
Jan Rosén

Professor i civilrätt
Juridiska fakulteten

Stockholms Universitet



SFU:s studiedagSFU:s studiedag
2009.12.142009.12.14

SpSpåårvrväägshallarna, Stockholmgshallarna, Stockholm

UpphovsrUpphovsräätten idagtten idag

Aktuell Aktuell domspraxisdomspraxis och nya och nya 
affaffäärsmodellerrsmodeller



VerkshVerkshööjden igenjden igen
HD och unionsdomstolen sHD och unionsdomstolen säätter grtter gräänsernser

Högsta domstolens dom den 9 april 2009 
NJA 2009 s 159, Mini Maglite
Mag Instruments Inc. v. IKEA

Unionsdomstolens dom den 16 juli 2009
Mål C-5/08, Infopaq International A/S v. 

Danske Dagblades Forening





EUEU--direktiv om originalitetdirektiv om originalitet

Artikel 1 i Softwaredirektivet 91/250/EEG : datorprogram skyddasArtikel 1 i Softwaredirektivet 91/250/EEG : datorprogram skyddas ””om det om det 
äär originellt i den meningen att det r originellt i den meningen att det äär upphovsmannens egen intellektuella r upphovsmannens egen intellektuella 
skapelse. Inga andra bedskapelse. Inga andra bedöömningsgrunder skall tillmningsgrunder skall tilläämpas vid faststmpas vid faststäällande av llande av 
om det skall komma i om det skall komma i ååtnjutande av skydd.tnjutande av skydd.””

Artikel 3.1 Artikel 3.1 DatabasdirektivetDatabasdirektivet 96/9/EG : upphovsr96/9/EG : upphovsräättsligt skydd fttsligt skydd föör databas  r databas  
om den om den ””ppåå grund av innehgrund av innehåållets urval eller sammanstllets urval eller sammanstäällning utgllning utgöör sr såådana dana 
intellektuella verk som kan utgintellektuella verk som kan utgööra fra fööremremåål fl föör upphovsrr upphovsräätt. Inga andra tt. Inga andra 
kriterier kan tillkriterier kan tilläämpas fmpas föör att besluta om skydd skall ges.r att besluta om skydd skall ges.””

Artikel 6 Skyddstidsdirektivet 93/98/EEG : fotografier kan fArtikel 6 Skyddstidsdirektivet 93/98/EEG : fotografier kan fåå skydd om de skydd om de 
”ä”är originella pr originella påå ssåå ssäätt att de tt att de äär upphovsmannens egna intellektuella skapelse. r upphovsmannens egna intellektuella skapelse. 
Inga andra bedInga andra bedöömningsgrunder skall tillmningsgrunder skall tilläämpas fmpas föör rr räätten till skydd.tten till skydd.””



HD i NJA 2009 s 159, Mini HD i NJA 2009 s 159, Mini MagliteMaglite

•• FFöör brukskonst gr brukskonst gääller ett nller ett nåågot sgot säänkt krav pnkt krav påå verkshverkshööjd jd 
som dock inte psom dock inte pååtagligt skiljer sig frtagligt skiljer sig fråån de krav som i n de krav som i 
andra fallandra fall uppruppräätthtthåålls flls föör ett upphovsrr ett upphovsräättsligt skydd.ttsligt skydd.

•• Det fDet fåår emellertid antas r emellertid antas ””ggäälla ett hlla ett höögre krav pgre krav påå
verkshverkshööjd jd ään det som stn det som stäälldes upp i tiden flldes upp i tiden fööre 1970 re 1970 åårs rs 
lagstiftninglagstiftning””..

•• ””FrFråån strikt upphovsrn strikt upphovsräättsliga utgttsliga utgåångspunkter saknas ngspunkter saknas 
dock skdock skääl att stl att stäälla hlla höögre krav pgre krav påå verkshverkshööjd i ett fall jd i ett fall 
som det fsom det föörevarande.revarande.””



Centrala frCentrala fråågestgestäällningar i llningar i 
InfopaqmInfopaqmååletlet

Vad innebVad innebäär r ””delvistdelvist mmåångfaldigandengfaldigande”” och och 
kan det kan det ””omfatta lagring i datasystem och omfatta lagring i datasystem och 
utskrift putskrift påå papper av ett utdrag om elva papper av ett utdrag om elva 
ordord””..
De automatiserade sDe automatiserade söökprocesser som kprocesser som 
informationsfinformationsfööretaget retaget InfopaqInfopaq tilltilläämpade mpade 
innebar att ett utdrag om elva ord ur en innebar att ett utdrag om elva ord ur en 
artikel gjordes varje gartikel gjordes varje gåång som artikeln ng som artikeln 
ppååtrträäffades inom sffades inom sööksystemen.ksystemen.



