Digitale værker i
ophavsretten
Louise Yde Frank

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Digitale værker i ophavsretten

Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Louise Yde Frank

Digitale værker i ophavsretten

Jurist- og Økonomforbundets Forlag
2014

Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Louise Yde Frank
Digitale værker i ophavsretten
(Specialeafhandling afleveret 23. maj 2013)
1. udgave, 1. oplag
© 2014 by forfatteren, foreningen for Entertainment- og Medieret,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Omslag: Bo Helsted
Printed in Denmark 2014
ISBN 978-87-574-9700-7

Udgivet med støtte fra

Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Gothersgade 137
1123 København K

Jurist- og

Telefon: 39 13 55 00
Telefax: 39 13 55 55
Økonomforbundets
e-mail: forlag@djoef.dk
www.djoef-forlag.dk
2010

Forlag

Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Forord .......................................................................................................

7

1. Indledning .............................................................................................
1.1. Problemformulering ....................................................................
1.2. Afgrænsning ................................................................................

8
9
10

Del I. Baggrund ........................................................................................
2. Ophavsrettens omfang .........................................................................
2.1. Eneretsprincippet .........................................................................
2.1.1. Eksemplarfremstilling .....................................................
2.1.2. Spredning til almenheden ...............................................
2.1.3. Visning for offentligheden ..............................................
2.1.4. Offentlig fremførelse ......................................................
2.2. Overdragelse af rettigheder .........................................................
2.3. Delkonklusion .............................................................................
3. Uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttede værker – debatten .......
3.1. Former for uretmæssig brug .......................................................
3.1.1. Streaming ........................................................................
3.1.2. Downloading ...................................................................
3.1.3. p2p ...................................................................................
3.2. Delkonklusion .............................................................................
4. EU-retten ..............................................................................................
4.1. Delkonklusion .............................................................................

11
11
12
12
13
13
13
14
15
15
16
17
17
17
18
18
20

Del II. Konsumption i forhold til digitale værker ................................
5. Konsumption ........................................................................................
5.1. C-128/11 UsedSoft ......................................................................
5.2. ReDigi .........................................................................................
5.3. UsedSoft-sagen i forhold til ReDigi-sagen og disses
påvirkning af digital konsumption ..............................................
5.3.1. Lovgrundlag for de to områder ......................................

21
21
23
24
26
27

4
Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Indholdsfortegnelse
5.4. Samme retstilling? .......................................................................
5.4.1. Digitale værker omfattet af OPHL eller ej? ...................
5.4.2. Argumenter for, at digitale værkseksemplarer bør
være omfattet af konsumption ........................................
5.4.3. Argumenter imod, at digitale værkseksemplarer bør
være omfattet af konsumption ........................................
5.4.4. Sammenfatning af argumenterne for og imod digital
konsumption ....................................................................
5.5. Forslag til forholdene omkring konsumption af digitale værker
......................................................................................................
5.6. Delkonklusion .............................................................................
Del III. Effektive tekniske foranstaltninger ..........................................
6. Tekniske beskyttelsesforanstaltninger .................................................
6.1. Kritik ............................................................................................
6.2. Bestemmelsen .............................................................................
6.3. Adgangsforanstaltninger .............................................................
6.3.1. Forudsætningssynspunkt ved personlig tilegnelse –
muligheden for en generel regel om omgåelse ..............
6.3.2. Diskussion og sammenfatning af
adgangsforanstaltning .....................................................
6.4. Delkonklusion .............................................................................
7. Omgåelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger .............................
7.1. Metoder hvorved omgåelse kan foregå ......................................
7.1.1. VPN .................................................................................
7.1.2. DNS .................................................................................
7.2. Incitament for omgåelse ..............................................................
7.3. Konsekvens af omgåelse .............................................................
7.4. Omgåelse i forhold til streaming-tjenesten Netflix ....................
7.4.1. Sammenholdning af Netflix’ udbud af digitale værker
med det fysiske marked ..................................................
7.4.2. Den tekniske side af omgåelsen af geolocation checket ..
7.4.3. Sammenfatning ...............................................................
7.5. Delkonklusion .............................................................................
8. Netflix Brugsbetingelser ......................................................................
8.1. Overordnet introduktion til bestemmelserne ..............................
8.2. Manipulering af Netflix-tjenestens indhold ................................
8.3. Geografisk bestemmelse .............................................................
8.4. Forbud mod omgåelse af beskyttelsesindhold ...........................
8.5. Generel konsekvens ....................................................................

29
29
30
32
34
34
37
38
38
38
40
43
45
46
48
49
50
50
53
55
57
58
59
61
62
63
64
64
65
67
68
70
5

Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Indholdsfortegnelse
8.6. Sammenfatning og anvendelse af skematiseringen fremført af
Jakob Hüttel .................................................................................
8.7. Delkonklusion .............................................................................
9. Straffeloven ..........................................................................................
9.1. Delkonklusion .............................................................................
10. Konklusion ...........................................................................................

71
72
72
73
73

English Summary ....................................................................................

76

Litteraturliste ...........................................................................................

78

Bilag
Bilag 1. Mailkorrespondance mellem Larry Rudolph, ReDigi, og Louise
Yde Frank ...................................................................................................
Bilag 2. Skema fra Jakob Hüttels præsentation ved UBVA symposiet 2012
Bilag 3. Skema fra Jakob Hüttels præsentation ved UBVA symposiet 2012
Bilag 4. Skema fra Jakob Hüttels præsentation ved UBVA symposiet 2012
Bilag 5. Netflix Brugsbetingelser – hentet den 10.04.2013 ............................
Bilag 6. Netflix Privatlivspolitik – hentet den 10.04.2013 ..............................
Bilag 7. Tilmelding til Netflix.dk, 1 ................................................................
Bilag 8. Tilmelding til Netflix.dk, 2 ................................................................
Bilag 9. Tilmelding til Netflix.dk, 3 ................................................................
Bilag 10. Netflix Terms of Use (amerikanske betingelser) – hentet den
10.04.2013 ..................................................................................................
Bilag 11. Netflix orientering ved brug af tjenesten i udlandet ........................
Bilag 12. Illustration af brugernes valg af tjenester,på baggrund af deres
interesse og betalingsvillighed ...................................................................
Bilag 13. ReDigi Brugsbetingelser – hentet den 30.01.2013 ..........................
Figuroversigt
Figur 1 VPN ............................................................................................
Figur 2 Almindelig DNS opsætning .......................................................
Figur 3 Brug af anden DNS, fx UnBlockUs ..........................................
Figur 4 Prisoversigt .................................................................................

82
86
87
88
89
97
100
101
102
103
111
112
113

51
53
54
56

Alle figurer er udarbejdet af Louise Yde Frank

6
Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Forord
Forord
Forord
I dag bruger vi medier og indhold som aldrig før. Aldrig har det været så
nemt at dele oplevelser med hinanden på tværs af genrer, medier og landegrænser. Den digitale udvikling giver os en masse spændende muligheder, og
samtidig udfordrer den alle aktører i værdikæden fra indholdsskaber til bruger. Foreningen for Entertainment- og Medieret (FEMR) sætter fokus på,
hvad den digitale udvikling betyder for medie- og kulturprodukter. Derfor har
foreningen i samarbejde med Dreyers Fond udskrevet en prisopgave, der opfordrer jura-studerende til at give deres tanker, idéer og forslag til, hvordan vi
i fremtiden sikrer et bæredygtigt grundlag for kreativitet og innovation.
Denne afhandling er vinderbesvarelsen, og forfatteren modtager en præmie på kr. 10.000 samt udgivelse af afhandlingen som e-bog.
Foreningen for Entertainment- og Medieret blev stiftet i 1992 for at skabe
et uformelt netværk og et fagligt forum for jurister og advokater beskæftiget
inden for området for entertainment- og medieret, herunder med film, tv, musik m.m. Foreningen har ca. 180 medlemmer og årligt er vært for en række
arrangementer og events.
Du kan læse mere om FEMR og om prisopgaven på www.femr.dk.
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1.

