk. 2, kan VML 
§ 44 anvendes i forhold til kreenkelser af et EU-varemerke i Danmark, se 
f.eks. SHD af 8.11.2017 (V-67-16), mens f.eks. svenske regler om korrige- 
rende foranstaltninger ma anvendes i forhold til kreenkelser af EU-vare- 
meerket i Sverige. I SHD af 12.12.2019 (BS-51217/2018-SHR) fik sagsogte 
p~bud om at tilbagekalde og fjerne bestemte produkter fra sine forhandlere og 
samarbejdspartnere i hele EU. DEF art. 89 indeholder udtrykkelig hjemmel ti! 
»beslagleggelse«, som bl.a. blev anvendt i U 2013.2135 SHH. Desuden kan 
DSL § 38 anvendes som hjemmel for korrigerende foranstaltninger i forhold 
til kreenkelser af et EU-design i Danmark, jf. DEF art. 89, stk. 1, litra d. Se 
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hertil EU-Domstolens dom af 13.2.2014, C-479/12 (H. Gautzsch Gro~han- 
del). 

En mere udforlig omtale af regleme findes i Salung Petersen!M@gelvang-Hansen/Riis: Ju- 
dicielle forbud/p~bud og immaterialretsproces, s. 241 ff. 

a. Foranstaltningernes indhold og retsvirkninger 
En dom om tilbagekaldelse eller endelig fjernelse fra handelen kan have ve- 
sentlig interesse, hvis tilbagekaldelse ikke allerede er sket som led i en mid- 
lertidig afgorelse, jf. herom ovenfor D.2.b. RHD definerer ikke nermere dis- 
se foranstaltningers indhold og retsvirkninger, hvilket har resulteret i en uens- 
artet retstilstand i EU, jf. nermere EU-Kommissionens redegorelse i 
SEC(2010) 1589 endelig. I de danske forarbejder er det anfort, at en tilbage- 
kaldelse krever »en fjernelse ... fra detailhandlen med den mulighed, at va- 
reme pa et senere tidspunkt kan komme tilbage i handlen«, mens en :fjemelse 
fra handelen er »permanent«, uden at der i ovrigt tages stilling til foranstalt- 
ningems retsvirkninger. 

Det m~ antages, at en dom om tilbagekaldelse p~legger domfeldte (kren- 
keren) at rette henvendelse til sine grossister, distributorer og detailhandlere 
mv. (»channels of commerce«) med krav om returnering af de p~geldende 
varer mv. Der kan ikke kreeves tilbagekaldelse fra forbrugere, der har aftaget 
vareme til deres private brug. En dom om tilbagekaldelse har kun retskraft i 
forhold til kreenkeren, og rettighedshaveren kan s~ledes ikke gennemtvinge 
dommen om tilbagekaldelse over for tredjemand, jf. nermere Salung Peter- 
sen m.fl.: Judicielle forbud/p~bud og immaterialretsproces, s. 190 f. I SHK af 
3.1.2020 (BS-28893/2019-SHR) kunne sagsogte p~bydes at anmode sine af- 
tagere om at tilbagekalde og returnere de p~geldende varer fra deres kobere. 

En <lorn om tilbagekaldelse tager ikke stilling til, hvad der ska! ske med de tilbagekaldte 
varer. Rettighedshaveren kan i nogle tilfelde have en interesse i at soge at forhandle en li- 
censaftale pa plads, hvorefter varerne igen kan srelges, mens rettighedshaveren i andre til- 
feelde (ved underlodige kopivarer mv.) kan have en interesse i at kreve dem tilintetgjort, jf. 
f.eks. SHD af 15.4.2016 (V-44-14), SHD af9.l.2015 (V-5-14) og SHD af21.8.2015 (V- 
39-14). Om tilintetgorelse, se nedenfor. 

Det m~ antages, at en dom om endelig fjernelse p~leegger krenkeren at sorge 
for, at de p~geldende varer mv. fjernes fra handelen, dvs. ikke lengere mar- 
kedsfores og slges. I mange EU-lande antages det, at dette kun om fatter va- 
rer, som fortsat er i krenkerens besiddelse, og at en endelig fjernelse s~ledes 
retter sig mod krenkerens egne salgskanaler (egne lagre, butikker mv.), se 
SEC(2010) 1589 endelig. 
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E. Civile retssager om immaterialretskrcenkelse 

En dom om tilintetgorelse p~legger domfeldte at destruere de varer mv., 
som er omfattet af p~buddet, og som er (eller efter en tilbagekaldelse kom- 
mer) i krzenkerens besiddelse. Dommen om tilintetgorelse kan ogs~ omfatte 
varer, som er beslaglagt som led i en sag om en midlertidig afgorelse eller en 
sag om bevissikring. I U 2019.4050 0 blev sagsogte domt til at slette og de- 
struere al form for digitalt og analogt markedsforingsmateriale for de kren- 
kende varer. Tilintetgorelse skal normalt ske for krenkerens regning, og der 
kan nedlegges p~stand om, at det skal ske under oververelse af en represen- 
tant fra rettighedshaveren, jf. U 2011.3451 H. 

Se desuden fra retspraksis SHD af 3.4.2020 (BS-13105/2019-SHR), SHD af 25.3.2020 
(BS-1370/2016-SHR), SHD af 6.9.2018 (V-49-17), U 2017.3607 SH, U2015. 2011 H, 
SHD af 9.1.2015 (V-0005-14), U 2014.2237 V, U 2014.2160 SHH, SHD af 12.3.2014 (V- 
0091-11), SHD af 17.5.2013 (V-0096-11), U 2012.2693 H, U 2011.2319 H, U 2011.1736 
H, U 2011.280 SH og U 2009.1789 H. 

Eneretslovene indeholder ogs~ hjemmel ti!, at der kan afsiges <lorn om udle- 
vering til den forurettede af de p~geldende varer mv., som er (eller efter en 
tilbagekaldelse kommer) i krenkerens besiddelse. Udlevering kan ske med 
henblik p~ rettighedshaverens destruktion af de p~geldende varer, jf. f.eks. 
SHD af 21.1.2019 (BS-10889/2018-SHR), U 2014.2160 SH og U 2011.2736 
H. Se 0gs~ U 2010.1422 H. 

Endelig giver PTL, BML og DSL hjemmel ti!, at der kan afsiges <lorn om, 
at varer mv. skal »endres p~ en nermere angiven m~de«, og VML giver 
hjemmel ti!, at der kan afsiges dom om, at ulovligt anbragte varemrerker skal 
:fjemes fra vareme. Disse foranstaltninger er ikke p~krevet efter RHD art. 10 
(men tilladt efter direktivets art. 2). Hvis tanken er, at vareme herefter ska! 
kunne omsettes frit, m~ denne fremgangsm~de normalt kreve varemerkein- 
dehaverens samtykke, smh. TRIPS art. 46 (»[i]n regard to counterfeit trade- 
mark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not 
be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods 
into the channels of commerce«). En fjemelse er i ovrigt ikke altid praktisk 
mulig uden at odelegge varerne. 

Som nrevnt ovenfor, er eneretslovenes bestemmelser om korrigerende for- 
anstaltninger (bortset fra OPHL $ 84) ikke udtommende. Det m~ antages, at 
der bl.a. kan meddeles p~bud om nedtagelse eller endring af facadeskiltning 
og p~bud om endring af hjemmesiders indhold, smh. herved de p~bud, der 
kan meddeles ved en midlertidig afgorelse omtalt ovenfor D.2.b. I SHD af 
18.1.2018 (V-15-17) blev sagsogte domt til at endre sit selskabsnavn i CVR 
registeret. 
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b. Betingelser for korrigerende foranstaltninger 
Korrigerende foranstaltninger forudsetter, at rettighedshaveren nedlregger en 
klar og precis p~stand herom, og retten kan ikke afsige dom om en anden ty- 
pe korrigerende foranstaltninger end p~st~et, jf. RPL $ 338. Korrigerende for- 
anstaltinger kan kun rette sig imod varer mv., som er frembragt i strid med 
immaterialretlige regler, eller materialer og redskaber mv., som »primert har 
veeret anvendt til« en sadan ulovlig frembringelse (eller, efter OPHL § 84, 
stk. 2, til ulovlig brug af verkseksemplarer mv.). Herudover gelder et pro- 
portionalitetsprincip, hvor retten ved vurderingen af en p~stand om korrige- 
rende foranstaltninger skal tage hensyn til kreenkelsernes omfang, de onskede 
foranstaltningers betydning og tredjemands interesser. 

Ved vurderingen af de onskede foranstaltningers betydning er <let bl.a. forudsat, at bygnin- 
ger ikke kan kreves tilintetgiort, og da OPHL $ 84 er udtommende, kan der neppe heller 
krreves amdringer af en bygning, som er opfort i strid med ophavsretlige regler. Ved vur- 
deringen af tredjemands interesser ska! der tages hensyn til forbrugere og privatpersoner, 
der har handlet i god fro, jf. betragtning 24 til RHD, men god tro udelukker ikke korrige- 
rende foranstaltninger per se. En tredjemand, som mener, at korrigerende foranstaltninger 
om f.eks. tilintetgorelse vii stride mod hans ret, kan intervenere i sagen for at varetage sine 
interesser, jf. RPL $$ 25l og 252. 

Korrigerende foranstaltninger er et serskilt retsh~ndhevelsesmiddel, som ik- 
ke berorer en mulig erstatning til rettighedshaveren, og som gennemfores 
uden godtgorelse til krenkeren, jf. stk. 3 i de ovennevnte bestemmelser. De 
skal desuden gennemfores for krrenkerens regning, medmindre serlige grun- 
de taler herimod. Sidstnevnte kan formentlig navnlig vere relevant, hvis 
kreenkeren har handlet i god tro. 

Hvis korrigerende foranstaltninger vii skade krcenkeren »uretmressigt me- 
get«, og krenkeren hverken har handlet forsetligt eller uagtsomt, kan retten 
ifolge PTL, BML og DSL - som altemativ til korrigerende foranstaltninger - 
give krenkeren tilladelse til at r~de over varer, materialer og redskaber mv. i 
patentets/brugsmodelrettens/designrettens gyldighedstid eller en <lei af denne 
mod et rimeligt vederlag, forudsat at dette er tilstrekkeligt. Dette kan kun ske 
efter p~stand, som ogs~ kan nedlegges af krenkeren. 

Denne mulighed er hjemlet i RHD art. 12, og deter forudsat (i betragtning 25), at den ikke 
bor anvendes, hvis »den kommercielle anvendelse af plagierede varer eller ydelsen af tje- 
nester ... er i strid med anden lovgivning end lovgivningen intellektuel ejendomsret eller vii 
kunne skade forbrugerne«, smh. herved ogs~ TRIPS art. 46 (omtalt ovenfor). 
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E. Civile retssager om immaterialretskrcnkelse 

c. Scerligt om retsstridige registreringer af immaterialrettigheder 
VML §§ 29 ff., DSL §§ 27 ff. og PTL §§ 18 ff. indeholder regler om udslet- 
telse eller overdragelse af patent-, design- og varemerkeregistreringer. Se 
f.eks. U 2014.3683 H om tilbagetagelse af en forelobig varemerkeregistre- 
ring, og U2010.1643 H, U2008.241 SH, U2007.2042 H og U2007.150 H 
om udslettelse af varemerkeregistreringer mv. Om sagsogtes indsigelser mod 
gyldigheden af rettighedshaverens registrerede rettigheder, se nedenfor 6. 
Om overdragelse af rettigheder, se f.eks. SHD 2.12.2014 (T-0011-12) bl.a. 
om overdragelse af rettighederne til en patentansogning. 

d. Scerligt om retsstridige registreringer af domcenenavne 
Domstolene kan afsige <lorn om, at registreringen af et domenenavn under 
top level domenet ».dk«, skal overfores (f.eks. til rettighedshaveren), su- 
spenderes eller slettes, smh. DNL § 28, stk. 4, nr. 1. DK Hostmaster A/S, som 
administrerer .dk-domenet, vil normalt efterleve en s~dan dom uden foged- 
rettens bistand er nodvendig, jf. pkt. 10 i DK Hostmaster A/S Vilk~r for 
brugsret til et .dk-domenenavn (vers. 10), der ogs~ ~bner for domme om blo- 
kering. Om begrebeme sletning, suspension og blokering af .dk- 
domenenavne henvises ti! de nevnte vilk~r. Fra retspraksis se bl.a. 
U 2018.1363 SH, U 2014.3683 H, U 2014.3658 H, U 2010.3203 H, 
U 2010.1643 H, U 2007.1857 Hog U 2004.1561 H. 

