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Danske domme om ophavsret 

• Nederlag til Tripp Trapp- stolen 
• Liberal Alliance: Pressefoto måtte ikke bruges i avisannoncer 
• Skitseforslag til Lidl-butik anset som et arkitektonisk værk, som blev 

krænket; UBVA har tilsvarende landsretssag om Hasle Havn 
• Laserdisken: Der kræves udtrykkeligt samtykke til parallelimport 

 



Danske domme om medieret 

• Politiet måtte beslaglægge it-udstyr, mobiltelefoner m.v. på Se og 
Hørs redaktion 

• Udtalelse om, at en historiker var KGB-agent, anset som en 
ærefornærmende sigtelse 

• TV 2 Danmark ikke pålagt at udlevere råbånd i forbudssag 
• TV 2 Østjylland ikke pålagt at udlevere råbånd til politiet 



Lovvalg m.v., danske afgørelser 

• U 2014.2497 SH (Interior Addict og Nlini) 
• Østre Landsrets kendelse 3.6.2015 (Voga) 

 
Blokeringssager: 
• U 2015.1094 SH (Interior Addict) 
• Østre Landsrets kendelse 8.2.2016 (Voga) 
• Teleindustriens Code of Condict 



EU-retspraksis om lovvalg, værneting og 
blokering af adgang til hjemmesider 
Deliktsværneting: 
• EU-dom C-170/12 (Pinckney) 
• EU-dom C-441/13 (Hejduk) 
 
Lovvalg, lex loci delicti: 
• EU-dom C-173/11 (Football Dataco) 
• EU-dom C-98/13 (Rolex) (U 2014.2412 H) 
 
Spredningsretten: 
• EU-dom C-5/11 (Donner) 
• EU-dom C-516/13 (Dimensione) 
 



EU-retspraksis 

• Allposters, C-419/13: Ændring af mediet (plakat i træramme) 
udelukker konsumption 

• Sager om privatkopieringsvederlag: 
• Copydan, C-463/12: Hukommelseskort i mobiltelefoner omfattes; der bør 

være ligebehandling af medier og udstyr 
• Reprobel, C-572/13: Forlæggere ikke berettigede til vederlag for 

vederlagsordning på fotokopieringsområdet 
• Tre verserende sager 



EU-retspraksis 

• SBS Belgium, C-325/14: Overføring af kodede tv-signaler til 
kabeldistributør ikke overføring til almenheden 

• Sager om offentlig fremførelse: 
• SPA, C-151/15 
• Spa, C-351/12 
• Tandlæge, C-135/10 
• Reha, C-117/15 – GA-udtalelse 23.2.2016 



EU-retspraksis 

• Sager om linking: 
• Svensson/Retriever, C-466/14 
• Bestwater, C-348/13 
• C More Entertainment, C-279/13 
• GS Media/Playboy, C-160/2015 – GA-udtalelse 7.4.2016 (links er ikke 

overføring, dvs. ikke en ophavsretligt relevant handling, også links til ulovligt 
materiale på nettet er lovlige, uanset ond tro)  



Tak for opmærksomheden! 

 
 

ps@ophavsretsadvokaten.dk 
 

Tlf. 25 322 333 
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