Indledning

1. Indledning
Med den integrerede brug af internettet i vores hverdag – såvel arbejdsrelateret som privat – er mulighederne på internettet blevet mange. Man kan have
kontakt »ansigt til ansigt« på tværs af kloden, søge informationer om alle
tænkelige emner, klare sine dagligvareindkøb online, se film og høre musik
online, og meget mere. Der er mange muligheder for brugerne, og mulighederne har gjort brugerne krævende i forhold til, hvad Internettet skal kunne
levere. Hvis de værker, brugerne søger, ikke er lovligt tilgængelig, er der et
nemt alternativ, som kan opfylde deres ønsker. Alternativet er dog ulovligt,
og det kan have sine ulemper. Erhvervelse af digitale værkseksemplarer og
brugen af lovlige streaming-tjenester er en mellemvej. iTunes giver brugerne
mulighed for at erhverve musik/film-filer, mens der inden for musikverdenen
er tjenester som Spotify, der har vundet stort indpas. Spotify findes både som
gratis tilbud, sponseret ved reklameafbrydelser, og som abonnementbaseret
og dermed uden afbrydelser. Der findes flere lignende tjenester, blandt andet
som en del af et internetabonnement som eksempelvis YouSee/TDC Play.
Inden for film og tv har Viaplay været den mest udbredte aktør på det danske
marked for deciderede streaming-tjenester indtil oktober 2012, hvor den amerikanske tjeneste Netflix kom til Danmark. Konceptet er det samme for begge
tjenester – on demand tv og film. Efterfølgende er flere tjenester kommet til
som eksempelvis YouBio og HBO. Streaming-tjenesterne har betydet, at der
er åbnet op for brugernes valg af tid og sted – »on demand«.
Der har eksisteret lovlige amerikanske streaming-tjenester meget længere,
end der har været lignende tilbud i Danmark. Dog har de ulovlige tjenester
været tilgængelige for alle. Selvom der nu er lovlige alternativer for danske
brugere, eksisterer de ulovlige fortsat, og udvalget på de danske tjenester svarer ikke til eksempelvis de amerikanske, hvorfor disse fortsat kan være mere
attraktive. De amerikanske tjenester har dog stillet beskyttelsesforanstaltninger i vejen, der hindrer udenlandske brugeres adgang. I en digital verden har
brugerne ikke accepteret disse begrænsninger og har udviklet muligheder til
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1. Indledning
at omgå dem. Det er dermed muligt for en dansk bruger at fremstå som en
amerikansk bruger på Internettet og på denne måde benytte den amerikanske
tjeneste. Dermed kan brugeren benytte tjenester som Netflix på lige fod med
amerikanere – og samtidig betale ophavsmanden for brugen af værket. Der er
dog tvivl om lovligheden i denne omgåelse.
Såfremt brugerne ønsker at erhverve de digitale værker, giver en tjeneste
som iTunes brugerne mulighed for at erhverve musik/film-filer direkte gennem tjenesten og opbevare dem i tjenestens bibliotek. Det er ikke meningen,
at filerne skal kunne flyttes og benyttes i andre tjenester. Brugeren kan dog
dele dem på egne enheder. Hvis brugeren havde erhvervet et fysisk eksemplar
af en cd eller en dvd, ville han ikke være i tvivl om, at han måtte sælge dem
videre eller give dem til en ven. Det er en grundlæggende rettighed, som der
ikke stilles spørgsmålstegn ved. Når det kommer til digitale værker, kan han
dog ikke føle sig lige så sikker på denne ret. Der er nemlig tvivl om brugerens
rettigheder til denne type værkseksemplar. Selskabet UsedSoft sælger brugte
licenser til edb-programmer, og den amerikanske tjeneste ReDigi har oprettet
et salgsforum for brugte musikfiler. Retsstillingen for de to selskaber er dog
ikke umiddelbart ens; UsedSoft har EU-Domstolens ord for, at de må videresælge licenserne, mens ReDigi har en afgørelse imod sig fra en amerikansk
domstol. Konsumption er et grundprincip i ophavsretten, men når det kommer til digitale værker, er der altså ikke klarhed over begrebets anvendelighed.
Da brugen af Internettet er blevet en almindelig del af hverdagen for de
fleste, ønskes det med denne fremstilling at foretage en vurdering af ophavsretslovens bestemmelser i forhold til digitale værker. Det er valgt at fokusere
på to områder – konsumptionsbegrebet og beskyttelsen af digitale værker
med beskyttelsesforanstaltninger. Fremstillingen er delt op i 3 dele. Del I indeholder en gennemgang af relevante områder i ophavsretten og EU-retten.
Del II henvender sig på udstrækningen af konsumptionsbegrebet i forhold til
digitale værker. Del III angår ophavsretslovens beskyttelse mod omgåelse af
effektive tekniske foranstaltninger, herunder vil adgangsforanstaltninger samt
problemstillinger ved brug af udenlandske streaming-tjenester blive belyst.
1.1. Problemformulering
Det ønskes overordnet med denne fremstilling at foretage en vurdering af ophavsrettens omfang i forhold til digitale værker. Det vil være med fokus på to
problemstillinger; konsumption og effektive tekniske foranstaltninger.
Hvor langt kan konsumptionsbegrebet udstrækkes i forhold til digitale værker? Kan EU-afgørelsen i UsedSoft-sagen og den amerikanske sag angående
tjenesten ReDigi påvirke den danske opfattelse af konsumptionsbegrebet?
9
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Indledning
Såfremt en bruger ønsker at benytte en udenlandsk lovlig streamingtjeneste, er det nødvendigt at omgå nogle af de tiltag, tjenesten har taget. Der
kan derfor spørges, hvorvidt ophavsretslovens beskyttelse mod omgåelse af
effektive tekniske foranstaltninger kan anvendes i forbindelse med en brugers
anvendelse af udenlandske streaming-tjenester? Såfremt dette ikke er tilfældet, er der så andre grunde til, at en bruger ikke lovligt kan benytte udenlandske streaming-tjenester?
1.2. Afgrænsning
Fremstillingen vil være på baggrund af dansk lovgivning og på baggrund af
europæiske og internationale forpligtelser. Skønt der refereres til amerikanske
tjenester og selskaber, vil der ikke blive gået yderligere ind på amerikansk
lovgivning.
Vurderingen i forhold til online-film og serie streaming-tjenester vil ske på
baggrund af tjenesten Netflix og dennes betingelser. Når en dansk bruger benytter en udenlandsk streaming-tjeneste, vil der blive taget udgangspunkt i
brugen af Netflix’ amerikanske site.
I forbindelse med afsnit 5 vil der ikke blive set på den samlede økonomiske effekt, forslaget vil have for rettighedshaver og bruger – vurderingen vil
foregå på baggrund af ophavsretsloven og de argumenter, der kan udspringe
herfra, samt inddrage inspiration til hvorledes rettighedshaver kan tilgodeses
fra allerede kendte ordninger.
Der vil i denne fremstilling blive differentieret imellem det fysiske og det
digitale marked – herunder fysiske og digitale værker. Med fysiske værker
menes værker, som forefindes i fysisk form – herunder ligeledes cd’er og
dvd’er, skønt disse faktisk er i digitalt format. Med digitale værker menes
værker, som kun eksisterer i filformat enten på en brugers computer eller på
en online-tjeneste.
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DEL I

Baggrund

Del I. Baggrund
Denne del indeholder en gennemgang af relevante områder i ophavsretten
samt EU-retten, der vil danne grundlag for den videre fremstilling.

2.

Ophavsrettens omfang

2. Ophavsrettens omfang
Ophavsretsloven (OPHL), revideret senest i 2010, beskytter ophavsmandens
ret til et værk, der er udtryk for hans selvstændige skabende indsats og udtryk
for hans kreativitet (herunder et subjektivt nyhedskrav til værket – det skal
synes nyt). Man siger, at værket skal være originalt, det skal have værkshøjde. Dette kaldes ligeledes originalitetskravet og er en betingelse for, at et
værk nyder ophavsretlig beskyttelse. Omfattet af ophavsretten er litterære og
kunstneriske værker. Disse to kategorier omfatter mange typer værker. Det
gælder såvel værker på skrift og i tale som musiske, sceniske, filmiske og fotografiske værker. Ligeledes falder billedkunst, bygningskunst og brugskunst
samt værker, der er kommet til udtryk på anden måde, ind under begrebet
værker i OPHL § 1, stk. 1.
Ophavsretten skal ikke ansøges, men indtræder, så snart værket frembringes, såfremt det lever op til kravet om originalitet. Dermed kan forberedelser
til det endelige værk ligeledes nyde beskyttelse, såfremt disse er originale.
Værkerne nyder beskyttelse i 70 år efter ophavsmandens død, jf. OPHL
§ 63. Når det kommer til filmværker, løber beskyttelsestiden fra dødsåret for
den længstlevende af følgende personer, der har været med ved skabelsen af
filmen, jf. § 63, stk.1:
1) Den ledende instruktør,
2) Drejebogsforfatteren,
3) Dialogforfatteren og
4) Komponisten til musik, som er specielt frembragt til brug i filmværket.
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Del I. Baggrund
Film er altså et værk, der er omfattet af ophavsretsloven, og dette gælder ikke
blot den traditionelle underholdningsfilm, men blandt andet også tv-reklamer,
serier og filmmateriale til undervisningsbrug. Da filmværker er omfattet af
ophavsretsloven, skal loven ligeledes overholdes i forbindelse med online
streaming-sites.
Efter ophavsrettens udløb må der ikke ske ændringer i et litterært eller
kunstnerisk værk i strid med de ideelle rettigheder i OPHL § 3, jf. § 75. De
ideelle rettigheder er den såkaldte faderskabsret, der indebærer, at ophavsmanden har krav på at blive nævnt i forbindelse med eksemplarfremstillinger,
og hvis værket gøres tilgængeligt for offentligheden, jf. § 3, stk. 1, og respektretten i § 3, stk. 2. Denne indebærer, at ophavsmanden kan forbyde, at
hans værk ændres eller fremføres på en måde, der krænker hans eneret. Disse
rettigheder gælder ikke kun ved udløbet af ophavsretten, men fra den dag ophavsretten indtræder.
Nedenfor vil nogle af de rettigheder, der følger med ophavsretten til et
værk, blive gennemgået.
2.1. Eneretsprincippet
Dette er et princip, der giver ophavsmanden eneret til eksemplarfremstilling
af et værk og råden over værkets tilgængelighed for almenheden. Nedenfor
vil disse rettigheder blive gennemgået enkeltvist og on demand-brugen af
værker placeret.
2.1.1. Eksemplarfremstilling
Hvis et værk kopieres – man trykker en bog eller brænder en cd – er der tale
om eksemplarfremstilling i OPHL § 2’s forstand. Det er her, fysiske eksemplarer, der kopieres til et nyt fysisk eksemplar. Indspilning af en cd med et
computerprogram, for eksempel til harddisken, der derefter giver adgang til
musikken uden brug af cd’en, er ligeledes eksemplarfremstilling, selvom
denne eksemplarfremstilling ikke er i form af et fysisk eksemplar, jf. § 2,
stk. 2.
Der var tidligere tvivl om, hvorvidt den kortvarige lagring af værket i digitalt udstyrs hukommelse, der sker ved afspilningen for eksempel i »cacheram«, var en eksemplarfremstilling. Spørgsmålet er dog blevet afgjort ved infosoc-direktivets artikel 2, og det fremgår nu af OPHL § 2, stk. 2, 2. pkt., at
flygtig digital lagring for gengivelsens skyld også er en form for eksemplarfremstilling.
Da al digital afspilning af cd’er, dvd’er, m.m. medfører disse flygtige lagringer af værket, vil brugeren i princippet skulle opnå tilladelse af ophavsmanden for at kunne benytte værket. Der vil dog formentlig være tale om stil12
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2. Ophavsrettens omfang
tiende accept til denne eksemplarfremstilling ved salget af dvd’er eller cd’er,
da det ellers ikke vil være muligt at benytte værkerne. Der er dog lavet en generel undtagelse til OPHL § 2, stk. 2, 2. pkt., i § 11 a. Denne undtagelse
stammer fra infosoc-direktivet og er udtrykt i artikel 5, stk. 1. Undtagelsen
tillader netop denne flygtige lagring af værker, der opstår ved den tilsigtede
brug af værket. Streaming af film på nettet er ligeledes omfattet. Det er selvfølgelig et krav for benyttelse af undtagelsen, at det sker på baggrund af et
lovligt forlæg. Dette følger af 2002-lovmotiverne til ændring af OPHL. 1 Kravet om lovligt forlæg rammer ikke blot brugerne af for eksempel tjenesten
YouTube men også netværksoperatøren. Såfremt netværksoperatøren giver
adgang til sites, der indeholder ulovlige fremstillinger af beskyttede værker,
vil rettighedshaverne kunne få nedlagt et forbud ved opfyldelse af forbudsbetingelserne i retsplejelovens kap. 57. Der kan fra domspraksis henvises til The
Pirate Bay-dommen, U 2010.2221 H, hvor Telenor blev pålagt at lukke adgangen til sitet, da denne indeholdt links til andre sites, der krænkede ophavsretligt beskyttede værker.
2.1.2. Spredning til almenheden
Retten til at sprede et værk ved salg, udlejning, udlån eller på anden måde til
almenheden tilkommer ophavsmanden. Dette fremgår af OPHL § 2, stk. 3,
nr. 1. Spredning inden for privatsfæren er til gengæld lovlig. Begrebet spredning til offentligheden gælder, så snart det kommer uden for familie/venner/
bekendte. Det er dermed lovligt at give en gave i form af et ophavsretligt beskyttet værk til en ven eller bytte et værk med en bekendt.
2.1.3. Visning for offentligheden
Ved visning for offentligheden er det ikke en tv-udsendelse, der menes, men
at et fysisk eksemplar vises for almenheden, eksempelvis på et offentligt tilgængeligt sted. Omfanget af visningsretten specifikt med henblik på tv var
tidligere et omtvistet spørgsmål. I forarbejderne til lovændringen af ophavsretsloven i 2002 2 blev det så slået fast, at § 2, stk. 3, nr. 2, ikke henvender sig
til »visning« på tv, men at dette falder ind under offentlig fremførelse.
2.1.4. Offentlig fremførelse
Det er i denne kategori, at tv-udsendelser, radio, teaterforestillinger, biograffilm, m.m. hører til. Det er afsenders forhold og ikke modtagers, der afgør,
1.
2.