Domenenavne, der er registreret under andre top level domener, er ikke nodvendigvis frit 
overdragelige, og i s fald kan registranten ikke dommes til at overfore domeneregistre- 
ringen. Domenenavne registreret under top level domrenet ».com« er frit overdragelige, og 
her kan registranten formentlig dommes til at overfore domeneregistreringen, jf. SHD af 
14.1.2013 (V-82-11) om domenenavnet »poulstig.com«. Krenkeren kan ogs~ palegges at 
slette registreringen af et domrenenavn, som indeberer en retskrrenkelse, jf. f.eks. SHD af 
9.11.2015 (V-84-11 m.fl.) og U 2010.3203 H. 

Det er blevet fremfort, at registreringer af domenenavne muligvis er omfattet af BrIF 
art. 24, nr. 4, hvilket vil have den konsekvens, at krav vedrorende registreringen af dome- 
nenavne under et top level domene, der er tildelt et bestemt land (som f.eks. ».dk«, ».se«, 
».no«, ».uk«), kun kan afgores af domstolene i det p~geldende land. I U 2013.1856 SHH 
afvistes s~ledes en p~stand om overdragelse (subsidizrt sletning) af domenenavnet »opus- 
dei.co.uk«, hvilket dog ikke blev nermere begrundet. I SHD af 31.8.2015 (V-13-14) tog 
retten omvendt pastande om overdragelse af bl.a. ».se«- og »co.uk«-domenenavne til fol- 
ge. Se ti] problemstillingen Hertz: Bruxelles I-forordningen, 2015, s. 304 f. 

4. Erstatning mv. 
Immaterialretskrenkelser kan pfore den forurettede tab, som efter omsten- 
dighederne kan vere betydelige. S~danne tab kan soges genoprettet gennem 
krav om erstatning mv., og alle eneretslovene indeholder nu folgende almin- 
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delige regel herom, jf. OPHL $ 83, PTL § 58, BML § 55, VML § 43 og DSL 
$37 (de to sidstnevnte gelder ogs~ for kreenkelser af henholdsvis EU- 
varemerker og EU-design i Danmark, jf. VMF art. 130 stk. 2, og DEF artikel 
89, stk. l, litra d): 

»Den, som forsetligt eller uagtsomt [overtreder bestemte regler i eneretslovene], skal be- 
tale 
I) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og 
2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrzdelsen har med- 

fort. 
Stk. 2. Ved fastsa:ttelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, ska! der tages hensyn til blandt 

andet den forurettedes tabte fortjeneste og krenkerens uberettigede fortjeneste. 
Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsettes en godtgorelse ti! den 

forurettede for ikke-okonomisk skade.« 

Denne regel har iseer betydning for erstatningsudm~lingen, hvor den indebe- 
rer, at der efter omstrendighedeme kan kreeves »et rimeligt vederlag for ud- 
nyttelsen« ( nedenfor b ), »erstatning for den yderligere skade, som overtrre- 
delsen har medfort« (nedenfor c), samt »godtgorelse for ikke-okonomisk ska- 
de« (nedenfor d). Reglen udfyldes og suppleres i ovrigt af dansk rets alminde- 
lige erstatningsregler, herunder n~r det grelder de objektive betingelser for er- 
statningsansvar, krav om ansvarsgrundlag, kausalitet og adrekvans, skadelid- 
tes medvirken, flere erstatningsansvarlige og muligheder for lempelse af er- 
statningskravet mv. Nogle hermed forbundne sporgsm~l af serlig betydning 
for immaterialretlige krenkelsessager omtales nedenfor under a og e. 

Muligheden for at kra:ve erstatning mv. er forudsat i TRIPS art. 45 og RHD art. 13. Det 
var herved et vesentligt form~l med RHD at soge at harmonisere erstatningsudm~lingen, 
se direktivets betragtning 7 og 26. En hjemmel til at fastsa:tte en rimelighedserstatning for 
kreenkelser beg~et i god tro blev ophavet ved implementeringen af RHD, selv om RHD 
art. 13, stk. 2, giver mulighed for at opretholde en s~dan regel. Som begrundelse blev det 
anfort i forarbejdeme ti! lov nr. 1430 af 21.12.2005, at disse regler bryder med den erstat- 
ningsretlige tradition og ikke har haft praktisk betydning, samt at de vii kunne virke urime- 
ligt i forhold til privates krenkelser. 

Om det erstatningsretlige vern af immaterialrettigheder kan iseer henvises til Thomas 
Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005 (doktordisputats). Se ogs~ Palle Bo 
Madsen: Markedsret 3-- Immaterialret, 7. udg. 2020, s. 389 ff., Eva Aaen Skovbo: Erstat- 
ning for ophavsretlige krenkelser, 2005, Andersen/Carlquist/Rubinstein: Retsh~ndhevelse 
af immaterialrettigheder, 2006, s. 419 ff., Salung Petersen: Immaterialrettigheder og fore- 
lobige forbud, 2008, s. 81 ff., og Thomas Riis i SHR 150 ~r, 2011, s. 193-210, 0g samme i 
NIR 2005/606-614. Se 0gs~ NIR 2000/116-161 (flere indleeg) samt Tobias Eltell & Mar- 
cus Radetzki i NIR 2005/225-255 (sa:rligt om ophavsret). Anden litteratur omtales i afsnit- 
tene nedenfor. 
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E. Civile retssager om immaterialretskrcenkelse 

For immaterialrettigheder, der stiftes ved anmeldelse og en derp~ folgende 
registrering, er muligheden for at kreve erstatning for kreenkelser forud for 
rettighedsregistreringen seerligt reguleret i PTL $ 60 (danske patentansognin- 
ger) og $ 83 (europeeiske patentansogninger), DSL $ 39 0g VML $ 43, stk. 4 
(varemarkeansogninger). 

Ifolge PTL $ 60 kan erstatning kreves ogs~ for den periode, der ligger for patentets udste- 
delse, men dog ikke lengere tilbage end til det tidspunkt, hvor akterne i ansogningen er 
blevet almindeligt tilgeengelige, jf. herved 18-m~nedersfristen i $ 22 0g se nermere Lind- 
green, Schovsbo og Thorsen: PTL-kom s. 441. For europeiske patentansogninger stilles 
krav om, at en dansk oversettelse af patentkravene er blevet offentliggjort, jf. neermere 
PTL $ 83. Lignende regler findes i BML $ 57 og DSL § 39. Ifolge VML § 43, stk. 4, grel- 
der reglen om erstatning mv.fuldt ud forud for rettighedsregistreringen, dersom krrenkeren 
vidste eller burde vide, at ansogningen var indleveret. 

Det bemerkes desuden, at OPHL $ 83 ikke gelder for overtrredelser af reglerne om 
tekniske beskyttelsesforanstaltninger mv. i OPHL §§ 75 b, 75 c og 75 e pa grund af disse 
reglers serlige karakter. Her gelder alene dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. LF 
19/2.10.2002, bemarkningerne til nr. 47 ($ 78). Det indeberer navnlig, at der ved s~danne 
overtredelser alene kan krreves erstatning for det lidte tab, smh. nedenfor c. 

a. Ansvarsgrundlaget og den ans varlige personkreds 
i. Generelt 
Ifolge eneretslovenes ovennrevnte regel om erstatning mv. p~hviler ansvaret 
den, som forsetligt eller uagtsomt foretager en overtrredelse af de eneret- 
tigheder, som folger af den p~geldende eneretslov. Ansvaret kan ifaldes af 
b~de fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med dansk rets almin- 
delige erstatningsregler. Ogs~ offentlige myndigheder kan ifalde ansvar efter 
de almindelige herom geldende regler. 

Ledende medarbejdere og ejere, som er personligt involveret i krenkelserne, kan ifalde 
erstatningsansvar, hvis betingelserne herfor er opfyldt, uanset at handlingerne ogs~ kan til- 
regnes den juridiske person, jf. f.eks. U 2015.869 H: D var eneejer af og direktor i det an- 
partsselskab, der ved salg af jakker havde overtr~dt varemarkeloven. Beslutningen om sal- 
get var truffet af D p~ selskabets vegne. B~de selskabet og D ifaldt ansvar for krenkelser- 
ne. I U2010.3203 H blev en direktor derimod frifundet for bl.a. erstatningsansvar, fordi 
det efter bevisforelsen henstod som uklart, i hvilket omfang han personligt havde medvir- 
ket til krrenkelseme. Se ogs~ SHD af 4.6.2013 (V-0026-11), hvor et selskab og dettes di- 
rektor, som gennem et holdingselskab ogs~ var eneejer af selskabet, ifaldt solidarisk an- 
svar, mens direktorens son, der var ansat som salgschef i selskabet, blev frifundet. Se des- 
uden U 2017.923 H, SHD af 21.9.2016 (V-20-15 m.fl.), SHD af 16.12.2015 (V-21-15, 
eneejer og direktor), U 1999.326 0 (eneanpartshaver og direktor), U 1997.1546 V (direk- 
tor og bestyrelsesmedlem) 0g FED 1996/1503 0 (direktorer). 

Om ansvaret for transport af varer, som kan blive udbudt ti! salg i strid med patentret- 
tigheder, se kap. III.E. l .a. Erstatningsansvaret for mediernes indhold er serligt reguleret i 
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medieansvarslovens kap. 4, se herom f.eks. Soren Sandfeld Jakobsen/Sten Schaumburg- 
M~ller: Medieretten, 2. udg. 2020. 

Simpel uagtsomhed er tilstrekkeligt til at ifalde ansvar, og det afgorende er 
s~ledes, om man vidste eller burde have indset, at der forel~ en krenkelse. Et 
»advarselsbrev« (jf. herom ovenfor A.6) hidforer selvsagt ond tro, se f.eks. 
U 2000 .212 SH og U 2007 .11 I 2 H. H verken erhvervsdrivende ell er private 
kan undskylde sig med manglende kendskab til loven. Det samme gelder 
som udgangspunkt manglende kendskab ti! eksistensen af stiftede immaterial- 
rettigheder eller fejlbedommelse af de enkelte rettigheders beskyttelsesomr~de. 

Indkobere i detailhandlen har f.eks. en pligt ti] at undersoge, at der er tale om regte varer, jf. 
herom U2018.187 H, SHD af 21.8.2015 (V-39-14), SHD af 10.1.2014 (V-58-12) og 
U 2007.1112 H (hvor Hojesteret henset til oplysninger om, at der til enhver tid er mellem 
5.000 og 7.000 forskellige t-shirts til salg pa det danske marked fandt, at Coop ikke burde 
have vidst, at Bestseller ~ret forinden havde forhandlet identiske t-shirts). Se tilsvarende 
SHD af 22.5.2008 (V-0052-07) 0g U 1999. 158 SH om indkob af varer i Fjernosten. Un- 
dersogelsespligtens udstrrekning ma bl.a. afhenge af varernes pris og kvalitet, og om der er 
tale om en anerkendt leverandor. I nogle tilfelde anvendes en erklrering fra selgerens ad- 
vokat. Se fra svensk ret NIR 1995/311. 

P~ ophavsrettens omr~de best~r ogs~ en vis undersogelsespligt, hvis man vil bruge an- 
dres materiale. Et forlag er s~ledes forpligtet til at undersoge, om et bestemt materiale er 
ophavsretligt beskyttet, hvilket bl.a. kan give anledning til vanskelige tvivlssporgsml ved 
reldre vrerker frembragt af udenlandske ophavsmrend, se f.eks. U 1956.136 0 (forleggers 
ansvar for udgivelse af »Mark Twain« i Danmark). Den, der vii bruge et verk mv. i hen- 
hold til en af undtagelserne i OPHL kap. 2, m~ selvstandigt undersoge, om betingelserne 
herfor er opfyldt. Om privat brug afmateriale fra internettet, se nedenfor. Om undersogel- 
sespligtens udstrekning kan ogs~ henvises til NIR 1993/482-492 om brug af originale arki- 
tekttegninger til omby gning og NIR 1997/294-301 om navngivelsesrettens udstrekning. 