Unionsdomstolens (fjUnionsdomstolens (fjäärde rde 
avdelningen) slutsatseravdelningen) slutsatser

Nr 37: Nr 37: InfosodirektivetInfosodirektivet tilltilläämpas pmpas påå verk som verk som äär r 
originellt poriginellt påå ssåå ssäätt att det tt att det äär upphovsmannens r upphovsmannens 
egen intellektuella skapelseegen intellektuella skapelse
Nr 38: Delar av ett verk skall inte bedNr 38: Delar av ett verk skall inte bedöömas mas 
annorlunda annorlunda ään hela verk.n hela verk.
Nr 40: Verkets skyddsomfNr 40: Verkets skyddsomfåång skall png skall pååverkas av verkas av 
att att InfosocdirektivetInfosocdirektivet syftar till att inrsyftar till att inräätta en htta en höög g 
skyddsnivskyddsnivåå. . 



Unionsdomstolen iUnionsdomstolen i
InfopaqmInfopaqmååletlet

Nr 51:  En handling under en Nr 51:  En handling under en 
datainsamlingsprocess, som bestdatainsamlingsprocess, som beståår i att ett r i att ett 
utdrag om elva ord frutdrag om elva ord fråån ett skyddat verk lagras i n ett skyddat verk lagras i 
datasystem och skrivs ut, kan omfattas av datasystem och skrivs ut, kan omfattas av 
begreppet begreppet delvistdelvist mmåångfaldigande i artikel 2 ngfaldigande i artikel 2 
InfosocdirektivetInfosocdirektivet..



FrFråågor efter gor efter InfopaqInfopaq--domendomen

AntingenAntingen: : ÄÄr det nr det nöödvdväändigt vid tolkningen av ndigt vid tolkningen av 
uttrycket uttrycket ””delvisdelvis”” exemplarframstexemplarframstäällningllning i artikel i artikel 
2 2 InfosocdirektivetInfosocdirektivet att anta att att anta att originalitetskravetoriginalitetskravet
har harmoniserats genom domen? har harmoniserats genom domen? ReproductionReproduction
””in partin part”” avser ocksavser ocksåå nnäärstrståående rende räättigheter!ttigheter!
EllerEller: Sj: Sjäälvstlvstäändig tolkning av ndig tolkning av 
originalitetskonceptetoriginalitetskonceptet, samma f, samma föör alla verk, inga r alla verk, inga 
referenser till nationell rreferenser till nationell räätt, framhtt, framhåållandet av de llandet av de 
mmåål som det senaste direktivet anger (stl som det senaste direktivet anger (stäärkt rkt 
rräättsskydd och ttsskydd och TRIPSTRIPS--anpassninganpassning))



Kommissionens Kommissionens ReflectionReflection DocumentDocument 2009.10.222009.10.22

CreativeCreative ContentContent in a European Digital in a European Digital SingleSingle Market: Market: 

Challenges for the Challenges for the FutureFuture

A A ””European Copyright European Copyright LawLaw”” –– a a trulytruly unifiedunified
legal legal framworkframwork..
A Community copyright A Community copyright titletitle wouldwould havehave instantinstant
CommunityCommunity-- widewide effecteffect, , enhanceenhance legal legal securitysecurity
and and transparencytransparency..
Legal basis: Legal basis: ArticleArticle 118(1) of the 118(1) of the TreatyTreaty on the on the 
FunctioningFunctioning of the European Union (of the European Union (LisbonLisbon
Reform Reform TreatyTreaty))



LisbonLisbon Reform Reform TreatyTreaty

ArticleArticle 118(1):118(1):
In the In the contextcontext of the of the establishmentestablishment and and 
functioningfunctioning of the of the internalinternal market, the European market, the European 
ParliamentParliament and the Council, and the Council, actingacting in in accordanceaccordance
with the with the ordinaryordinary legislative legislative procedureprocedure, , shallshall
establishestablish measuresmeasures for the for the creationcreation of European of European 
intellectualintellectual propertyproperty rights to rights to provideprovide uniform uniform 
protectionprotection of of intellectualintellectual propertyproperty rights rights 
throughoutthroughout the Unionthe Union…”…”