Thomson Reuters LFF 2002-2003.1.19.
Thomson Reuters LFB2002-2003.1.19.
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hvorvidt der er tale om offentlig fremførelse. Hvis rettighedshaver fremfører
sit værk i tv-udsendelser, er det henvendt til almenheden, og dermed er det
offentlig fremførelse i OPHL § 2, stk. 4’s forstand. Det er ikke afgørende,
hvor mange der ser værket, og om de, der gør, er familie og venner. Det, at
der er mulighed for, at folk uden for privatsfæren kan se værket, er det afgørende. 3
Fremførelse omfatter overføring, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, og herunder retten til
udsendelse af værker i radio, tv og on demand. Når Netflix gør film og serier
tilgængelige online, er der tale om selvstændigt valgt tid og sted, deraf begrebet on demand, og der er derfor tale om offentlig fremførelse af værkerne.
Denne fremførelse kræver dermed rettighedshavers tilladelse, før Netflix kan
gøre værkerne tilgængelige. Mulighederne for aftaler angående sådanne tilladelser vil blive gennemgået straks nedenfor.
2.2. Overdragelse af rettigheder
Ophavsretten er en formuerettighed og kan dermed overdrages ved aftale.
Der er ikke tale om overdragelse af ophavsrettighederne, når et værk for eksempel sælges, jf. OPHL § 53, stk. 2. Hvis der skal ske overdragelse, skal
dette specifikt være kommet til udtryk ved aftale eller:
»... må siges at ligge som en naturlig forudsætning i aftalen om overdragelse af eksemplaret«. 4

Ophavsretten kan ved aftale overdrages partielt eller fuldstændigt. Der er oftest tale om partielle rettighedsoverdragelser, hvor ophavsmanden overdrager
dele af sin ret til en anden. For litterære værker kan retten til udgivelse i bogform overdrages, mens for eksempel retten til udgivelse i e-bog-format bliver
hos forfatteren. Der er dog tale om en loyalitetspligt i aftaleforholdet. Denne
vil medføre, at selvom ophavsmanden beholder retten til udgivelse af ebogen, kan han ikke udnytte denne, såfremt det vil skade aftalepartens mulighed for at tjene penge på udgivelsen i bogform.
Rettighederne kan også overdrages fuldstændigt, men der efterlades dog
fortsat nogle rettigheder hos ophavsmanden. Han vil fortsat have den ideelle
ret i OPHL § 3 og følgeretten i OPHL § 38.
Såfremt der er usikkerhed om den indgåede aftales rækkevide, er det i
specialitetsgrundsætningen i OPHL § 53, stk. 3, klarlagt, at aftalen skal fortolkes i ophavsmandens interesse.
3.
4.

Ophavsretsloven med kommentarer, Peter Schønning (PS), s. 158.
1961-lovmotiverne, Ophavsretsloven med kommentarer s. 509.
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De ovenfor omtalte enerettigheder overdrages tillige ved aftale om overdragelse af ophavsrettigheder. For eksempel hvis forfatteren overdrager sin
ophavsret til et forlag, vil § 2-rettighederne herefter være hos forlaget.
2.3. Delkonklusion
Enerettighederne (retten til eksemplarfremstilling, spredning til almenheden,
visning for offentligheden og offentlig fremførelse) tilfalder ophavsmanden,
men det er muligt at indgå aftale om overdragelse af disse til eksempelvis et
forvaltningsselskab. De ovenfor gennemgåede regler om overdragelse er på
baggrund af de danske regler. Da der ikke i denne fremstilling vil blive diskuteret udenlandsk lovgivning, er det ovenfor gennemgåede udtryk for, at det
under dansk lovgivning er muligt for rettighedshavere at indgå aftale om
overdragelse.

3.

Uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttede værker –
debatten

3. Uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttede værker – debatten
Der skal ske betaling for brugen eller erhvervelsen af et værk, det er det klare
udgangspunkt. Det gælder inden for alle immaterialretlige discipliner. Den,
der har udviklet eksempelvis et produkt, skal have betaling for sin tid og opfindsomhed. Produktet, værket eller opfindelsen beskyttes – inden for eksempelvis patentretten beskyttes opfindelser i op til 20 år, jf. Patentloven (PTL)
§ 40, og ved de supplerende beskyttelsescertifikater i op til 25 år, jf. PTL
§ 91. Baggrunden for denne lange beskyttelsestid er, at den investering, medicinalvirksomheder for eksempel lægger i at udvikle ny medicin, skal dækkes, og at de skal opnå en rimelig gevinst for bidraget til teknikkens udvikling, inden andre virksomheder kan kopiere deres opfindelse. Der skal være
et incitament til medicinalvirksomhederne om at fortsætte udviklingen af ny
medicin til gavn for befolkningen.
Det samme er som udgangspunkt gældende i ophavsretten. En kunstner
skal have betaling for sit maleri, før det hænger på væggen hos en køber. Der
kan indgås aftaler som beskrevet ovenfor og også aftaler om prisen. Med udviklingen af musik og films tilgængelighed på Internettet bliver udgangspunktet dog ikke altid fulgt. Der findes mange sites, hvor værker bliver lagt
op uden rettighedshavers tilladelse, og hvor der ikke sker betaling ved brugen
af værkerne. Den nu lukkede The Pirate Bay site – der dog stadig dukker op –
er et eksempel. Det er et meget problematisk område, og der forsøges heftigt
at finde en løsning. Nogle mener, at alle værker bør være lovligt tilgængelige,
gratis og online. Et eksempel er Piratpartiet. Partiet er oprindeligt grundlagt i
15
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Sverige i 2006, men nu er lignende partier at finde i 8 andre lande, herunder
Danmark. De kæmper for en revision af ophavsretten og patentretten. De mener, det bør være lovligt at dele film og musik online, så længe dette ikke sker
i erhvervsmæssigt øjemed, da det styrker borgernes viden inden for kultur og
er en naturlig følge af den teknologiske udvikling. 5
På den anden side står for eksempel rettighedshaverorganisationen RettighedsAlliancen. Det er en organisation bestående af mere end 100.000 danske rettighedshavere, som modsat Piratpartiet arbejder på at sikre, at rettighedshaverne betales for brugen af deres værk. RettighedsAlliancen er ikke
imod online-formidling af værker, men mener, at dette må kunne gøres på en
måde, hvor rettighedshavernes eneret til værker respekteres. Brugerne skal
have gode muligheder for benyttelse af digitale værker, men ikke på ulovlig
maner. 6
Ideen om, at det ikke er skadeligt for kunstnerne, når film og musik deles
online, er blevet udtrykt inden for faglitteraturen. For eksempel udtrykker Felix Oberholzer-Gee og Koleman Strumpf 7 den holdning byggende på deres
analyse, at det ikke skader salget af værkerne og måske kan være med til at
stimulere det. Stan J. Liebowitz 8 har udgivet en artikel, hvor han stiller
spørgsmålstegn ved Oberholzer-Gee og Strumpfs resultater og udtrykker sin
uenighed. Han mener ikke, der er set på alle faktorer, og konklusionen om, at
salget ikke er påvirket af ulovlig downloading, er derfor ikke underbygget.
Der er ligeledes undersøgelser, der understøtter rettighedshavernes holdning.
M. Peitz and P. Waelbroeck 9 kommer til den konklusion, at ulovlig downloading har haft en negativ indvirkning på cd-salget.
De forskellige holdninger til spørgsmålet stimulerer debatten, og der er
stadig ikke enighed om, hvorvidt det er skadeligt for kunstnernes indtjeningsmuligheder, at der sker forskellige former for uretmæssig brug af musik
og film.
3.1. Former for uretmæssig brug
Mulighederne for at finde gratis musik og film på nettet er mange. Brugerne
kan benytte sig af streaming, downloading eller peer-to-peer (p2p)-fildeling

5.
6.
7.
8.
9.