En voksen person, som anvender software til fildeling, m~ ogsa gore sig klart, hvad det 
indebrerer, jf. U 2011.1736 H. Se herom ogs~ Jakob Plesner Mathiasen i NIR 2007/46-55. 
Om bevisbyrden for ulovlig fildeling fra en intemetforbindelse, der deles af flere brugere, 
se C. l. 

I patentsager krever det normalt sagkyndig bistand at vurdere rettighedssituationen. 
Der stilles herved muligvis mindre krav ti! handelsleddet end ti! produktions- og import- 
leddet, jf. hertil NU 1963:6, s. 334, og Lindgreen/Schovsbo/Thorsen: PTL-kom, s. 425. 
Den erhvervsdrivende kan indhente en sagkyndig vurdering af eksisterende patent- og 
brugsmodelrettigheder hos en patentagent eller hos Patent- og Varemrerkestyrelsen. Sidst- 
nrevnte tilbyder bl.a. mod betaling at undersoge en virksomheds »freedom to operate« og 
at lave en »krenkelsesundersogelse«. Ifolge NU 1963:6, s. 334 f., kan en virksomhed efter 
omsteendighederne anses for at vere i god tro, hvis der stottes ret p~ en s~dan sagkyndig 
undersogelse. Se kritisk hertil Lindgreen/Schovsbo/Thorsen op. cit. 

Patent- og Varemrerkestyrelsen tilbyder mod betaling at lave lignende forundersogelser 
mv. vedrorende varemerke- og designrettigheder, men disse undersogelser omfatter ikke 
f.eks. kendetegnsrettigheder stiftet ved ibrugtagning, uregistrerede EU-design og ophavs- 
rettigheder. Disse undersogelser kan derfor sjaldent st~ alene, hvis man vil undg~ ansvar. 
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E. Civile retssager om immaterialretskrcenkelse 

Den, der udnytter en andens rettighed i tillid til, at samtykke vil blive givet, 
vil normalt ifalde ansvar, hvis samtykke ikke gives, jf. U 2013.1044 H. Hvis 
man har handlet i den tro, at man har indhentet det fornodne samtykke til ud- 
nyttelsen, kan <let efter en konkret vurdering udelukke, at man har handlet 
uagtsomt. Dette kan bl.a. vrere relevant i sager om parallelimport, hvor det 
p~hviler forhandleren at sikre sig, at varerne er bragt p~ markedet i EOS af 
varemerkeindehaveren eller dennes samtykke, se kap. VI.G.2. Hvis vareme 
har veeret handlet igennem f1ere salgsled, fremlegges somme tider en advo- 
katerkleering herom. Den forhandler, der leegger en s~dan erkleering til grund, 
handler ikke nodvendigvis uagtsomt, jf. SHD af 15.10.2014 (V-0071-12 
m.fl.). 

Den, der i god tro hos et billedbureau har kobt retten tit at benytte et foto- 
grafi, vil normalt heller ikke ifalde erstatningsansvar over for fotografen, hvis 
det viser sig, at billedbureauet ikke har indhentet fotografens samtykke til 
salget. I dag gores mange ophavsretligt beskyttede verker tilgengelige for 
almenheden pa intemettet med henvisning til Creative Commons-licenser, 
der tillader bestemte former for brug af de p~geldende veerker, jf. nermere 
kap. VII.D. Den, der onsker at udnytte et verk i henhold til en s~dan licens 
m~ forholde sig passende skeptisk til, om verket nu ogs~ er offentliggiort 
med ophavsmanden samtykke, hvilket ikke altid er tilfeeldet. 

Eksemplarfremstilling af verker mv. tit privat eller personlig brug efter 
OPHL § 12 forudsetter bl.a., at der foreligger et »lovligt forleeg«, jf. OPHL 
§ 11, stk. 3, og hertil kap. 11.G.l.c. I forarbejdeme til OPHL § 11, stk. 3, er 
anfort folgende om uagtsomhedsvurderingen i denne forbindelse: »I forbin- 
delse med kopiering af verker fra f.eks. intemettet vil det ofte vere serdeles 
vanskeligt at konstatere, om de verker, som findes p~ forskellige websites, er 
gjort tilgeengelige med ophavsmanden samtykke. Det vil derfor i s~danne si- 
tuationer ikke vere rimeligt at p~legge den private bruger en serlig underso- 
gelsespligt. Er den p~geldende imidlertid blevet bekendt med, at verkerne er 
lagt ud p~ nettet uden samtykke fra ophavsmanden, vil den p~geldende efter 
omsteendighederne kunne ifalde et ansvar.« 

Om ansvarsgrundlaget og den ansvarlige personkreds ved immaterialretskrenkelser kan 
navnlig henvises til Andersen/Carlquist/Rubinstein: Retsh~ndhevelse af immaterialret- 
tigheder, 2006, s. 131 ff. og s. 419 ff., Peter Schonning: OPHL-kom, s. 758 ff., Lind- 
green/Schovsbo/Thorsen: PTL-kom, s. 423 ff., Wallberg/Ravn: VML-kom, s. 462 ff., Er- 
ling Borcher: Produktefterligninger, 2003, s. 249 ff., og Eva Aaen Skovbo: Erstatning for 
ophavsretlige krenkelser, 2005, s. 182 ff. 
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ii. Scerligt om internetmellemmend 
E-handelsdirektivets art. 12-14 indeholder nogle vigtige regler om ansvarsfri- 
tagelse, som i Danmark er implementeret i e-handelslovens $ $ 14-16. Disse 
regler har til form~l at sikre, at mellemmend, der foretager ren viderefor- 
midling«, »caching« eller »hosting«, ikke ifalder straf- og erstatningsansvar 
for eventuelle immaterialretskrenkelser, som brugeme af mellemmandens 
tjenester beg~r, s~ lenge mellemmanden ikke tager aktivt del i krenkelserne, 
jf. neermere betingelserne i de enkelte bestemmelser. 

Ansvarsfritagelsen for ren videreformidling indebrerer navnlig, at tjeneste- 
ydere, der giver brugere adgang ti! internettet, ikke ifalder straf- og erstat- 
ningsansvar for deres internetabonnenters brug af internetforbindelsen ti! 
retsstridige form~l. Denne ansvarsfritagelse gelder ogs~ den, der som led i 
kommerciel virksomhed stiller et tr~dlost netverk gratis tilr~dighed for andre, 
jf. nrermere EU-Domstolens <lorn af 15.9.2016, C-484/14 (Mc Fadden). En 
tjeneste med udlejning og registrering af IP-adresser, der gor det muligt for 
kunder anonymt at udnytte domenenavne og websteder, kan ogs~ vere om- 
fattet, jf. neermere EU-Domstolens dom af 7.8.2018, C-521/17 (SNB- 
REACT). 

Ansvarsfritagelsen for hosting indeberer, at en tjenesteyder ikke p~drager 
sig ansvar for information oplagret pa anmodning af en tjenestemodtager, 
forudsat bl.a. at tjenesteyderen ikke har konkret kendskab til den ulovlige ak- 
tivitet eller information (og, for s~ vidt ang~r erstatningskrav, ikke har kend- 
skab til forhold eller omstendigheder, hvoraf den ulovlige aktivitet eller in- 
formation fremg~r), eller at tjenesteyderen fra det ojeblik, hvor han f~r et s~- 
dant kendskab, straks tager skridt til at fjerne informationen eller hindre ad- 
gangen til den. 

EU-Domstolen har i dom af 23.3.2010, C-236-238/08 (Google France), sl~et fast, at an- 
svarsfritagelsen kun omfatter tilfzelde, hvor tjenesteyderens aktivitet har veret »udeluk- 
kende teknisk, automatisk og passiv« (prremis 113). I dom af 12.7.2011, C-324/09 
(L'Or~al/leBay), overlod EU-Domstolen det til den nationale domstol at vurdere, om eBay 
havde ydet en s~dan bistand i bl.a. at optimere eller fremme salgsudbuddet, at eBay havde 
p~taget sig en aktiv rolle, der havde bragt firmaet uden for art. 14. Der er for tiden flere 
verserende prejudicielle foreleggelser for EU-Domstolen om rekkevidden af art. 14. 
Sporgsm~let om ansvar og ansvarfritagelse for internetmellemmend er grundigt behandlet 
i Henrik Udsen: IT-ret, 4. udg. 2019, og i Jan Trzaskowski m.fl.: Internetretten, 2017, 
s. 667 ff. Om onlinemarkedspladsers ansvar for varemerkekrenkelser, se Gommers/Pauw 
i JIPLP 2020/276-289. 

Ansvarsfritagelsen for hosting har bl.a. haft vesentlig betydning for udbydere 
af internettjenester med brugergenereret indhold som f.eks. Facebook og 
Google/Y ouTube, jf. hertil Schonning i NIR 2020/175 ( der omtaler denne an- 
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svarsfritagelse som »historiens storste ophavsretstyveri«). Artikel 17 i DSM- 
direktivet (direktiv (EU) 2019/790 af 17.4.2019), der skal implementeres i 
dansk ret senest den 7.6.2021, modificerer ansvarsfritagelsen for de storste 
onlinedelingstjenester og palgger disse tjenester et storre ansvar for at sikre, 
at brugernes deling af ophavsretligt beskyttet indhold er lovlig. 

Et lovforslag ti! implementering af direktivet forventes fremsat i for~ret 2021. Om bag- 
grunden for DSM-direktivets artikel 17 kan henvises til COM(2016) 288 final, 
COM(2016) 593 final og SWD(2016) 301, Peter Schonning i NIR 2020/175 og Sebastian 
Felix Schwemer i NIR 2020/400 ff. 

Hvis de ovennevnte ansvarsfritagelser ikke finder anvendelse, kan det give 
anledning til tvivl, om de nevnte mellemmend kan ifalde ansvar for de 
kreenkelser, der beg~s via deres internettjenester. Det gelder f.eks. for udby- 
dere af sagemaskiner og sociale medier. 

Sporgsm~let har kun givet anledning til beskeden dansk retspraksis, jf. nermere Udsen 
op.cit. Fra den nyere intemationale litteratur kan bl.a. henvises ti! Hoeren og Yankova i IIC 
2012/501-531 (om tysk ret), Lievens i IIC 2011/506-534 (eBays ansvar for salg afvarer) 
og Waisman/Hevia i [IC 2011/785-803 (om sogemaskiners ansvar). 

b. Rimeligt vederlagfor udnyttelsen (»vederlagsreglen«) 
Udm~lingen af erstatning for immaterialretskrankelse har traditionelt taget 
udgangspunkt i det lidte tab, som kan vere vanskeligt at dokumentere. Dette 
kan fore til skonsmessigt fastsatte erstatninger, som opleves af den forurette- 
de som (alt) for beskedne i forhold ti! det formodede lidte tab. Muligheden 
for altid at kunne kreve et rimeligt vederlag for udnyttelsen - den s~kaldte 
vederlagsregel« - er et forsog p~ at afhjelpe dette problem. Vederlagsreglen 
kom forst ind i PTL (i 1967), hvor den blev beskrevet som en hjelperegel til 
at fastlegge et mindstebelob for erstatningen, og reglen er siden blevet ud- 
bredt til de ovrige eneretslove, VML i 1991, BML i 1992, OPHL i 1995 og 
DSL i 2000. Vederlagsreglen Jigger inden for rammerne afTRIPS art. 45 og 
RHD art. 13, og eneretslovenes regler herom blev viderefort ved RHD im- 
plementering (ved lov nr. 1430 af 21.12.2005). Eldre retspraksis har derfor 
fortsat betydning. 

Et rimeligt vederlag for udnyttelsen skal forst~s som en rimelig licensaf- 
gift for udnyttelsen, og udgangspunktet er her et belob, som svarer til, hvad 
forurettede »kan godtgore ud fra markedsforholdene med rimelighed at ville 
have forlangt«, og der kan herved legges vegt p~ »den markedsmassige 
veerdi af fordelen« ved den p~geldende udnyttelse, jf. U 2007.1219 H (pa- 
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tentsag), kornmenteret af Eva Aaen Skovbo i NIR 2009/292-294. Se ogs 
U 2014.876 H (varemrerkesag) og U2015.1216 H (patentsag). 

Det er s~ledes den forurettede, der som udgangspunkt har bevisbyrden for 
det rimelige vederlags storrelse. Denne bevisbyrde kan loftes ved at henvise 
til en fast licenspraksis eller et fast honorar for den p~geldende udnyttelse. 
Sporgsm~let kan efter omstendighederne ogs~ belyses ved en brancheerkle- 
ring. 

Se fra nyere retspraksis feks. SHD af 16.2.2015 (V-21-15, hvor der tidligere var beg~et 
lignende krenkelser af et sosterselskab, og det rimelige vederlag blev fastsat med henvis- 
ning til det belob, som sosterselskabet havde taget bekreftende til genmale for i den tidli- 
gere sag), U 2014.2876 H (forurettede kunne dokumentere en sedvanlig licensafgift p~ 
mellem 5% og 9 % beregnet af omsretningen ekskl. moms, og vederlaget blevet herefter 
fastsat med udgangspunkt i ca. 5% af denne omseetning), U 2014.1396 H (der blev taget 
udgangspunkt i forurettedes (Geodatastyrelsens) standardlicenskontrakt med en royaltysats 
p~ 15% af licenstagerens nettoindtjening p~ danske data), U 2014.3428 SHH (licensafgift 
for 9 ugers yderligere brug af musikverker blev beregnet p~ grundlag af aftale for tidligere 
licensperiode), samme princip i SHD af 12.3.2014 (V-91-11) om varemerkelicens, 
U 2013.1704 0 (fotografens sredvanlige honorar), U 2011.955 H (hvor det rimelige veder- 
lag for uberettiget brug af arkitekttegninger blev fastsat med henvisning ti! en indhentet 
udtalelse fra Akademisk Arkitektforenings Retsudvalg) med komm. af Eva Aaen Skovbo i 
NIR 2012/190, U 2010.60 0 og U 2002.911 O (begge om brug af tv-/filmklip), og 
U 1998.946 SH (der blev lagt vagt p~ forurettedes faste praksis med altid at sikre en ga- 
rantisum i sine licensaftaler). 

I mange tilflde foreligger der ikke nogen fast licenspraksis rnv. for den skete 
udnyttelse. Dette gelder bl.a. udnyttelser, som den forurettede aldrig ville gi- 
ve samtykke til, som f.eks. underlodige piratkopierede og varemerkeforfal- 
skede varer. Det er forudsat, at domstolene i s~danne tilfelde kan fastsette 
vederlaget skonsmcssigt, og der findes en omfattende retspraksis herom. 

I visse typetilfzelde har vederlagsberegningen et vist ensartet prreg. Det 
grelder navnlig sager orn ulovlig parallelirnport og sager om uberettiget om- 
pakning rnv., hvor vederlaget ofte fastsettes til 5 % af den uberettigede orn- 
seetning. 

Om uberettiget ompakning mv. af medicin, se f.eks. U 2010.2213 H, U 2003.1825 H, 1826 
H, 1844 H og 1845 H (som ogs~ inddrager bevissporgsm~let), U 2002.696 H (5% af om- 
seetningen), U 1999.1678 H (5 % af omsetningen). Om ulovlig parallelimport, se f.eks. 
U 2014.2160 SHH (VML, parfumer, 5 % af krrenkerens omsretning), SHD af 19.11.2003 
(V-49-12, V-76-12, VML, leegemidler, 5 % af krenkerens oms@ting). 

I sager orn piratkopierede og varemerkeforfalskede varer beregnes <let rime- 
lige vederlag med udgangspunkt i kreenkerens uberettigede ornsretning ekskl. 
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moms, hvis der ikke kan antages at vere lidt noget afsetningstab p~ grund af 
produktemes manglende substituerbarhed. Se herved U 2009.1018 H, hvor 
Hojesteret afviste den forurettedes synspunkt om, at der i et s~dant tilfelde 
skulle betales en hypotetisk licensafgift pa mellem 5 % og 25 % af udsalgs- 
prisen for de tilsvarende cegte varer. Dommen er kommenteret af Hanne Kirk 
Deichmann i NIR 2010/177-186. 

Hvis udnyttelsen derimod har resulteret i en substitution af de egte varer 
p~ markedet (og dermed fort til markedsfortrengning), f.eks. fordi de ulovli- 
ge varer for k.0beme fremstar som vrerende identiske hermed (som f.eks. kva- 
litets-kopimobler, der i nogle tilfeelde kan vere meget vanskeligt at skelne fra 
de egte mabler), har So- og Handelsretten i flere domme taget udgangspunkt 
i de tilsvarende originalprodukters salgspris. Licensafgiften m~ fastsettes p~ 
grundlag af en konkret vurdering, hvilket efter retspraksis kan fore ti! en li- 
censafgift p~ op til 25 %. Om So- og Handelsrettens praksis p~ omr~det, se 
Thomas Riis i SHR 150 ~r, 2011, s. 201 f. I SHD af 1.11.2016 (V-33-15) lag- 
de retten ti] grund, at salg af et kopiprodukt reelt alene havde haft betydning 
for brugtmarkedet for de originale produkter, og retten fastsatte her en fiktiv 
licensafgift p~ 25 % baseret p~ originalprodukternes brugtpris. 

I de (mange) sager om forsog p~ import af piratkopierede og varemerke- 
forfalskede varer, der bliver stoppet aftoldmyndighedeme efter de regler, der 
omtales nedenfor G. l, kan det vere vanskeligt at fastsette et rimeligt veder- 
lag for udnyttelsen. Da vareme ikke er kommet pa markedet, er der ikke rea- 
liseret noget afsetningstab, og vareme har heller ikke i sig selv skabt nogen 
markedsforstyrrelse. En lignende situation kan opst~ i tilfrelde, hvor en ulov- 
lig produktion er standset, for varerne er bragt p~ markedet. So- og Handels- 
retten har i nogle eldre afgorelser (fra for U 2009.1018 H) om (forsog p~) 
import af varemerkeforfalskede kopier af kendte merkevarer taget udgangs- 
punkt i originalprisen for de tilsvarende eegte produkter, og fastsat det rimeli- 
ge vederlag til 25 % heraf, jf. SHD af 4.5.2006 (V-0011-05) og SHD af 
5.5.2009 (V-0090-07). Vederlagsreglens funktion endres herved fra at vrere 
en »hjelperegel« for erstatningsudm~lingen (som omtalt ovenfor) til at tjene 
en rent preventiv funktion, jf. hertil Thomas Riis i SHR 150 ar, 2011, s. 197 
f. I de nevnte to SHD synes vederlaget s~ledes nermest at kunne karakterise- 
res som en straferstatning. Formentlig i lyset af U 2009. 1018 H foretages der 
nu en mere konkret vurdering, hvilket er velbegrundet. 

Se fra nyere retspraksis SHD af 13.3.2013 (V-56-11, V-111-11) (VML/OPHL, 30.000 kr. 
for 7 Rolex-kopiure), SHD af 3.5.2012 (V-51-11) (VML, 2.500 kr. for 5 varemrerkeforfal- 
skede ure ), og SHD af 2.3.2012 (V-11-11) (VML, 1.500 kr. for 4 ure, herunder 3 Rolex- 
kopiure ). 
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I andre tilfeelde fastsetter domstolene et rimeligt vederlag skonsmessigt ud 
fra sagens konkrete omstendigheder. I mange s~danne tilfclde fastsetter 
domstolene et samlet belob, som b~de deekker et rimeligt vederlag for udnyt- 
telsen og erstatning for den yderligere skade (herom nedenfor c.iv). Det kani 
disse tilfelde vere vanskeligt at udlede faste principper for, hvordan det ri- 
melige vederlag nrermere fastsrettes. Vederlagsreglens vigtigste funktion er i 
disse tilfzelde at give domstolene storre frihed, end de har efter den almindeli- 
ge erstatningsregel, til at tilkende en skonsmessigt fastsat kompensation, jf. 
Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, s. 225-250. Riis 
argumenterer her ogs~ for, at vederlagsreglen med fordel kan forst~s som 
funderet i (kvasi)kontraktlige synspunkter, og at man - n~r vederlaget m 
fastsettes skonsmessigt - med fordel kan tage udgangspunkt i princippet i 
k:0belovens § 5, dvs. tage udgangspunkt i den forurettedes forlangende, hvor- 
efter det m~ vere op til krankeren at anfegte rimeligheden heraf. I retsprak- 
sis er rettighedshaverens forlangende normalt altid anfaeegtet, og domstolene 
fastseetter da vederlaget skonsmessigt. 

Om rimeligt vederlag efter OPHL $ 83, se fra nyere retspraksis U 2019.2353 V (4.000 kr. 
fo ruretmessig brug af 8 fotografier), U 2019.1109 H (200.000 kr. for uretmessig afbild- 
ning af brugskunst i reklamer), U 2015. I 505 0 (30.000 kr. for uberettiget brug af fotografi 
tre gange i helsidesannoncer i landsdekkende aviser), U 2014.3428 SH (20.000 kr. for 
brug affragment fra musikverk), U 2013.3002 V (3.000 kr. for uberettiget brug af fotogra- 
f), U 2012.901 H (fotografs uberettigede brug af 25 filmklip udloste et krav om betaling 
p~ 150.000 kr. svarende til 6.000 kr. pr. klip, men landsretten ville kun g~ med til 75.000 
kr. og Hojesteret kun til 25.000 kr.), U 2005.1438 H (VML/OPHL, vederlaget blev skons- 
messigt fastsat, men en tidligere licensaftale indgik i vurderingen), U 2004.2464 SH 
(OPHL, armatur, 250.000 kr.), U 2001.747 H (ikke grundlag for vederlag ud over de fast- 
satte erstatningsbelob). En oversigt over alle trykte domme om OPHL § 83 siden 1961 fin- 
des i Peter Schonning: OPHL-kom, s. 792 ff. 

Om rimeligt vederlag efter VML $ 43 se fra nyere retspraksis U 2018.3442 SH, SHD 
af 8.1.2017 (V-67-16), SHD af 23.10.2017 (V-59-16), SHD af 28.8.2017 (V-20-16), SHD 
af 24.8.2017 (V-79-11), U 2017.3607 SH (vederlag p~ omkring 10 % af oms@etningen p~ 
de kreenkende produkter), SHD af 21.9.2016 (V-20-15 m.fl.), SHD af 21.8.2015 (V-39- 
14), SHD af 16.7.2015 (V-84-14), SHD af 19.1.2015 (V-0022-11), U 2014.3658 H, SHD 
af 10.1.2014 (V-0058-12), SHD af 4.6.2013 (V-0026-11), U 2012.2693 H (VML/MFL), 
SHD af 3.4.2012 (V-105-10, VMLI/MFL), SHD af 27.4.2011 (V-0086-10) (5 % af det ske- 
te salg), SHD af 11.3.2011 (V-14-04, hvor kreenkelsen fandtes at vere s~ bagatelagtig, at 
vederlag ikke kunne komme p~ tale), U 2010.1643 H (EU-varemarke), U 2005.1438 H 
(VML/OPHL, vederlaget blev skonsmessigt fastsat, men en tidligere licensaftale indgik i 
vurderingen), og U 1998.299 SH. 

Om rimeligt vederlag efter DSL § 37 se SHD af 17.12.2013 (V-95-11, cykel- 
hjelm, 25.000 kr.) U 2008.2647 SH (vederlag fastsat ti! 5 % den uberettigede omsetning 
p~ de designbeskyttede dele) og U 2007.1112 H (krenkelse af uregistreret EU-design, 
10.000 kr.). 
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Retspraksis, hvor domstolene fastsetter vederlag og erstatning til ~t samlet belob, om- 
tales nedenfor c.iv. 