www.piratpartiet.se
www.rettighedsalliancen.dk
The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis.
How Reliable is the Oberholzer-Gee and Strumpf paper on File-Sharing?
The Effect of Internet Piracy on Music Sales: Cross-Section Evidence, Review of
Economic Research on Copyright Issues, s. 71-79.
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fra torrentsites. Dette kan både ske på lovlig og ulovlig vis. Nedenfor vil formerne blive gennemgået enkeltvis.
3.1.1. Streaming
Ved streaming ser eller hører brugeren en fil via Internettet uden at lagre filen
permanent på computeren. Dette kan både foregå fra lovlige og ulovlige sites.
Der er tale om de flygtige lagringer af filen i computerens hukommelse som
beskrevet ovenfor. Såfremt streaming sker lovligt, er lagringerne ligeledes
lovlige, jf. OPHL § 11 a. Lovlig streaming, der er gratis, kan for eksempel
ske fra dr.dk, hvor både tidligere programmer, direkte tv og radio kan
ses/høres. Hvis en bruger betaler for at se eksempelvis en film online, og
denne ikke downloades, er det en tjeneste som Netflix, der er tale om, at han
benytter.
Ulovlig streaming er, når filmen er lagt på et site uden rettighedshavers tilladelse. Der vil på disse tjenester oftest være en del flere websider, brugeren
skal igennem for at få adgang til den ønskede film. Et andet kendetegn ved de
ulovlige tjenester er det forholdsvis store antal af reklamer, der præger sitene. 10
3.1.2. Downloading
Når en bruger downloader værker, kan dette ligeledes foregå både lovligt og
ulovligt. Ved downloading henter brugeren værket via Internettet med mulighed for at benytte værket efterfølgende, selvom han ikke er online. Inden for
musikverdenen er det meget udbredt med lovlige downloading-tjenester, for
eksempel iTunes og YouSee Play. Karakteristika for de ulovlige sites er de
samme som nævnt ovenfor angående streaming, det gælder både for musikog film-downloading.
3.1.3. p2p
Torrent er en metode, brugere kan anvende til at dele filer med hinanden.
Brugeren skal downloade et program, for at fildelingen kan finde sted med
denne teknologi. Den deling, der sker mellem brugerne, kaldes for peer-topeer eller forkortet p2p. Brugeren henter dele af filen fra flere forskellige andre torrent-brugeres computere og ender med at have en hel fil. Konceptet er
bygget op om den ide, at værker skal være tilgængelige i brugernes torrent-

10. Se eksempelvis: www.watchseries-online.eu, www.watchseries.lt, www.free-tvvideo-online.me/movies/
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mapper, således at andre brugere kan få glæde af filen. Jo flere eksemplarer af
filen der er tilgængelige, jo hurtigere sker downloadingen. 11
Torrentsites og denne teknologi er ikke ulovlig. Fildelingsmuligheden bliver benyttet af for eksempel Facebook, Twitter og Hollywood Studios. 12
Metoden har været brugt til ulovlig deling af ophavsretligt beskyttede
værker ved for eksempel tjenesten Napster, der gjorde deling af musik mulig
i 1999. Alle brugere af tjenesten havde adgang til de numre, der lå i andre
brugeres torrentmapper, og rettighedshaverne fik på denne måde ikke betaling for hvert downloadet nummer. Metallica sagsøgte i 2000 Napster, andre
søgsmål fulgte herefter, og dette førte til, at sitet lukkede i 2001. I 2005 genåbnede Napster, men denne gang som et lovligt site. 13 Den tidligere omtalte
The Pirate Bay er ligeledes et site, der byggede på torrent delingsmetoden.
Her var det film og serier, der blev delt. Som nævnt blev Telenor pålagt at
lukke adgangen til sitet, hvilket har medført en retstilling, hvor internetudbydere kan blive påvirket af brugeres ophavsretskrænkende handlinger på Internettet.
3.2. Delkonklusion
Der er for hver kategori af tilgang til digitale værker en lovlig og ulovlig mulighed. På trods af debatten angående den ulovlige tilgangs faktiske påvirkning af rettighedshavers salg af værker er rettighedshaverne af den overbevisning, at der ikke skal foregå ulovlig udnyttelse af deres værker.

4.

EU-retten

4. EU-retten
Udgangspunktet for danske borgere er, at de skal følge den danske lovgivning. Der er tradition for, at der ved dansk lovfortolkning skal lægges vægt på
forarbejder og bemærkninger – dette er ikke tilfældet for alle lande. 14 Den
danske lovgivning er i mange tilfælde påvirket af europæiske forpligtelser.
Forordninger er ifølge artikel 288, stk. 2, i Lissabontraktaten (TEUF) i deres
helhed gældende i alle medlemsstater. Der skal ikke ske implementering,
hvorfor lovgivningen på dette område vil være ensartet i alle medlemsstater.
11. Unge akademikere og ophavsretten i den digitale tidsalder – udfordringer og muligheder, Jakob Sudhakar Thommesen.
12. www.en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent#Film.2C_video.2C_and_music
13. Metallica v. Napster Inc.
14. Ret og Metode, Mads Bryde Andersen, s. 144 f. og Juridisk Metode, Morten Wegener, s. 88, 309-310.
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Anderledes forholder det sig med direktiver. Disse er bindende over for medlemsstaterne, men der skal ske implementering. På denne måde vil der ikke
være sikret en ensartet lovgivning, men målet med direktivet vil fremgå i national lovgivning, jf. artikel 288, stk. 3. Det er i nogle direktiver overladt til
medlemsstaterne at bestemme på enkelte områder. I andre direktiver er der
ikke overladt noget skøn, og de vil her ligne forordninger – der skal nærmest
ske en direkte implementering af direktivteksten. 15 Direktiver har en implementeringsfrist og binder ikke medlemsstaterne, før denne er udløbet.
Derpå kan man stille spørgsmålet, om borgerne kan støtte ret på et direktiv? Ved forordninger er svaret enkelt, da de er direkte gældende i national
ret, og borgerne vil dermed på grund af deres natur kunne støtte ret herpå.
Dette kan dog først ske, efter at forordningen er trådt i kraft. Direktiver har
ikke et lige så klart svar. Umiddelbart bør svaret være, at borgerne ikke kan
støtte ret herpå, da der skal ske implementering, og derefter er direktivet gældende for borgerne i national ret. Spørgsmålet bliver dog relevant, hvis der
ikke er sket implementering efter fristens udløb, eller hvis der er mangler ved
implementeringen. Der skelnes her imellem vertikal og horisontal effekt.
Vertikal er forholdet mellem medlemsstat og borger, hvor horisontal er angående forholdet mellem to borgere. Direkte vertikal effekt af et direktiv er fastslået i blandt andet sag 41/74 van Duyn. EU-Domstolen lagde vægt på direktivets gennemslagskraft og effektivitet – den henviste til, at nyttevirkningen
af direktivet vil formindskes, såfremt det ikke er muligt for borgerne at påberåbe sig direktivet overfor medlemsstaten. Domstolen henviste ligeledes til, at
forelæggelsesmuligheden i TEUF artikel 267 forudsætter, at private kan påberåbe europæisk lovgivning ved de nationale domstole. Senere i sagen
148/78 Ratti (præmis 22) tilføjede Domstolen, at mangelfuld implementering
vil medføre en anderledes retstilling i det pågældende medlemsland end i andre medlemslande. Dette er ikke hensigten, og dermed bør direktiver være direkte anvendelige i vertikale forhold.
Angående den horisontale effekt har EU-Domstolen i sag 152/84 Marshall
(præmis 48) konkluderet, at direktiver ikke skal være direkte anvendelige.
Dette skyldes, at artikel 288 er rettet mod medlemsstaterne og ikke mod borgerne. Direktivet kan dermed ikke forpligte borgerne direkte. Resultatet har
mødt kritik i faglitteraturen og fra nogle generaladvokater. De mener, at en
udelukkelse af horisontal effekt vil svække direktivets gennemslagskraft og
effekt. 16 Det er dog stadig den retning domstolen afsiger afgørelser i og der15. EU-retten, Poul Runge Nielsen og Karsten Engsig Sørensen (PRN og KES), s. 114120.
16. EU-retten, PRN og KES, s. 138.
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med den gældende retstilling. Der har været afgørelser, som ikke direkte er
horisontale, men med andre påvirkende faktorer, hvor domstolen har tilladt
direkte effekt. Der er derfor ikke en klar linje, når det kommer til blandede
forhold.
Tre-trins-testen
Testen blev første gang introduceret i Bernerkonventionens artikel 9, stk. 2,
angående reproduktion. Den er efterfølgende ligeledes blevet en del af Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS aftalen) artikel 13, WIPO Copyright Treaty artikel 10, stk. 1 og infosoc-direktivets artikel 5, stk. 5. Ønsket med testen er, at undtagelserne i ophavsretten
skal forblive undtagelser og dermed kun blive brugt i særlige tilfælde. Såfremt et medlemslands OPHL indeholder mulighed for undtagelse til loven,
skal testen anvendes. Testen er som følger:
1. Undtagelser må kun finde sted i særlige tilfælde
2. Undtagelser må ikke påvirke den normale udnyttelse af værker på en skadelig måde
3. Undtagelser må ikke på en urimelig måde gøre indgreb i ophavsmandens
legitime interesser
4.1. Delkonklusion
I nærværende sammenhæng betyder det, at skønt der er kritik af implementeringen af infosoc-direktivet i dansk ret (se nærmere afsnit 6.1), er det fortsat
den danske ophavsretslov, de danske borgere skal støtte ret på. Især i sager
mellem borgerne og rettighedshaverne. Såfremt der er en sag mellem en borger og staten, vil direktivet dog kunne have direkte effekt.
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DEL II

Konsumption i forhold
til digitale værker

Del II. Konsumption i forhold til digitale værker
Denne del af fremstillingen henvender sig på udstrækningen af konsumptionsbegrebet. Der vil blive set på, hvorvidt digitale værker er omfattet, og på
fordele og ulemper ved digital konsumption.

5.