Et rimeligt vederlag ang~r »udnyttelsen«, dvs. de krenkelser, som har fundet 
sted. En dom om rimeligt vederlag er ikke en licens ti! at beg~ yderligere 
kreenkelser (af samme eller anden art), og hvis der er fare for yderligere 
kreenkelser, kan den forurettede sage disse forhindret gennem krav om forbud 
(ovenfor E.2). Se hertil SHD af 23.10.2017 (V-59-16). I nogle tilfeelde har 
»udnyttelsen« etableret en retsstridig tilstand, f.eks. ved brug af et fotografi 
p~ en hjemmeside eller opforelse af en bygning i strid med OPHL $ 2 eller 
opheengning af skilte mv. i strid med VML § 4. Den forurettede kan i mange 
tilfeelde (men ikke altid) gribe ind over for en s~dan retsstridig tilstand gen- 
nem krav om forbud og korrigerende foranstaltninger (ovenfor E.2 og E.3), 
jf. U 2018.1363 SH. Det bor formentlig f~ betydning for udm~lingen af det 
rimelige vederlag for »udnyttelsen«, om den forurettede skal affinde sig med 
den retsstridige tilstand, f.eks. fordi en ulovligt opfort bygning ikke kan kre- 
ves nedrevet, eller om en s~dan tilstand m~ ventes bragt til ophor, f.eks. fordi 
en ulovlig skiltning kan forventes nedtaget, idet »udnyttelsen« i det sidst- 
nevnte tilfeelde er mere begrenset. 

c. Erstatning for den yderligere skade 
Ifolge eneretslovenes erstatningsregel kan der -ud over et rimeligt vederlag 
kreeves erstatning for »den yderligere skade, som overtrredelsen har medfort«. 
Denne formulering afspejler den ovennevnte kendsgerning, at vederlagsreg- 
len (omtalt ovenfor b) alene er en »hjelperegel« til erstatningsudm~lingen, 
som ska! sikre den forurettede en vis minimumserstatning. Der skal imidlertid 
samlet set udm~les en erstatning, som genopretter det lidte tab. 

I nogle domme har Hojesteret herved valgt at udm~le erstatningen for det 
lidte tab og derefter bemerke, at den fastsatte erstatning overstiger den mini- 
mumserstatning, som ville kunne kreves efter vederlagsreglen, se 
U 2001.747 Hog U 2012.256 H. I mange andre domme fastsetter domstole- 
ne derimod vederlaget og erstatningen til ~t samlet belob, jf. ndf. iv, eller de 
fastsetter serskilt et rimeligt vederlag og erstatning for den yderligere skade. 

Det praktiske sporgsm~l er i alle tilfelde, hvorledes man nermere skal 
udm~le erstatningen. Ifolge RHD art. 13 skal domstolene ved erstatningsud- 
m~lingen »tage hensyn til alle relevante aspekter«, herunder til den forurette- 
des tabte fortjeneste og til kreenkerens uberettigede fortjeneste. Dette er bag- 
grunden for stk. 2 i eneretslovenes erstatningsregel, som fastsl~r, at der ved 
fastsettelse af erstatning skal »tages hensyn til blandt andet den forurettedes 
tabte fortjeneste og kreenkerens uberettigede fortjeneste«. Muligheden for at 
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inddrage kreenkerens uberettigede fortjeneste er ikke et alternativt udm~lings- 
princip til det lidte tab, og danske domstole har formentlig ogs~ for RHDs 
implementering inddraget dette aspekt, selv om det er vanskeligt at vurdere 
dets betydning for erstatningsudm~lingen, jf. Thomas Riis: Enerettigheder og 
vederlagsrettigheder, s. 296, og samme for/ i SHR 150 ~r, s. 203 f. Beviser 
for den uberettigede fortjeneste kan efter omstendighederne anskaffes gen- 
nem regleme om bevissikring, edition og oplysningspligt ( omtalt ovenfor C). 

I forarbejdeme til lov nr. 1430 af 21.12.2005 er det forudsat, at mulighe- 
den for ogs~ at legge vgt p~ krenkerens uberettigede fortjeneste, giver ret- 
ten adgang til en friere vurdering ved fastsettelsen af det lidte tab og denned 
erstatningens storrelse. Dette har navnlig betydning i de (mange) tilfelde, 
hvor det lidte tab er vanskeligt at dokumentere. Kan det lidte tab derimod op- 
gores preecist, giver kriteriet ikke adgang til at udm~le en erstatning, der over- 
stiger dette tab, uanset krenkerens uberettigede fortjeneste er storre (s~kaldt 
»efficient krenkelse«). Der kan i stedet efter omstrendighedeme ske konfiska- 
tion af et s~dant »overskydende udbytte« efter STFL $ 75, stk. 1, $ 76 0g 
§ 77. 

Fremsettelsesbemerkningerne til lov nr. 1430 af 21.12.2005 om eneretslovenes erstat- 
ningsregel var i denne henseende ikke seerligt klare. I bemerkningerne til de industrielle 
rettigheders erstatningsregel blev det anfort, at domstolene i visse tilflde kan udm~le en 
erstatning, der er storre end det lidte tab, mens det om OPHL $ 83 -- mere forsigtigt - blev 
anfort, at domstolene udm~ler erstatningen efter en helhedsvurdering, eventuelt skonsmes- 
sigt, og at i tilfzelde, hvor en uberettiget fortjeneste oversteg det lidte tab, vii domstolene 
»kunne tage hensyn hertil ved fastsettelsen af det lidte tab, og dermed erstatningens stor- 
relse«. Disse lovbemerkninger forte bl.a. til sporgsm~l i Erhvervsudvalget den 14.12.2005 
(LF 48), hvortil okonomi- og erhvervsministeren bl.a. svarede, at »[d]et er ikke med for- 
slaget tilsigtet en kompensation udover det afrettighedshaver lidte tab«. 

Dette er som nevnt i overensstemmelse med almindelig dansk erstatningsret, som ogs~ 
traditionelt har veret fastholdt p~ det immaterialretlige omr~de, jf. bl.a. NU 1963:6, s. 335 
f., Bet. 199/1958, s. 146 og Bet. 944/1982, s. 72. Se hertil Thomas Riis: Enerettigheder og 
vederlagsrettigheder, 2005, s. 82 f,, 213 ff. og 304 ff. (bl.a. om sakaldt efficient krenkelse) 
med udforlige henvisninger. Det her droftede sporgsml hanger sammen med det mere 
almene sporgsm~l, om berigelsesgrundsetningen bor bringes ind p~ culpareglens omr~de, 
jf. om Kohler og droftelsen heraf i den nordiske doktrin Thomas Riis op. cit. s. 304 ff. 

I andre retssystemer er perspektivet et andet, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i TRIPS 
art. 45, stk. 2, hvorefter medlemslandene »i egnede sager kan« bemyndige de retlige myn- 
digheder at p~legge krenkeren at fralege sig sin fortjeneste (recovery of profits) og/eller 
at betale p~ forhnd fastsatte erstatningsbelob, ogs~ hvor krenkelserne er beg~et i god tro. 
Ifolge Kommissionens forste forslag til RHD skulle rettighedshaveren p~ forlangende til- 
deles krenkerens uberettigede fortjeneste, jf. KOM(2003) 46, art. 17. Form~let med denne 
bestemmelse var at virke afskrekkende over for f.eks. forsa:tlige overtra:delser. Bestem- 
melsen modte stor modstand, fordi den strider imod en traditionel erstatningsretlig tanke- 
gang. I USA findes derimod regler af den nevnte art, se USC Title 17, Ch. 5, § 504( c )(I), 
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som for ophavsretskra::nkelser bestemmer, at »... the copyright owner may elect, at any 
time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, 
an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to 
any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or 
more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than $750 or more than 
$30,000 as the court considers just«. Ifolge stk. 2 kan belobet forhojes til 150.000 USD. 
Det er krav fremsat efter disse regler, der jevnligt udloser avisoverskrifter, n~r privatper- 
soner f.eks. uretma::ssigt har uploadet andres materiale ti! internettet. 

Erstatningen fastsettes som nevnt med henblik p~ at genoprette det lidte tab. 
I princippet har man krav p~ at f~ sit fulde og specificerede tab deekket. 

Kan det angives preecist, bor det gores, men selv i tilfeelde, hvor precisionen 
er mindre, bor man soge at give en nermere beskrivelse af de enkelte tabspo- 
ster for dog at gore den endelige skonsmessige fastsettelse mere realistisk. 
Det lidte tab kan navnlig omfatte afsetningstab (nedenfor i), tab som folge af 
»markedsforstyrrelse« (nedenfor ii) og inteme tab (nedenfor iii). 

i. Afscetningstabet 
Immaterialretskrenkelser p~forer i mange tilfeelde rettighedshaveren et af- 
seetningstab derved, at rettighedshaveren p~ grund af krenkelserne afsetter 
feerre produkter, end det ellers havde veret muligt. Et s~dant afsetningstab 
forudsetter s~ledes, at krenkelserne har hidfort en vis markedsfortrengning. 
Rettighedshaveren kan kreve erstatning for det afsetningstab, som er lidt pr. 
afgorelsestidspunktet. Et forventet yderligere afsetningstab derefter omfattes 
afbegrebet markedsforstyrrelse (herom nedenfor ii). 

En opgorelse af det lidte afsetningstab forudsetter normalt, at man anslr 
to faktorer: Antallet af ikke-solgte enheder og rettighedshaverens tab pr. en- 
hed. For at dokumentere antallet af ikke-solgte enheder kan det vere nerlig- 
gende at se p~ rettighedshaverens omsetningstal i krenkelsesperioden (ty- 
pisk dokumenteret ved en revisorerklering). Uanset hvordan denne omset- 
ning har udviklet sig, dokumenterer disse omsetningstal dog ikke i sig selv, 
om der er lidt et afsetningstab, men de kan efter omstendighederne skabe en 
formodning for, om dette er tilfeldet ell er ej. 

Hvis rettighedshaverens omsetning har veret faldende i krenkelsesperioden, kan dette 
umiddelbart indicere, at der er lidt et afsetningstab. Det forudsetter imidlertid, at faldet m~ 
antages at skyldes krenkelsen og ikke andre forhold som f.eks. en generelt oget (loyal) 
konkurrence i markedet, en opst~et badwill vendt mod rettighedshaveren, eller generelle 
konjunkturudsving. P~ tilsvarende m~de kan en stagnerende eller stigende omsetning i 
krenkelsesperioden umiddelbart indiciere, at der ikke er lidt noget afsetningstab, hvilket 
imidlertid ikke nodvendigvis er rigtigt, f.eks. hvis markedet er i vekst. Om disse problemer 
kan bl.a. henvises ti! Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, s. 258- 
260, og Eva Aaen Skovbo: Erstatning ved ophavsretlige kreenkelser, 2005, s. 330 ff. 
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Fra nyere retspraksis kan f.eks. henvises til SHD af 10.1.2014 (V-0058-1 2), hvor der 
ikke blev givet erstatning for afsetningstab med den begrundelse, at rettighedshaveren 
havde haft stigende omsetningstal i krankelsesperioden, og at der ikke i ovrigt var frem- 
lagt oplysninger, som kunne indicere, at krenkelserne havde p~fort rettighedshaveren et 
afsetningstab. I SHD af 9.1.2015 (V-0005-14) lagde retten bl.a. vegt p~, at der ikke var 
fremlagt oplysninger i sagen om faldende oms@tning. Se ogs~ U 2004.1085 H (Mon- 
tanareoler), der omtales nedenfor og er kommenteret af Hanne Kirk Deichmann i NIR 
2004/487-492, og U 2011.2319 H (bl.a. om faldende omsetningstal i en sag om patent- 
krrenkelse). Ogsa i U 2012.2706 H indgik det, at rettighedshaveren ikke havde fremlagt 
oplysninger om et faldende salg. Se desuden U 2020.2532 0, hvor retten fremha:vede den 
betydelige usikkerhed om omfanget af den stedfundne markedsforstyrrelse. 

Det kan derfor vere nerliggende (ogs~) at se p~ krcnkerens uberettigede af- 
scetning. Oplysninger herom kan om nodvendigt anskaffes med domstolenes 
bistand, jf. ovenfor C. Den bevismessige relevans af kreenkerens uberettigede 
afsetning er ~benbar, hvis det kan legges til grund, at antallet af krenkerens 
solgte enheder modsvarer antallet af rettighedshaverens ikke-solgte enheder 
(»markedsfortrrengning 1 : 1«). Dette er imidlertid meget ofte ikke tilfzeldet: 
De krenkende produkter er ofte af en m~ske markant d~rligere kvalitet 
(f.eks. de typiske piratkopierede og varemerkeforfalskede produkter), som er 
solgt gennem andre salgskanaler, og de kan ogs~ vere solgt ti! en (veesentligt) 
lavere pris, eller - f.eks. ved ulovlig fildeling - have vreret frit tilgrengelige. 
Kreenkelserne kan fore til markedsfortrengning ved, at koberne simpelthen 
kober kopiproduktet i stedet for rettighedshaverens (substitution), men mar- 
kedsfortreengning kan ogs~ skyldes, at kopiproduktet odelegger den good- 
will, som er forbundet med det originale produkt. I s~danne sager m~ domsto- 
lene normalt foretage et skon over markedsfortrrengningens udstrrekning. 

Se f.eks. U 2007.2713 SH (om MP3-afspillere): »Produkterne blev til dels solgt i samme 
butikker og m~ formodes at vere blevet udstillet og markedsfort uden emballage som det 
er sa:dvanligt for denne type produkter. Produkterne har derfor over for forbrugerne frem- 
tr~dt som identiske. Efter oplysningerne om Creative Technologys omsetning og designets 
tidsmassige holdbarhed m~ salget af Mr. Platinum derfor have medfort en betydelig mar- 
kedsfortrangning af Creative Technologys MuVo-afspiller. Men retten m~ ogs~ g~ ud fra 
at det forhold at Mr. Platinum blev solgt til en lavere pris, i ikke ubetydeligt omfang har 
medfort at en de! forbrugere som kobte Mr. Platinum til 699 kr., ikke i stedet ville have 
kobt den dyrere MuVo 128 der i den pageldende periode kostede 999 kr.« 

Se 0gs~ U 2004.1085 H (Montana-reoler), hvor Hojesteret bl.a. bemerkede: »Ved vur- 
deringen af, hvilken de! af Denkas omsetning Montana ville have haft, hvis Team- 
reolsystemet ikke havde veret p~ markedet, m det ud over omfanget af Denkas salg af 
Team-reoler og den hoje grad af substituerbarhed -- tillagges betydning, at Montanas om- 
sa:tning i den na:vnte periode steg markant og mere end markedet generelt, og at Montanas 
omseetningsudvikling ikke viser, i hvilket omfang Denka har tilegnet sig en del af Monta- 
nas omsetning. Der m endvidere tages hensyn til, at Montana - bl.a. for at beskytte sig 
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mod konkurrence fra produktefterligninger -valgte at m~lrette sin markedsforing mod en 
eksklusiv og kvalitetsbevidst kundekreds. Montanas og Denkas reoler blev desuden i det 
veesentlige markedsfort og forhandlet gennem forskellige kanaler, og der var en betydelig 
prisforskel mellem Montana-reolen og Team-reolen, ligesom Montana i perioden fra 
1987/88 il 1995/96 gennemforte prisstigninger p~ Montana-reolen, der oversteg prisstig- 
ningerne p~ Team-reolen.« Se ogs~ bl.a. SHD af 9.5.2016 (V-31-15), U 2001.747 H og 
U 2000.212 SH. 

Om ulovlig fildeling og lign., se bl.a. U 2005.60 V og U 2011.1736 H, hvor der ikke 
blev givet erstatning for afsetningstab. 

Hvis der er tale om underlodige kopivarer af luksusvarer, gives der ofte ikke 
erstatning for afsetningstab, fordi det m~ antages, at der slet ikke har forelig- 
get nogen markedsfortrrengning, jf. folgende illustrative eksempler: 

I U 2009.1018 H var der i »Tiger«-butikker solgt punge, som ubestridt krrenkede BUR- 
BERRY-markerne, men til en meget beskeden pris, og hvor Hojesteret udtalte folgende 
om afsetningstabet: »Burberry Ltd.s punge med Burberrys velkendte figurmrerke srelges i 
s~kaldte »dustbags« for knap 2.000 kr. og m~ anses for en eksklusiv markevare i modsat- 
ning til den billige pung med Burberrys figurmrerke, som Zebra A/S' Tiger-forretninger 
solgte for 20 kr. De to produkter m~ antages at have s~ forskellige m~lgrupper, at det har 
formodningen mod sig, at salg af den billige pung i Tiger-forretningerne kan substituere 
Burberrys salg af eksklusive punge. Burberry har endvidere ikke fremlagt oplysninger om 
faldende salg af punge. Der er herefter ikke grundlag for at antage, at Burberry har lidt et 
tab som folge af mi stet afsetning, og der kan derfor ikke tilkendes Burberry erstatning for 
afscetningstab.« (kursiveret her) 

I U 2012.2706 H, hvor Fakta A/S havde solgt sko, som krrenkede varema:rket »PU- 
MA«, udtalte Hojesteret: »Faktas sko blev solgt for 99 kr. for damemodellen og 79 kr. for 
pigemodellen. Puma selger sine sko i butikkerne til en vesentlig hojere pris. Pumas sko er 
en kvalitets- og merkevare, der kun i meget begra:nset omfang kan antages at blive substi- 
tueret af Faktas sko. Straks efter Pumas indsigelse oph0rte Fakta med at sa:lge skoene. 
Puma har ikke fremlagt oplysninger om faldende salg af sko. Hojesteret finder herefter ik- 
ke grundlag for at tilkende Puma erstatning for yderligere skade som folge af mistet afset- 
ning ...« Se ogs~ U 2009.1789 H. 

Ogs~ opgorelsen af rettighedshaverens tab pr. ikke-solgt enhed kan give an- 
ledning til tvivl. Hvis de ikke-solgte enheder Jigger pa lager klar til salg, og 
ikke leengere kan afsettes, vil tabsberegningen normalt skulle tage udgangs- 
punkt i salgsprisen, evt. med fradrag af skrotverdien. Hvis de stadig kan sel- 
ges, eventuelt med tab, ma der tages hajde herfor, jf. rettighedshaverens tabs- 
begreensningspligt. Hvis de ikke-solgte enheder ikke ligger p~ lager klar til 
salg, ska! tabsberegningen normalt tage udgangspunkt i rettighedshaverens 
mistede fortjeneste, typisk <let manglende deekningsbidrag pr. enhed. Hvis 
rettighedshaveren ikke fremkommer med nermere oplysninger om sit drek- 
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ningsbidrag, kan det p~virke erstatningsudm~lingen negativt, se U 2012.256 
H. 

Om problemstillingen kan isrer henvises til Thomas Riis, op.cit. 2005, s. 260-262, Ander- 
sen/Carlquist/Rubinstein: Retsh~ndhevelse af immaterialrettigheder, 2006, s. 464-477, 0g 
Eva Aaen Skovbo: Erstatning for ophavsretlige krenkelser, 2005, s. 224-235. B~de antallet 
af ikke-solgte enheder og rettighedshaverens tab pr. enhed m~ ofte ansl~s skonsmessigt, se 
f.eks. U 2001.747 H, U 1965.468 Hog U 1963.782 H. 

ii. Markedsforstyrrelse 
Immaterialretskrenkelserne vil normalt blive bragt til ophor senest, n~r der 
fore Jigger en endelig dom om forbud i sagen, j f. ovenfor E. l, og ofte pa det 
tidligere tidpsunkt hvor der meddeles forbud ved en midlertidig afgorelse 
som omtalt ovenfor D.2. Det indtil domstidspunktet lidte afsetningstab kan 
som nevnt kreeves erstattet som omtalt ovenfor i. I mange tilfelde vil kren- 
kelseme imidlertid ogs~ fremadrettet have skadevirkninger for rettighedsha- 
veren, som kan fore til yderligere afsetningstab. Det gelder navnlig i tilfl- 
de, hvor rettighedshaverens goodwill har lidt skade, f.eks. fordi et stort antal 
underlodige kopiprodukter er spredt p~ markedet, jf. hertil U 2009.1018 H. 
Det kan herved vere nodvendigt med en intensiv markedsforing for at retab- 
lere et odelagt renomm~ mv. Sdanne fremadrettede tab kan kreves erstattet 
under posten »markedsforstyrrelse«. 

Da tab for markedsforstyrrelse er baseret pa forventninger ti! fremtiden, 
kan dette tab alene sandsynliggores. Erstatning for markedsforstyrrelse m~ 
derfor altid udm~les skonsmeessigt. Dette bor ske med udgangspunkt i kren- 
kelsens synlighed i den relevante kundekreds, jf. Thomas Riis: Enerettigheder 
og vederlagsrettigheder, 2005, s. 270-273. 

Se fra nyere retspraksis SHD af 1.11.2016 (V-33-15), U 2014.2497 SHH (markedsforing 
af kopimobler i Danmark havde fort til »en vis markedsforstyrrelse«), U 2013.2135 SHH 
( en vis forstyrrelse af markedet, om end af mindre karakter), U 2012.2706 H (hvor Hoje- 
steret fandt, at den eventuelle markedsforstyrrelse, som salg af en billig kopi af en sko af 
mrk. »PUMA« i Fakta-butikker havde medfort, matte antages at vere »yderst begreenset«), 
U 2012.256 H (sag om slavisk produktefterligning, som dog blev afgjort efter MFL $ I (nu 
$ 3)), U2009.1789 H (hvor krenkerens »meget betydelige salg af nerg~ende efterlignin- 
ger« af opvaskeborster, hundesk~le og skohorn »efter de omhandlede produkters karakter 
m~ antages i vesentligt omfang at have skadet [rettighedshaverens] fremtidige afset- 
ningsmuligheder«), U 2009.1018 H (en stor spredning af krrenkende punge p~fort mrk. 
»BURBERRY« havde medfort en s~dan eksponering, at Burberry havde krav p~ erstatning 
for markedsforstyrrelse ), U 2007. 1219 H (»belastning af patenthavers position pa marke- 
det«), U 1983.976 0 (en ulovlig kopiering af videob~nd var stoppet, men rettighedshave- 
ren »m~tte paregne en fremtidig omsetningsnedgang og et deraf flydende tab«), 
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U1963.782 H (hvor der ikke blev givet erstatning for markedsforstyrrelse, bl.a. pa grund 
af andre billige kopistole p~ markedet). 

I en lang rekke andre domme udm~ler domstolene skonsmessigt ~t belob, som bl.a. 
deekker erstatning for markedsforstyrrelse, jf. ndf. iv. Disse domme afslorer sjeldent, 
hvordan erstatningen for markedsforstyrrelse nermere er udmlt. 

Ved varemrkekrenkelser i forbindelse med parallelimport (herunder ompakning og 
ommerkning mv.) gives der normalt ikke erstatning for markedsforstyrrelse, se bl.a. 
U 2010.2213 H og U 1999. 1678 H. Se kritisk hertil Thomas Riis: Enerettigheder og veder- 
lagsrettigheder, 2005, s. 280-283. 

iii. Interne tab: Kontrolomkostninger mv. 
Den forurettede kan ogs~ kreve erstatning for sine udgifter til p~visning og 
efterforskning af krenkelserne, jf. herved udtrykkeligt betragtning 26 til 
RHD. Det kan f.eks. vere udgifter til provekob, laboratorieundersogelser og 
lign. Erstatning kan her kreeves, hvis udgifteme har veret rimelige og ikke 
erstattes som sagsomkostninger, jf. herom ovenfor A.5. 