Konsumption

5. Konsumption
Begrebet konsumption indebærer, at visse rettigheder følger med værkseksemplaret ved første salg. Det handler ikke om ophavsmandens ret til at sælge
sit værk i første omgang. Man siger, at rettighederne til værkseksemplaret er
blevet konsumeret af erhververen. Reglerne om konsumption kommer til udtryk i OPHL §§ 19 og 20.
Visningsretten – retten til at vise et værk offentligt – er overdraget ved
udgivelsen eller overdragelsen af et værkseksemplar til en anden, jf. § 20. Her
er der ingen undtagelser, visningsretten konsumeres ved første salg. Dette er
dog i sig selv en undtagelse til eneretten i § 2, stk. 3, nr. 2.
Reglerne angående spredningsretten, § 19, betyder, at såfremt ophavsmanden har solgt eller overdraget et eksemplar, har erhververen ret til at videresprede dette. Dermed er det en undtagelse til eneretten i § 2, stk. 3, nr. 1,
hvor spredningsretten tilkommer ophavsmanden alene. Ved at ophavsmanden
har benyttet sig af enerettighederne og gjort eksemplaret tilgængeligt for almenheden, er det muligt for § 19 at træde i kraft og overdrage spredningsretten til erhververen. Dette er grunden til, at det eksempelvis er tilladt at videresælge en brugt bog på et loppemarked eller sælge sit designertøj på Trendsales.dk. Det er også denne bestemmelse, der gør det muligt at videresælge dyre
og eksklusive værker, som for eksempel kunstværket af Damien Hirst, For
The Love of God – det diamantbesatte kranium til en værdi af 490 mio. kr.

21
Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Del II. Konsumption i forhold til digitale værker
Hvis der er tale om kunstværker udgivet i ét eller et begrænset antal eksemplarer, indtræder følgeretten ved videresalg, jf. OPHL § 38. Det vil altså
være en meget relevant bestemmelse ved videresalg af Damien Hirsts diamantkranium, men ikke i forhold til film og musik. Bestemmelsen bygger på
det europæiske følgeretsdirektiv 2001/84. Ved videresalg af et kunstværk omfattet af bestemmelsen har ophavsmanden ret til at modtage et vederlag. Konsumptionen er stadig indtrådt med modifikation af § 38.
Spredning inden for privatsfæren er ikke berørt af konsumption efter § 19.
Det skyldes naturen af overdragelsen. At give en gave til sin mand eller låne
en bog til sin datter er ikke relevant i forhold til § 2. Da handlingen ikke er
omfattet af § 2, er den heller ikke omfattet af § 19.
Udleje af cd’er/film/bøger med mere eller udlån af film/edb-programmer i
digitaliseret form er ikke tilladt uden tilladelse fra rettighedshaver, jf. § 19,
stk. 2 og 3. Konsumptionen af film giver dermed ikke tilladelse til, at erhververen starter et udlejningssite med alle de film, han har erhvervet som privatperson. Denne ret tilkommer stadig rettighedshaveren, der har mulighed for at
overdrage retten selvstændigt til for eksempel et udlejningsselskab som LOVEFILM.dk eller Blockbuster. Online-tilrådighedsstillelse, som Netflix leverer, kan heller ikke foregå fra privat erhvervede eksemplarer. Der skal foreligge en aftale mellem Netflix og rettighedshaveren, for at udlejning kan finde sted.
Mange eksemplarer af værker har ikke kun interesse nationalt, men bliver
udgivet/solgt internationalt. Det er derfor nødvendigt at have regler om konsumptionens udstrækning. Tidligere havde vi i dansk ret et globalt konsumptionsprincip som udgangspunkt inden for al form for konsumption. EU har
ved infosoc-direktivet harmoniseret reglerne inden for spredningsretten, heri
deles den danske holdning ikke. Der er indført EØS territorial konsumption,
jf. artikel 4, stk. 2, som er blevet implementeret i OPHL § 19, stk. 1. Ved
EØS menes EU-lande, Norge, Island og Liechtenstein. Visningsretten er på
den anden side ikke omfattet af infosoc-direktivet, hvorfor vi i Danmark formentlig vil falde tilbage på det tidligere udgangspunkt om global konsumption i forhold til denne ret. Kulturministeriet er fortsat af den holdning, at et
globalt princip er at foretrække, hvorfor de arbejder på at få dette indført i
stedet for det territoriale princip. Der er dog ingen ændringer sket i EU-regi. 17
Konsumption af digitale værkseksemplarer er et område, der indtil nu har
været afklaret. Der har været den udbredte holdning, at § 19 ikke omfatter di-

17. Immaterialret, Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier (JS og MR), s. 186.

22
Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

5. Konsumption
gitale værker. 18 Dette skyldes, at det blandt andet fremgår af betragtning nr.
29 i infosoc-direktivet, at konsumption ikke omfatter tjenester og online tjenester. Nu er det dog blevet et spørgsmål, der diskuteres. Dette skyldes den
nyligt afsagte dom fra EU-Domstolen, der vil blive gennemgået nedenfor.
Der vil ligeledes følge en gennemgang af ReDigi, samspillet mellem de ReDigi og Usedsofts retstilling, en gennemgang af lovgivningen, en opsamling
af det nuværende princip og et kig på fremtiden.
5.1. C-128/11 UsedSoft
Den Europæiske Unions Domstol blev forelagt 3 præjudicielle spørgsmål af
den tyske højesteret, Bundesgerichtshof, i sagen mellem UsedSoft GmbH og
Oracle International Corp. (C-128/11). Domstolens afgørelse er af 3. juli
2012. Spørgsmålene drejer sig om konsumption af spredningsretten angående
edb-programmer.
Oracle sælger edb-programmer til downloading online. Med i prisen er
vedligeholdelse af programmet, der foregår ved downloading af opdateringer
til programmet fra Oracles hjemmeside. Ved køb af programmet gives der tilladelse til, at dette kan deles med et bestemt antal brugere.
UsedSoft har opkøbt brugte licenser til Oracles programmer, som de videresælger til nye brugere. Det drejer sig om programmer, der ikke benyttes
længere, og om ubrugte antal delinger, en bruger har tilbage i sin licensaftale.
Domstolen fortolkede artikel 4, stk. 2, i direktiv 2009/24/EF (edb-program-direktivet). Det blev vurderet, hvorvidt der er tale om, at edb-programmet er solgt i artikel 4’s forstand ved downloading af en kopi af programmet.
Der er ikke i bestemmelsen givet medlemslandene tilladelse til at bestemme
udstrækningen og betydningen af bestemmelsen, dette skal derfor gøres på
europæisk plan, således at der er en ensartet fortolkning i alle medlemslande.
Domstolen fastslår, at ordet »sælges« skal fortolkes bredt og omfatte downloading af edb-programmer mod engangsbetaling. Det kommenteres, at såfremt
ordet »licens« betyder, at der ikke er tale om salg i artikel 4’s forstand, vil bestemmelsen være bragt i fare, da man vil kunne erstatte ordet »salg« med »licenser« i aftaler og dermed omgå konsumption, jf. præmis 49.
Derefter blev det afgjort, hvorvidt bestemmelsen kun rammer fysiske eksemplarer. Dette afvises, da det går videre end, hvad der er nødvendigt for at
beskytte den intellektuelle ejendomsrets særlige genstand. Dermed er downloadede edb-programmer genstand for konsumption. I sagen var der tale om
edb-programmer med opdateringer. Disse opdateringer ville som udgangs18.

U.2007B.309, Eksemplarfremstilling og spredning af digitale værker, Kim Frost.
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punkt gøre, at artikel 4, stk. 2, ikke ville kunne anvendes. Dog mener Domstolen, at opdateringerne nu er en integreret del af edb-programmet og derfor
er omfattet. Det er ellers ikke meningen, at tjenesteydelsesaftaler skulle være
omfattet af bestemmelsen.
Det kommenteres, at ved spredning af et edb-program skal overdrager gøre programmet permanent ubrugeligt på egne enheder. Hvis programmet stadig er brugbart hos overdrageren, vil der være tale om et brud på eneretten til
reproduktion, jf. præmis 70. Det er tilladt ophavsmanden at benytte effektive
tekniske foranstaltninger i forsøget på at kontrollere, at der ikke sker reproduktion. Det er tilladt med:
»... ethvert teknisk middel, der står til dennes rådighed, at sikre sig, at den kopi, som sælgeren endnu har rådighed over, gøres ubrugelig«, jf. præmis 87.

UsedSoft handler dermed inden for konsumptionsprincippet i artikel 4, stk. 2,
når de videresælger brugte licenser til Oracles programmer. Det er dog ikke
tilladt under bestemmelsen at videresælge de ubrugte dele af en licens.
Man kan sammenfatte følgende betingelser for videresalg af edbprogrammer på baggrund af EU-Domstolens afgørelse:
–
–
–
–
–