Rettighedshaveren kan p samme grundlag kreve erstatning for sine udgifter til opbeva- 
ring og destruktion af varer og genstande mv ., som har veret beslaglagt i forbindelse med 
en sag om en midlertidig afgorelse, jf. RPL $ 429 (ovenfor D.2) eller en sag om bevissik- 
ring, jf. RPL § 653 b, stk. 5 ( ovenfor C.2), ell er som er tilbageholdt af toldmyndighedeme 
efter reglerne i toldforordningen ( omtalt nedenfor H. l ), jf. forordningens art. 29 og f.eks. 
U 2005.1537 H, SHD af 12.11.2007 (V-38-06) og SHD af 5.5.2009 (V-90-07). Det samme 
gelder udgifter til destruktion af varer, som kreves udleveret med henblik herp~ efter reg- 
leme om korrigerende foranstaltninger ( omtalt ovenfor E.2). 

iv. Bevissporgsm~l, formodningsregler mv. 
Erstatning forudsetter her som andre steder, at den forurettede kan godtgore 
eller dog sandsynliggore at have lidt et tab. Som nevnt ovenfor giver veder- 
lagsreglen herved domstolene en bredere skonsmargin til at fastsette en vis 
minimumserstatning ogs~ i de tilfeelde, hvor der ikke er sandsynliggjort noget 
lidt tab. Da erstatningsudm~lingen som nevnt ogs~ i mange tilfelde vil bero 
p~ et skon, forekommer det ikke sjeldent, at domstolene fastsetter ~t belob i 
rimeligt vederlag og erstatning. 

Fra nyere retspraksis, hvor retten skonsmressigt fastsretter et rimeligt vederlag og erstat- 
ning til ~t samlet belob, se f.eks. U 2020.2532 O (OPHL/MFL), U 2019.4050 0 
(VML/MFL), U 2019.1294 O (OPHL), U 2018.2595 SH (DSL), U 2018.1363 SH 
(OPHL/VML/IMFL), U 2017. 1870 SH (VML/OPHL/MFL), U 2017.923 SH (VML/MFL), 
U 2017.110 SH (VML/OPHL/MFL), SHD af 31.3.2017 (V-1-16, VML), SHD af7.2.2017 
(V-2-16, OPHL/MFL), SHD af 11.11.2016 (V-4-14, OPHL/DSL/MFL), SHD af 
7.11.2016 (V-104-15, VML), SHD af9.5.2016 (V-31-15, OPHL/MFL), SHD af 15.4.2016 
(V-44-14, OPHL), SHD af 1.4.2016 (V-44-15, VML), SHD af 31.3.2016 (V-52-14, 
VML), SHD af 30.3.2016 (V-6-14, VML), SHD af 18.2.2016 (T-4-13, PTL), U 2016.2429 
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SH (PTL), U 2016.887 SH (BML), U 2015.2334 H (VMF/konventionalbod nedsat efter 
AFTL § 36), U 2015.2011 H (VML/DSL), U 2015.1782 H (VML), SHD af 16.2.2015 (sag 
V-0069-13, OPHL/MFL, uretmressig brug af tekster og hjemmesidebaggrund), 
U 2015.1216 H (PTL), U 2015.869 H (VML), U 2014.2652 0 (OPHL, overskridelse af 
citatretten og manglende navngivelse), U 2014.2497 SH (OPHL/VML, kopiprodukter), 
U 2014.888 H (OPHL, Netto-reklamefilm), U 2013.2135 SHH (EU-design), U2013.1044 
H (VML/MFL ), SHD af 4.12.2012 (V-78-11, VML ), U2012.2706 H (VML, varemerke- 
forfalskede sko), SHD af2l.2.2012 (V-104-10, VML), U2009.1018 H (kopier afpunge 
mrk. »Burberry«, VML), SHD af 22.5.2008 (V-0052-07, DSL/MFL), U 2007.1896 H 
(VML), U 2003.1020 H (VML), U 2001.1572 V (OPHL), U 2001.747 H, U 2000.1838 SH 
(VML), U 1999.158 SH (VML/OPHL) og UI 998. 13 85/2 SH (VML ). 

I sager om ophavsretskrzenkelse har domstolene tidligere i nogle tilfeelde ac- 
cepteret en erstatningsudm~ling baseret p~ et princip om »dobbelt-op«, jf. 
U 1997.1546 V, 02001.1572 V og U2005.60 V. Ideen er nermere den, at 
der forst udm~les et vederlag efter vederlagsreglen, hvorefter erstatningen for 
den yderligere skade automatisk formodes at udgore et tilsvarende belob. I 
U 2011.1736 H (kom. af Eva Aaen Skovbo i NIR 2012/202) afviste Hojeste- 
ret imidlertid, at erstatningsudm~lingen »i sager om retsstridig tilgeengelig- 
gorelse af musikverker og lignende over internettet« kan baseres p~ et s~dant 
princip. Der ses heller ikke at vere holdepunkter for, at erstatningsudm~lin- 
gen i andre sager kan baseres alene p~ et s~dant princip. Om sporgsm~let, se 
bl.a. Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 2005, s. 279 f., og 
samme i SHR 150 ~r, s. 209. Princippet om »dobbelt op« kendes i tysk ret i 
visse sager om kollektiv forvaltning, se Annette Kur i IIC 2004/821-830, og 
RHD er ikke ti! hinder for regler herom, jf. EU-Domstolens <lorn af 
25.2.2017, C-367/15 (Kablowa). 

d. Godtgorelse for ikke-okonomisk skade 
Eneretslovenes erstatningsregel giver desuden mulighed for, at der kan fast- 
settes en godtgorelse til den forurettede for ikke-okonomisk skade, herunder 
ogs~ til b~de fysiske og juridiske personer (virksomheder). Dette forudsetter 
<leis, at de almindelige ansvarsbetingelser er opfyldt ( omtalt ovenfor a), og 
dels at krenkelserne kan antages at have pfort den forurettede en ikke- 
okonomisk skade. 

Godtgorelse for ikke-okonomisk skade spiller en vis rolle i ophavsretlige 
sager, hvor den iser, men ikke kun, kan vrere relevant ved kreenkelse af de 
ideelle rettigheder i OPHL $ 3, jf. hertil Schonning: OPHL-kom, s. 794. 

Se fra nyere praksis U 2019.1109 H (ikke grundlag for at tilkende godtgorelse for ikke- 
okonomisk skade), U 2015.1505 0 (godtgorelse p~ 15.000 kr. for uberettiget brug af foto- 
grafi i politiske annoncer i landsdakkende aviser), U 2014.2652 0 (hvor der ikke blev gi- 
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vet godtgorelse for overskridelse af citatretten og manglende navngivelse i den artikelver- 
sion, der var offentliggjort p~ BT's hjemmeside), U 2014.888 H (Nettoreklamefilm, ikke 
grundlag for godtgorelse), U 2013.3002 V (godtgorelse pa 3.000 kr. for TV2/Ostjy llands 
uberettigede brug af fotografi), U 2013.1704 0 (godtgorelse p~ 25.000 kr. for en kunstners 
uberettig brug af et fotografi i en strert pomografisk collage), U 2011.955 V (godtgorelse 
pa 37.500 kr. for ikke at kreditere en arkitekt), U 2010.1422 H (20.000 kr. for uberettiget at 
have bragt to malerier i omseetning), U 2005.1019 V (skonsmessigt tilkendt I 00.000 kr., 
jf. § 83, stk. 1 og 3, for visning af tv-transmitteret boksearrangement uden tilladelse). Det 
bemerkes, at godtgorelse for ikke-okonomisk skade i princippet var obligatorisk i ophavs- 
retlige sager for lov 1430/21.12.2005, jf. herom Schonning: OPHL-kom, s. 794 f. 

Der foreligger en lang rakke domme, der ang~r efterligning af »Tripp Trapp-stolen«, 
hvor domstolene i flere tilfelde og uden nermere begrundelse har fastsat en godtgorelse 
for ikke-okonomisk skade p 30.000 kr. til mobelartiktekten bag stolen, Peter Opsvik. 
Thomas Riis p~peger i SHR 150 ~r, at dette er udtryk for en seregen praksis (»Lex Tripp 
Trapp«), idet der sjeldent gives godtgorelse for ikke-okonomisk skade i andre sager om 
ulovlig produktefterligning i strid med OPHL. Som anfort af Riis kan forholdet skyldes, at 
godtgorelsen alene er givet for kreenkelse af Peter Opsviks ideelle rettigheder, som ikke er 
overdraget ti! producenten, og at Peter Opsvik - i modsetning til, hvad der ofte ses i disse 
sager var medsagsoger i de p~geldende sager. 

I andre immaterialretlige sager blev hjemlen til godtgorelse for ikke-okono- 
misk skade indfort i forbindelse med implementering afRHD (lov nr. 1430 af 
21.12.2005). Det er anfort i forarbejdeme, at der herefter vil kunne ydes 
godtgorelse i de tilfelde, hvor kopiprodukter er af s~ ringe kvalitet, at disse 
anses for skadelige for rettighedshaveren i ideel henseende. 

Se fra nyere retspraksis SHD af 9.1.2015 (V-0005-14) (ikke grundlag for godtgorelse »ef- 
ter sagens karakter«, sagen angik varemerkekrenkelse ved salg af jeans), SHD af 
10.1.2014 (V-58-12) (ikke grundlag for godtgorelse i sag om varemrerkeforfalskede pro- 
dukter), U 2010.3203 H (brug af mrk. »TIVOLI« for pomofilm mv.), SHD af 18.4.2011 
(V-0060-09) (ulovlig parallelimport af maskiner, som ikke var produceret og sikkerheds- 
godkendt ti! det europreiske marked) og U 2008.2263 SH (brug af velkendt varemrerke for 
alkohol). 

I en rekke sager, navnlig uden for det ophavsretlige omr~de, kan det vere 
vanskeligt at skelne klart mellem okonomisk og ikke-okonomisk skade, og 
domstolene kan i s~ fald udm~le erstatning og godtgorelse samlet som ~t be- 
lob, jf. neermere Thomas Riis i SHR 150 ~r, s. 204 ff. 

Emnet behandles i ovrigt grundigt i Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, 
2005, s. 311-327, og i SHR 150 ~r, s. 204-208. Se desuden navnlig Palle Bo Madsen: Mar- 
kedsret 3- Immaterialret, 7. udg. 2020, s. 398 ff., Henrik Udsen: De informationsretlige 
grundsetninger, 2009, s. 449, og Andersen/Carlquist/Rubinstein: Retsh~ndhevelse af im- 
materialrettigheder, 2006, s. 483-489. Emnet er med fokus pa norsk retspraksis behandlet 
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af Arne Ringnes i NIR 2005/615-622. Se 0gs~ EU-Domstolens dom af 17.3.2016, C-99/15 
(Liffers). 

e. Lempelse 
Det erstatningskrav, der fremkommer ved sammenstykningen af ovennevnte 
eller lignende poster, ska! behandles i overensstemmelse med de almindelige 
erstatningsregler, <let vii navnlig sige regleme i erstatningsansvarsloven 
(EAL). Heri ligger bl.a., at kravet i princippet kan nedscettes i medfor af EAL 
§ 24, men betingelseme herfor er formentlig kun sjeldent opfyldt. 

Se f.eks. U 2005.60 V om ulovlig kopiering og distribution af film, hvor landsretten ned- 
satte et samlet vederlags- og erstatningskrav p 753.013 kr. til 200.000 kr., jf. EAL $ 24, 
med folgende begrundelse: »Under hensyn til oplysningere om indstevntes okonomiske 
forhold og til, at der ikke har veret tale om en egentlig erhvervsmressig virksomhed fra 
indstevntes side, idet der intet okonomisk udbytte har veret for ham, finder landsretten, at 
erstatningsansvaret for indstevnte skal lempes, jf. erstatningsansvarslovens $ 24.« 

5. Straf undergivet privat p~tale 
Aile eneretslovene indeholder bestemmelser om straf for kreenkelser af ret- 
tighederne, der beg~s forseetligt eller groft uagtsomt, se OPHL $$ 76-80, PTL 
$ 57, BML $ 54, DSL $ 36 0g VML $ 42. Som udgangspunkt kan s~danne 
kreenkelser straffes med bode og p~tales af den forurettede selv (privat p~ta- 
le). Det indeberer, at sporgsm~let om straf behandles efter reglerne i den civi- 
le retspleje, jf. RPL § 989. Hvis der foreligger en strafbar overtrzdelse af ene- 
retslovene, som er undergivet privat p~tale, kan rettighedshaveren s~ledes i en 
civil retssag nedlegge en p~stand om, at sagsogte skal idommes straf i form 
af bode. Bodens storrelse og forvandlingsstraffen fastsettes af retten, jf. 
STFL $$ 50-55. Der gelder en foreldelsesfrist p~ 6 m~neder for private p~ta- 
le, jf. nermere STFL § 96. 