Rettighedshaver skal have bragt softwaren på markedet
Der skal være tale om et salg af software
Salget skal være foregået inden for EU
Det værkseksemplar, der ønskes videresolgt, skal være af et lovligt forlæg
Hvis salget er sket som licensaftale, skal denne omfatte tidsubegrænset
brug af softwaren
– Videresalget skal dreje sig om hele licensaftalen og ikke kun dele heraf
– Sælger skal gøre softwaren ubrugelig på egne enheder
5.2. ReDigi
Et amerikansk selskab har gjort det muligt for brugere at videresælge deres
legalt erhvervede digitale musikfiler online. Tjenesten blev gjort tilgængelig
for amerikanske brugere i betaversion i oktober 2011. Det fremgår af brugerbetingelserne, at det er en betaversion, der måske indeholder elementer, den
endelige udgave ikke vil indeholde, og at flere elementer kan komme til. Det
er dog i hovedtræk tjenesten, som den er tilgængelig i dag, der er målet. 19
ReDigi er en slags online drop-box. Brugere kan uploade deres musik til
tjenesten og benytte den derfra på alle deres enheder. Yderligere er det muligt
19. Brugerbetingelser, ReDigi.
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at sælge musikfiler og købe andres på tjenesten. For at der ikke skal være tale
om et salgsforum for ulovligt downloadet musik eller filer, hvor der er tale
om eksemplarfremstilling, indeholder tjenesten midler til at screene for disse
typer ophavskrænkende eksemplarfremstillinger. Softwaren, der søges patenteret, forklarer de selv tjekker de filer, brugeren ønsker at lægge på tjenesten,
og kun tillader de legalt erhvervede adgang. ReDigis software flytter det eksemplar, der ligger på brugeres computer, over til tjenesten. Der er dermed
ikke mulighed for at benytte filen på brugerens computer længere, da den ikke eksisterer. Det er ikke en kopiering og sletning, der sker ifølge ReDigi,
men en decideret flytning. Såfremt for eksempel den uploadende computer
skulle gå i stykker, mens der overføres, og filen endnu ikke er overført til
ReDigi’s server, vil filen være tabt. Der vil ikke ligge en kopi af filen, indtil
overførslen er fuldendt. 20
Musikbranchen er ikke positivt stemt over for denne mulighed for videreslag af online-erhvervede musikfiler, som ReDigi åbner op for. Pladeselskabet EMI har derfor sagsøgt ReDigi og kræver 150.000 dollars for hver sang,
der er solgt på tjenesten. EMI mener ikke, at ReDigi kan sikre mod ophavsretskrænkende eksemplarers tilstedeværelse på tjenesten eller garantere, at
der ikke sker eksemplarfremstilling inden salget. Yderligere mener EMI, at
videresalget er en krænkelse af selskabets ophavsret og de licensaftaler, der
forligger mellem online-musikbutikker og rettighedshaveren. 21
Det store spørgsmål er derfor lovligheden af videresalget – altså om der er
indtrådt konsumption. EMI mener, at der ikke kan være tale om konsumption, og at rettighederne til online-salg forbliver hos dem. Dette er ReDigi i sagens natur uenig i. De mener, der er tale om videresalg af et digitalt eksemplar, såvel som der kan være tale om videresalg af en cd købt i en butik. De
mener, at den amerikanske »first-sale doctrine« (til dels svarende til det danske konsumptionsprincip) medfører samme retstilling ved digitale musik køb
som ved køb af fysiske eksemplarer. Erhvervelsen af filen online og rettighedshavers betaling herfor bør gøre det muligt for erhververen at videresælge
i ReDigi’s optik.
Den 30. marts 2013 faldt der afgørelse i sagen. United States District
Court, Southern District of New York, fandt, at ReDigis teknologi ikke flytter
filerne, som de påstår, men foretager en kopiering i strid med ophavsmandens
eneret til eksemplarfremstilling. ReDigi argumenterede, at det ikke var en
kopiering, men en decideret flytning, der finder sted. De har dog tidligere i
20. Mailkorrespondance mellem Larry Rudolph, ReDigi, og Louise Yde Frank, se bilag 1.
21. Snart kan du sælge dine brugte mp3-filer, Karim Pedersen.
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deres patentansøgning oplyst, at der kun sker kopiering i forbindelse med
upload og download fra tjenesten. Dette kommenterede retten som indikation
på, at de selv er klar over naturen af overførslen. Kun få dage inden »close of
the discovery« i sagen, lancerede ReDigi udgave 2.0 af tjenesten. Retten besluttede derfor, at den ikke ville tage stilling til denne nye udgave, men kun
den tidligere 1.0. I sin afgørelse kommenterede domstolen ligeledes, at i udgaverne 2.0, 3.0 og 4.0 kan forholdene være anderledes, og det kan ske, at der
eventuelt ikke foreligger samme krænkelser. ReDigi fortsætter med version
2.0 22 og har anket afgørelsen.
5.3. UsedSoft-sagen i forhold til ReDigi-sagen og disses påvirkning af
digital konsumption
Der foreligger nu en europæisk og en amerikansk afgørelse på spørgsmålet
om konsumption af digitale værker. I UsedSoft-sagen konkluderede Domstolen, at edb-programmer downloadet fra Internettet er omfattet af konsumptionsbegrebet. Selvom Oracle kaldte det, de solgte, for licenser, kommenterede
Domstolen, at det ikke skal være muligt at omgå salg i artikel 4’s forstand
ved at benytte ordet licens i stedet og på denne måde omgå konsumption. Afgørelsen viste sig ikke at have nogen påvirkning på ReDigi-sagen i første instans.
Selvom den amerikanske domstol ikke valgte at foretage en bedømmelse
tilsvarende den europæiske, kan tjenester som ReDigi eventuelt have et lovligt marked i EU. Der foreligger endnu ikke en afgørelse på europæisk plan
angående konsumption af digitale musikfiler, og i UsedSoft-afgørelsen tages
der ikke stilling til retstilstanden på andre beslægtede områder. Forholdene
for ReDigi og UsedSoft ligner hinanden – det er et produkt erhvervet online,
downloadet til erhververens computer og ønsket videresolgt efter brug. Det er
i UsedSoft afgørelsen gjort klart, at sælger skal ubrugliggøre programmet på
sin egen computer, før videresalget er tilladt. Dette sørger ReDigi efter eget
udsagn for ved overførslen til deres platform. Det skal dog bemærkes, at der
er forskel i amerikansk og europæisk ret i forhold til begrebet edb-program,
hvorfor dette må holdes for øje ved anvendelse af afgørelser fra de respektive
retssystemer.
Når det kommer til musikfiler, er disse ofte lagret på flere enheder. Brugerne kan have overført dem til en mp3-afspiller eller have musikbiblioteket
liggende på flere private computere. Dette er i overensstemmelse med loven.
22. ReDigi presseudtalelse, MP3s can't be resold online, says district court, Carl Franzen.
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Hvis retstillingen fra UsedSoft er gældende for alle digitale eksemplarer af
værker, er der nogle krav til brugeren. Ved salg på en tjeneste som ReDigi
skal sælger sørge for at slette filen på alle de enheder, hvor den ligger. I ReDigi’s optik sørger de for, at der ikke sker eksemplarfremstilling fra den
uploadende computer, men kan ikke sikre fjernelsen på de resterende enheder. Det er dog deres opfattelse, at såfremt brugeren har foretaget eksemplarfremstillinger på flere enheder, vil han på et tidspunkt forveksle computerne
og benytte ReDigi på en computer med kopier eller forsøge at sælge en allerede solgt sang igen. Dermed vil det være muligt at stoppe samarbejdet der.
ReDigi stiller sig uforstående over for den holdning, at der skulle stilles større
krav til håndteringen af digitale eksemplarer, end der gør til de fysiske. Konsumption bør gælde alle eksemplarer af værker i deres opfattelse, og kravene
til formidleren af brugte eksemplarer bør ikke være mere omfattende, end tilfældet er ved fysiske. 23
Kim Frost forudsagde i en artikel fra 2007, 24 at ved videresalg af programmer skal sælger ubrugeliggøre den version, han har på sine enheder efter
salget. Han slog indledningsvist fast, at det er tilladt at bevare lovligt kopierende eksemplarer af et fysisk værk efter videresalg, dog at det ikke er i overensstemmelse med loven at foretage yderligere eksemplarfremstilling. Denne
ret medfører, at en kopieret bog må læses efter videresalget af originalen,
men at det ikke vil være muligt at tage yderligere kopier. Når det kom til digitale værker, mente han, at den flygtige fiksering af værket, der sker ved benyttelsen, bør kategoriseres som en eksemplarfremstilling. Ifølge § 36, stk. 1,
nr. 1, tilkommer denne ret kun den retmæssige erhverver. Såfremt både sælger og den nye erhverver skulle fremstå som retmæssig erhverver, ville retstillingen være videre end tiltænkt. Denne fortolkning medførte konklusionen, at det ikke ville være muligt, at benytte et digitalt eksemplar efter videresalg af originalen. Altså en holdning delt af EU-Domstolen.
5.3.1. Lovgrundlag for de to områder
UsedSoft-sagen bygger på edb-program-direktivet og gælder derfor på dette
direktivs virkeområde. Artikel 1 oplyser, at direktivet gælder for edb-programmer. Disse skal beskyttes ophavsretligt som litterære værker efter Bernerkonventionen. Infosoc-direktivet omhandler ophavsret og ikke den retlige
beskyttelse af edb-programmer, jf. infosoc artikel 1, stk. 2, litra a. Det vil
dermed ikke være muligt blot at lade UsedSoft afgørelsen være gældende for
23. Mailkorrespondance Larry Rudolph, se bilag 1.
24. På daværende tidspunkt Lektor på CBS.
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infosoc-direktivets virkeområde. Retsstillingen for digitale værker, der ikke
er edb-programmer, er der derfor fortsat ikke kommet afgørelse på fra EUDomstolens side. Generelt er der dog ofte udtrykt den samme beskyttelse for
edb-programmer som for andre ophavsretligt beskyttede værker. De støtter
dog fortsat blot ret på forskellige retskilder.
Hvis man sammenligner infosoc- og edb-program-direktivet, er det tydeligt, at man på mange områder ønsker den samme retstilling. For eksempel er
der i begge direktiver regelsæt om reproduktion, en ret, der i begge tilfælde
tilkommer ophavsmanden (edb: artikel 4(1)a, infosoc: artikel 2). Når det
kommer til flygtige midlertidige kopieringer i forbindelse med lovlig brug af
værket, er der i infosoc en undtagelse til hovedreglen om, at disse ikke er tilladt, i artikel 5, stk. 1 – en sådan findes dog ikke i edb-program-direktivet.
Retten til at sprede eksemplarer tilkommer dog i begge tilfælde ligeledes ophavsmanden (edb: artikel 4(1)c, infosoc: artikel 4), og til slut kan nævnes reglerne omkring beskyttelsesforanstaltninger. Det er i begge tilfælde således, at
det ikke er tilladt at besidde midler, der alene har det formål at omgå sådanne
foranstaltninger (edb: artikel 7, infosoc: artikel 6).
Da der er denne lighed i den beskyttelse, de to direktiver giver, vil afgørelsen i UsedSoft-sagen formentlig spille en rolle i en lignende afgørelse angående digitale værker i EU. Den opfattelse, at OPHL § 19 angående konsumption ikke skulle omfatte eksemplarer af digitale værker, vil derfor måske ikke
være korrekt. Larry Rudolph, MIT-professor og CTO i ReDigi mener, at digitale eksemplarer lige så vel som fysiske bør være omfattet af »first-sale doctrine«. Det amerikanske selskab er ikke underlagt infosoc-direktivet, men
ReDigi er på vej ind på netop det europæiske marked og vil her være underlagt direktivet. Selskabet er af den holdning, at det er den samme analyse, der
skal foretages, hvorfor digitale eksemplarers videresalg bør være mulig. Såfremt det er samme analyse i amerikansk og europæisk ret, har ReDigi dog en
amerikansk afgørelse imod sig. Tvisten omkring retsstillingen er kommenteret på Kromann Reumerts hjemmeside den. 3. januar 2013. Her forventes det,
at retsstillingen for software efter UsedSoft-sagen er den samme for musikfiler, såfremt kravene fra dommen er opfyldt. Problemstillingen i forhold til
tekniske foranstaltninger nævnes, og det forventes, at konsumptionsprincippet vil vægtes højere end forbuddet mod omgåelse af tekniske foranstaltninger. 25

25. www.kromannreumert.com/da-DK/Publikationer/Nyhedsbreve/it/Pages/M%C3%A5
musikfilers%C3%A6lgesbrugt.aspx#article0
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5.4. Samme retstilling?
Udviklingen på det digitale marked går stærkt. Kvaliteten af eksemplarfremstillingerne er enestående. Nedenfor følger en gennemgang af den nuværende
opfattelse af retsstillingen for de digitale værker. Med Larry Rodolphs synspunkt om en ens opfattelse af fysiske og digitale værker in mente er der derefter opstillet argumenter for og imod digital konsumption. Lovgivningen vil
blive sammenholdt med udviklingen på edb-program-området og med de argumenter, der kan føres for digitale værker omfattet af konsumption og det
modsatte. Til slut vil der blive opstillet forslag til, hvad et nyt konsumptionsprincip kan indeholde.
5.4.1. Digitale værker omfattet af OPHL eller ej?
Opfattelsen af, at eksemplarer af digitale værker ikke er omfattet af konsumptionsprincippet, bygger på internationale og europæiske forpligtelser. Databasedirektivet fra 1996 (betragtning nr. 33) og infosoc-direktivet fra 2001
(betragtning nr. 29) udtrykker begge, at databaser og online tjenester ikke er
omfattet af konsumption. Hvis der ønskes foretaget handlinger, som normalt
er tilladt via konsumptionen, kræver det tilladelse fra rettighedshaver. Onlinedatabaser opfattes i begge tilfælde som tjenesteydelser. I »Agreed statements
concerning the WIPO copyright treaty« er det ved artikel 6 og 7 konstateret
at:
»As used in these Articles, the expressions »copies« and »original and copies,« being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refer exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.« (min fremhævelse)

Af disse tre internationale forpligtelser er det WIPO, der klarest formulerer
retstillingen angående digitale værker. I infosoc- og databasedirektiverne refereres der til databaser og online-tjenester. Det er ikke eksplicit udtrykt, at
online-salg af værkseksemplarer falder under denne kategori. Det vil dog
formentlig være tilfældet, idet et salg foregår via en online-tjeneste, som er
omfattet af direktivernes virkeområde. Online-streaming-tjenester vil ligeledes høre under kategorien, men der vil i dette tilfælde ikke være tale om et
salg i samme forstand. I WIPO er det fysiske kopier, der er omfattet af konsumption. Dette fremgår tydeligt.
I dansk national ret er der i lovmotiverne til ophavsretsloven 2001 udtrykt
bekymring for påvirkning af rettighedshavernes rettigheder, såfremt distribution af digitale værker bliver lovliggjort – altså hvis det eksempelvis blev tilladt at sende en musikfil via e-mail. Det ønskes ikke, at spredning uden rettighedshavers tilladelse kan ske uden for husstanden. Ligeledes at konsump29
Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Del II. Konsumption i forhold til digitale værker
tionsbestemmelsen ikke omfatter eksemplarer under licensaftaler. Baggrunden for dette er de internationale forpligtelser, særligt infosoc-direktivet.
I Ophavsretsloven med kommentarer skriver Peter Schønning (PS) under
afsnittet om § 2, stk. 3, nr. 1, at overføring i digitale net eller lignende ikke
repræsenterer en eksemplarspredning, der er underlagt konsumption. Denne
bestemmelse omhandler alene fysiske eksemplarer. Her henviser han ligeledes til de internationale forpligtelser.
På baggrund af lovgivningen vil det være muligt at konkludere, at konsumption ikke omfatter digitale værker. Der kan dog være det spørgsmål, om
det var hensigten med edb-program-direktivet, at det ikke skulle omhandle
konsumptionen. Såfremt hensigten var, at det samme konsumptionsprincip,
som gælder i infosoc, skulle gælde i edb-program-direktivet, indikerer det en
ændret holdning, som eventuelt kan gælde for relaterede områder. Hvis der
ses på det oprindelige forslag til direktivet, KOM(88) 816 endelig udgave –
SYN 183 af 05.01.1989, er baggrunden for artikel 4 kortlagt. Det fremgår
heraf, at ved leasing af programmer skulle rettighederne til viderespredning
blive hos ophavsmanden – altså ikke omfattet af konsumption. I UsedSoftsagen kom EU-Domstolen frem til, at leasede programmer kunne viderespredes. Det er dermed imod hensigten med bestemmelsen. Ved EU-Domstolen
lægges der ikke vægt på forarbejder i samme omfang som i det danske system, se ovenfor, hvorfor det altså ikke er en afgørelse modstridende direktivet. En tilsvarende afgørelse på infosoc-direktivets virkeområde vil være
modstridende direktivteksten, men den ændrede holdning angående edbprogrammer kunne tyde på en ændret holdning i forhold til konsumption af
digitale værker generelt.
Argumenter for, at digitale værkseksemplarer bør være omfattet af
konsumption
Første argument er i tråd med Larry Rodolphs opfattelse, hvorfor erhververen
af et værk, der blot forefindes i et digitalt format, bør nyde samme rettigheder
som erhververen af et fysisk værk. Hvis forbrugeren vælger at købe et download af en cd, eksempelvis i iTunes, er der ikke markant forskel i prisen i forhold til et fysisk eksemplar, men rettigheden til at sælge cd’en igen på et
»loppemarked« og herved få et udbytte vil være forskellig. 26 Hvis forbrugeren efter selv at have lyttet til musikken ønsker at låne denne ud til et familiemedlem, vil det være vanskeligt ved den digitale udgave af cd’en grundet
5.4.2.

26. Sammenligning med fona.dk og iTunes store den 23. februar 2013. Fx Tina Dickow
»Where do you go to disappear«, kr. 10,95 forskel. Bruce Springsteen »Greatest
Hits«, kr. 10,95 forskel. Lukas Graham »Lukas Graham«, kr. 10,95 forskel.
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de tekniske foranstaltninger, der kan være lagt på eksemplaret. Begge typer af
eksemplarer er købt, og begge indeholder den samme musik. Den ene forefindes blot som et fysisk eksemplar. Reglerne om, at køber kan benytte eksemplaret af et værk, som han ønsker, konsumptionens indtræden, vil dermed
være vidt forskellige på et ellers ikke særlig forskelligt produkt. Det er ofte et
mindre beløb, der er afgørende for, om man kan udlåne, videregive eller videresælge sit købte produkt.
Udviklingen på det teknologiske område gør det nemmere for brugerne for
eksempel at følge med i nyhederne, have kontakt på lange afstande og at researche et område. Det andet argument handler derfor om den tilgængelighed, bekvemmelighed og ubegrænsethed, udviklingen har medført. Hvis der
sættes restriktioner op, som hindrer digitale eksemplarer på konsumptionssiden, vil dette ikke være i tråd med udviklingen. Det vil ikke være i den ånd,
der ellers præger udviklingen, at begrænse adgangen. Et marked for onlinemusik, der gør det nemt at have sin indkøbte musik på flere enheder, men
som medfører færre rettigheder, er dog ikke betydeligt mere bekvemt, end tilfældet er ved det fysiske marked. En fysisk cd kan indlæses på computeren
og opbevareres på flere enheder – man opnår dermed det samme som ved en
downloadet cd. Efter brugen kan det fysiske eksemplar dog sælges, og pengene fra salget kan eksempelvis gå til ny musik – en ny kulturel oplevelse.
Det tredje argument er, at modellen ved at opstille restriktioner angående
brugen af de digitale eksemplarer indtil videre ikke har vist sig som en indlysende løsning. Problemet med eksemplarfremstilling og ulovlig benyttelse af
ophavsretligt beskyttede værker er fortsat et emne skønt forbuddene, jf. afsnit
3. Hver gang en teknisk foranstaltning udvikles, er der andre, der arbejder på
at bryde den. Det kunne derfor tænkes, at et forbud mod konsumption på den
digitale side ikke er vejen frem, men en mulighed for videresalg på en platform som ReDigi kunne være vejen mod færre ophavsretskrænkelser. Hvis
brugerne kunne erhverve værkerne brugt og dermed billigere, kunne dette vise sig at medføre en nedgang i den ulovlige downloading. KODA’s juridiske
og internationale chef Jakob Hüttel holdt et oplæg på UBVA’s ophavsretlige
symposium 2012, hvor han forklarede, at der er sket en nedgang i ulovlig
downloading af musik. Dette forklarerede han blandt andet ved stigningen i
lovlige gratistjenester. 27 Når det kommer til film og serier, er der ikke umiddelbart samme udsigt til gratistjenester, hvorfor et tiltag som dette, hvor digi-