I grovere sager er strafsanktionen underlagt betinget offentlig eller offent- 
lig p~tale, og i s~ fald fores sagen i strafferetsplejens former, dvs. ved en of- 
fentlig straffesag. Da mange af de strafferetlige problemstillinger er ens, uan- 
set om sagen behandles som en privat eller offentlig straffesag, behandles 
disse strafferetlige sporgsm~l i forbindelse med behandlingen af offentlige 
straffesager om immaterialretskrenkelse nedenfor F. F orholdet mellem privat 
og (betinget) offentlig p~tale reguleres af de almindelige regler i RPL kap. 65. 

I praksis p~st~s normalt kun straf i civile retssager om ret klare tilfeelde af 
immaterialretskrenkelse. Det kan bl.a. skyldes, at en p~stand om straf sker- 
per kravene ti! bevis, hvilket kan have en negativ afsmittende effekt pa rettens 
vurdering af sagens ovrige p~stande, uanset de strengere subjektive krav om 
tilregnelse for at idomme straf, at en p~stand om straf kan oge anvendelses- 
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omr~det for vidnefritagelse pga. risikoen for selvinkriminering, og at en bode 
tilfalder statskassen (ikke rettighedshaveren), jf. STFL § 50, stk. 1. 

Som eksempler p~ civile retssager med p~stand om straf for immaterialretskrenkelse kan 
bl.a. henvises til U 2017.923 SH (bode pd 10.000 kr., MFL/VML), U 2015.1505 O (bode 
p~ 10.000 kr., OPHL), SHD 16.2.2015 (V-0069-13) (bode pa 10.000 kr., OPHL/MFL), 
U 2015.979 H (frifindelse), U 2014.2876 H (bode p~ 25.000 kr., VML) og U 2014.2652 0 
(5.000 kr., OPHL), U 2011.955 H (bode p~ 30.000 kr. for brug af arkitekttegninger), 
U2009.733 H (p~stand om straf ikke taget til folge), U 2008.2263 SH (bode 50.000 kr., 
VML) og U 2006.3158 H (hvor SHR idomte bode p~ 25.000 kr./VML, mens Hojesteret 
frifandt). Om behandlingen af private straffesager, herunder om immaterialretskrenkelse, 
se navnlig Peter Norgaard: Private straffesager, 2013, og Berti! A. Frossel i JUR 1998/390 
ff. 

6. Ugyldighedsindsigelser 
Den, der sagsoges for krenkelse af en immaterialrettighed, der er stiftet ved 
registrering i Danmark, kan kun gore geldende, at registreringen er ugyldig 
(skal opheves/udslettes), ved at nedlegge en p~stand herom. En s~dan p~- 
stand skal nedlegges over for indehaveren af den p~geldende rettighedsregi- 
strering, ogs~ selv om sagen er anlagt af en anden, f.eks. en p~taleberettiget 
licenstager. I s~ fald m~ indehaveren adciteres. 

Adcitation sker efter RPL § 250, men indehaveren kan her adciteres, uanset hvor indehave- 
ren har vrerneting, jf. neermere PTL § 63, stk. 4, BML § 59, stk. 4, VML § 29, DSL § 45, 
stk. 2, og RPL § 250. Ifolge BrIF art. 24, stk. 4, og LugK art. 22, stk. 4, har danske dom- 
stole enekompetence til at tage stilling til s~danne registreringers gyldighed, uanset inde- 
haveren har bopel i et (andet) EU/EFT A-land, jf. herom ovenfor B.2.b. 

Kravet om »retlig interesse« indeberer, at den p~st~ede krenker i en varemerkesag 
ikke nodvendigvis kan f~ retten til at tage stilling til, om brugspligten er opfyldt for andre 
varer og tjenesteydelser end dem, som er relevante for krenkelsessporgsm~let, jf. 
U 2001.2094 SH og hertil Nicolai Lindgreen i NIR 2002/129 ff. Se ogs~ U 2007.1857 H 
og Knud Wallberg/Frank Ravn: VML-kom, s. 420 f. 

Hvis der nedlegges en modp~stand om ugyldighed, skal sagsogte give med- 
delelse herom til Patent- og Varemerkestyrelsen og til registrerede licensta- 
gere, jf. neermere PTL § 63, stk. 3, BML § 59, stk. 3, og DSL § 45, stk. 1. Om 
kravene til at f~ kendt en rettighed ugyldig mv. henvises til afsnit Hi kap. III- 
VI. Hvis sagsogte f~r medhold i en s~dan p~stand om ugyldighed (opheevel- 
se/udslettelse), har dette virkning ex tune i forhold til anvendelse af de sankti- 
oner mv., der er hjemlet i eneretslovene, herunder straf og erstatning, jf. bl.a. 
PTL § 61, 2. pkt., og DSL § 40, 2. pkt. 
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Der er mange eksempler p~ s~danne modp~stande om ugyldighed af patenter og brugsmo- 
deller, se f.eks. 02015.1216 H, U2014.2357 H, SHD af26.6.2014 (T-0017-10 og T- 
0008-11), SHD af 23.10.2013 (T-13-10), SHD af 20.6.2013 (T-1-11), SHD af 15.6.2012 
(T-9-07), U 2010.727 H, U 2009.733 H kom. Eva Aaen Skovbo i NIR 2010/165-167, 
U 2005.3054 0, U 1989.548 H 0g U 1979.376 H. Om anvendelse af den s~kaldte »pro- 
blem and solution approach« i denne forbindelse, se Bjorn Ryberg i ET 2014/119. Modp~- 
stande om ugyldighed af designregistreringer forel bl.a. i U 2012.256 H og SHD af 
14.2.2012 (V-34-10 m.fl.). En modp~stand om, at rettighedshaveren skulle tilpligtes at ud- 
slette en dansk varemerkeregistrering, var nedlagt i U 2011.2736 H. Se ogs~ U 2017.110 
SH, hvor retten ikke fandt grundlag for at fastsl~, at tre EU-varemarker var ugyldige. 

7. Offentliggorelse af domme 
Med henblik p~ »at afskrekke en fremtidig krenkende part og fremme en 
oget bevidsthed hos den brede offentlighed« indeholder RHD art. 15 en be- 
stemmelse om offentliggorelse af retsafgorelser, som er implementeret i 
dansk ret ved indsrettelse af folgende enslydende bestemmelse i alle enerets- 
lovene (OPHL § 84 a, PTL § 60 a, BML § 58, DSL § 39 a og VML § 44 a): 

»I en dom, hvorved nogen dommes [for immaterialretskrenkelse] ..., kan retten p~ bege- 
ring bestemme, at dommen skal offentliggores i sin helhed eller i uddrag. 

Stk. 2. Pligten til offentliggorelsen p~hviler kreenkeren. Offentliggorelsen skal ske for 
krenkerens regning og p~ en s~ fremtredende m~de, som det med rimelighed kan forlan- 
ges.« 

Bestemmelsen finder kun anvendelse p domme i civile retssager, og der m~ 
nedlegges en serskilt p~stand herom, som precist angiver, hvor og hvordan 
offentliggorelse skal ske, s~ledes at den om nodvendigt kan tvangsfuldbyrdes 
af fogedretten. Offentliggorelsen kan f.eks. ske i dagblade og p~ hjemmesi- 
der, eller ved direkte henvendelse til relevante tredjeparter. 

SHD af 21.8.2015 (V-39-14) (offentliggorelse p~ hjemmeside men ikke i pressen), SHD af 
8.5.2015 (V-46-14) (offentliggorelse p~ hjemmeside), U 2014.2876 H (offentliggorelse p~ 
hjemmeside og cirkulrereskrivelse til kreenkerens forhandlere), SHD af 19.3.2014 (V-0082- 
10) (offentliggorelse p~ hjemmeside), SHD af 12.3.2014 (V-0091-11), U 2014.1396 H (of- 
fentliggorelse i to tidsskrifter og p~ to hjemmesider) og U 2010.3203 H (offentliggorelse 
ved direkte henvendelse til den personkreds, der havde modtaget en pressemeddelelse, pa 
en hjemmeside samt ved indrykning af en annonce i Borsen og Berlingske Tidende med 
gengivelse af dommenes konklusioner). 

I folgende afgorelser blev krav om offentliggorelse af dommen p~ krenkerens hjem- 
meside derimod ikke taget til folge: U 2019.1109 H, U 2017.3607 SH, SHD af 26.6.2017 
(V-53-14 m.fl.), SHD af 1.5.2017 (V-10-16 m.fl.), U 2016.887 SH, SHD af 20.4.2015 (V- 
45-13), SHD af 16.2.2015 og SHD af 16.12.2015 (V-21-15). Emnet er neermere behandlet 
i Salung Petersen/Mogelvang-Hansen/Riis: Judicielle forbud/p~bud og immaterialretspro- 
ces, s. 261 ff. 
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F. Straffesager om immaterialretskrcenkelse 

Offentliggorelse af domme skal ske i overensstemmelse med reglerne om da- 
tabeskyttelse (GDPR rn.v.) samt andre regler, der beskytter privatlivets fred, 
som f.eks. STFL $ 264 d, srnh. RHD art. 2, stk. 3. Dette har seerlig betydning 
ved folsomme personoplysninger. Hvis dommen ogs~ idommer krenkeren 
straf (f. ovenfor 5), kan kreenkeren ikke dommes til at offentliggore den del 
af dommen, der ang~r straf, jf. RPL $ 1017 dog U 2014.2876 H. 

Det piihviler i 0Vrigt domstolene at sende en udskrift til Patent- og Vare- 
mcerkestyrelsen af domme, der anlegges efter regleme i VML, DSL, PTL og 
BML, jf. neermere VML § 34, DSL 46, PTL $ 65 og BML $ 61, stk. 2. 

F. Straffesager om immaterialretskrenkelse 

1. Alment 
Straf for immaterialretskrenkelser havde tidligere ingen storre praktisk be- 
tydning, og i midten af 1900-tallet blev det endda diskuteret at afskaffe reg- 
lerne herom. Dette endrede sig vresentligt fra ornkring 1980, navnlig som 
folge af den teknologiske udvikling (kopimaskiner, videomaskiner, kassette- 
b~ndoptagere, hjemmecomputere med cd/dvd-brendere, printere og scannere, 
usb-nogler, internettet, srnartphones osv.) og den globaliserede varehandel, 
som har givet nye muligheder for at krenke immaterialrettigheder i hidtil uset 
omfang og p~ m~der, som er vanskelige at gribe effektivt ind over for gen- 
nem civil retsforfolgning. Samtidig er der opst~et en egentlig professionel 
kriminalitet p~ immaterialrettens omr~de. 

Problemerne gor sig iseer geldende p~ ophavsrettens omr~de i form af om- 
fattende piratkopiering og ulovlig deling af musik, film, computerspil og an- 
dre edb-programmer. Der er ogs~ en omfattende handel via internettet og p~ 
kremmermarkeder mv. af varer, som udgor ulovlige produktefterligninger 
(»piratkopierede varer«) og uretmessigt er p~fort andres varemerker mv. 
(»varemerkeforfalskede varer«). 

Disse forhold har fort til en betydelig skerpelse af det strafferetlige vern 
af immaterialrettigheder, s~ledes af grovere immaterialretskrenkelser nu kan 
straffes med feengsel og er undergivet (betinget) offentlig p~tale. Der er her- 
ved givet mulighed for at anvende straffeprocessuelle tvangsindgreb (f.eks. 
ransagning, beslagleggelse og konfiskation) som led i efterforskningen. 

Rigsadvokaten har i sin meddelelse RM 5/2010 af 17.11.2010 fastsat ret- 
ningslinjer for behandling af straffesager vedrorende immaterialretskrenkel- 
ser, som bl.a. setter retningslinjer for en serlig visitationsordning, som blev 
udbygget i 2013. Herefter kan politianmeldelse af s~danne krankelser nu al- 
tid ske direkte til Statsadvokaten for Seerlig Okonomisk og International Kri- 
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