27. Resultaterne er skematiseret og udviklet på baggrund af spørgeundersøgelser telefonisk og via Internettet, se nærmere bilag 2-4.
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tale værker kan sælges brugt online, kunne tænkes at påvirke den ulovlige
streaming og downloading, der finder sted, i den rigtige retning.
Ved brug af et digitalt værk er de midlertidige, flygtige lagringer, der finder sted, undtaget fra rettighedshavers enerettigheder, jf. infosoc artikel 5, stk.
1/OPHL § 11 a, stk. 1. Når det kommer til edb-programmer, er der ikke en
lignende bred undtagelse, men det er dog undtaget i særlige tilfælde, jf. betragtning nr. 15 i edb-program-direktivet. Det fjerde argument er dermed, at
da denne begrænsning ikke var til hinder for UsedSoft afgørelsens udfald, bør
den heller ikke være til hinder for udviklingen indenfor andre digitale værkstyper. Selve den kopiering, der foregår ved overførslen af en fil, bør måske
opfattes som en flygtig lagring i overensstemmelse med loven.
RettighedsAlliancen mener, at reglerne for digitale værker skal imødekomme rettighedshaverne såvel som brugerne. De har fokus på betingelserne
for udvikling af nye forretningsmodeller, og det kunne derfor tænkes, at denne sammenslutning af kreative brancher ikke blot vil holde fast i, at digitale
eksemplarer af værker ikke er omfattet af konsumption, men at muligheden
for videresalg under de rette betingelser kunne være gavnligt for både branchen og brugerne. 28 På UBVA’s Symposium 2012 udtrykte flere af foredragsholderne den holdning, at det er nødvendigt med nytænkning og kreativitet. Fra DR talte Martin Kyst om behovet for risikovillighed og fleksibilitet
ved indgåelsen af nye aftaler. Dermed er det femte argument, at den åbenhed
over for at finde løsninger, der passer rettighedshaverne og forbrugerne, der
blev udtrykt på symposiet fra flere sider, kunne lede til den antagelse, at der
vil være åbenhed over for en ny fortolkning af konsumptionsreglerne – såfremt det vil være til fordel for begge parter. 29
Argumenter imod, at digitale værkseksemplarer bør være omfattet af
konsumption
En digital kopi af et lovligt erhvervet eksemplar har den fordel, at kopien ikke
bliver forringet, som tilfældet er ved analoge kopier. Hvis en bog fotokopieres, vil der for eksempel kunne være skygger på siderne, teksten kan være
placeret forkert på siden, og man vil ikke have den samme indbinding som
ved det originale eksemplar. Ved at foretage en eksemplarfremstilling af en
musikfil vil der ikke være nogen forskel på originalen og kopien. Der vil ikke
være tab af dele af værket eller påvirkning af helhedsopfattelsen. Det første
argument angår derfor de perfekte kopier. Hvis der sker konsumption af digi5.4.3.

28. www.rettighedsalliancen.dk
29. www.ubva.dk

32
Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

5. Konsumption
tale eksemplarer, vil brugeren kunne have foretaget en eksemplarfremstilling
og beholde denne efter videresalget af originalen. Det vil ikke på nuværende
tidspunkt være muligt at kontrollere, om brugeren har en kopi liggende i
skuffen på et USB-stik, brændt ned på en cd eller liggende på flere enheder.
Det er i dag ikke ualmindeligt, at hver husstand har flere computere eller tablets. Et system, som ReDigi har udviklet til at tjekke enheden for kopier, kan
ikke scanne andre enheder end den, programmet er downloadet til. Denne risiko for perfekt eksemplarfremstilling og den nemme adgang til kopieringen
kan afføde det synspunkt, at det ikke bør kompliceres ved tilladelse til videresalg.
Det andet argument angår aspektet af uberettiget spredning. Ved analoge
kopier og dermed fysiske eksemplarer er spredning et spørgsmål om logistik
og om at finde et marked, hvor piratkopier kan omsættes. Der er dermed flere
led forbundet med salget, og det kan være muligt for rettighedshaverne at
følge kendte markeder og stoppe salget. Det betyder ikke, det er let for rettighedshaverne at fjerne uberettigede kopier af deres værker, men denne spredning er i det mindste begrænset i forhold til spredningen af digitale eksemplarer. For disse gælder, at spredningen blandt andet sker over Internettet. Der er
ikke nogen grænse for antallet af kopier, der kan fremstilles, og det er muligt
for krænkere at få adgang til de kopierede værker på et valgfrit sted og tidspunkt. Spredningen sker hurtigt, og rettighedshaverne har svært ved at følge
med og lukke sitene. I den tid, der går fra opdagelsen af et site, der har ophavsretskrænkende eksemplarer tilgængelige, til at sitet lukkes, kan der være
foretaget uforholdsmæssigt mange ulovlige kopieringer. Det sker dog, at rettighedshaverne får lukket sites såsom The Pirate Bay.
Da ReDigi ifølge eget udsagn er de første på markedet for videresalg af
brugte Mp3-filer, er dette et nyt marked. Det tredje argument angår muligheden for dette nye marked. Et marked for brugte eksemplarer af værker er ikke
ukendt blandt fysiske eksemplarer. Forretninger med brugte plader og bøger,
loppemarkeder og online salgsforum som Amazon.com har længe gjort det
muligt at videresælge fysiske eksemplarer. Hver gang et af disse eksemplarer
er blevet brugt, har det slidt på dem. Det sætter en naturlig grænse for antallet
af mulige videresalg – eksemplaret vil forgå. Hvis efterspørgslen efter et
værk stadig er stor, vil det betyde, at rettighedshaveren kan sælge flere udgaver. Digitale eksemplarer vil ikke forgå, der vil ikke være en forringelse af
kvaliteten. Man kan derfor forestille sig den betydning, dette kan have på rettighedshavers salg. Når eksemplarer begynder at blive solgt på brugtmarkedet, vil det ikke kunne betale sig for brugeren at betale fuld pris, når samme
produkt er billigere til rådighed. Argumentet om, at kunsterne har brug for
betaling for at kunne have kunsten som levevej og mulighed for at lave nye
33
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værker, er derfor i denne sammenhæng vigtigt. Hvis kunstnerne mister en del
af deres marked, fordi efterspørgslen flyttes til et andet marked, vil deres indkomst falde og i værste fald, vil kunsten lide.
5.4.4. Sammenfatning af argumenterne for og imod digital konsumption
Der kan føres valide argumenter for begge sider af sagen. Et af de afgørende
er dog, at da brugerne tidligere blot blev forhindret i at have nem adgang til
digitale værker, affødte det ikke en situation, hvor brugerne rettede sig efter
lovens bestemmelser på området, men en konstruktiv tilgang gjorde netop
dette (se nærmere afsnit 5.4.2, Jakob Hüttel, og dertil bilag 2-4). Dermed er
en begrænsning i forbindelse med tilgangen til digital konsumption ikke nødvendigvis vejen frem. På den anden side er argumentet om tilladelse af platforme som ReDigi, og dermed forhåbentlig en nedgang i ophavsretskrænkelser, ikke i sig selv en fordel for rettighedshaver. Han vil på denne måde ikke
opnå flere salg. Der vil senere blive vendt tilbage til en løsningsform på denne problematik. Opfattelsen af, at konsumptionsrettigheden, som naturligt
følger med fysiske værker, og som man i Danmark optimalt ser som en globalt orienteret rettighed, ikke skal foreligge ved digitale eksemplarer, er ikke
gunstig. Der er tale om fratagelse af rettigheder, brugerne nyder, og en opstramning af de rettigheder, rettighedshaverne nyder. Altså en skævdeling af
rettighederne i forhold til det fysiske marked. På den anden side står argumenterne om den perfekte kopi og det potentielle fald i rettighedshaverens
indkomst. Dette er dog ikke argumenter, der på afgørende vis eliminerer potentielle fordele ved digital konsumption.
Da der blev opstillet flere fordele end ulemper ovenfor vedrørende digital
konsumption, vil det potentielt ved at respektere og medtage de afgørende argumenter i omfanget af et nyt konsumptionsprincip vise sig at være til fordel
for både rettighedshaver og bruger. Der vil i næste afsnit blive set på denne
mulighed.
5.5. Forslag til forholdene omkring konsumption af digitale værker
Den norske professor Ole-Andreas Rognstad har i kapitlet Konsumpsjon og
digitale overføringer, Et forslag til en alternativ løsningsmodell i Festskrift til
Mogens Kortvedgaard, udtrykt den holdning, at digitale og fysiske værker i
princippet er ens og derfor bør have samme retstilling. Han skriver, at forskellen ligger i, at der ved fysiske værker er tale om ophavsretlig eneret og
tingsret (rådigheden over værket), hvor der ved digitale værker kun er tale om
de ophavsretlige enerettigheder og ikke tingsretten. Når værkseksemplarerne
i praksis er så ens, kan det ikke have været meningen, at de skulle være retligt
forskellige. Han mener, at der ved overføring af værker elektronisk sker en
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eksemplarfremstilling. På baggrund heraf foreslår han, at man forlader konsumptionsprincippet og i stedet følger en licensbetragtning. Det skal fortsat
være grundstenen i konsumptionsprincippet, men der skal gøres plads til digitale værker. For at undgå forvirring foreslår han derfor, at det kaldes licensbetragtning i stedet for konsumption. Én model, der foreslås, er at påføre værkerne teknologi, således at de kun kan bruges på én computer. Den metode
vil der blive vendt tilbage til nedenfor.
Ved at se på de internationale traktater og direktiver tegner der sig et billede af, at hensigten ikke har været, at digitale eksemplarer skulle være genstand for konsumption. Hvis der ses på den danske litteratur, er der dog ikke
skrevet meget om digital konsumption. Det bliver blot konstateret, at digitale
værker ikke er omfattet af konsumptionsprincippet, og ikke givet yderligere
forklaring eller stillet spørgsmålstegn.
Såfremt der bliver lagt en ny linje, hvor konsumption omfatter både fysiske og digitale værker, kan problemet med de perfekte kopier være aktuel.
Hvis retstillingen bliver indført, kan det derfor tænkes at være med visse betingelser. Det kan være en forudsætning, at der udvikles metoder, hvorpå kopien af et eksemplar ophører med at fungere såfremt eksemplaret viderespredes i overensstemmelse med Ole-Andreas Rognsstads forslag. Det kunne være en metode inspireret af den, hvorpå for eksempel YouSee tjekker, at deres
kunder forsat er medlem, for at de kan få adgang til YouSee Play og dermed
de værker, der er tilgængelige online såvel som offline. Hver gang brugeren
logger ind på tjenesten, fornyer YouSee det certifikat, de udsteder til brugeren. Musikken kan herefter benyttes offline i 30 dage, hvorefter der skal udstedes et nyt certifikat. 30 Såfremt en lignende metode anvendes til at sikre, at
eksemplarfremstillinger ikke fungerer, såfremt originalfilen er solgt, vil man
kunne begrænse antallet af kopier af digitale værker. Denne teknologi kunne
udbredes til at verificere, at originalfilen stadig forefindes, når eksempelvis
musikbiblioteket er blevet delt på flere private enheder. Man kunne ligeledes
forestille sig en teknologi inspireret af bibliotekernes udlån af digitale værker
– ved udløbet af lånefristen stopper det lånte eksemplar med at fungere. Det
vil her ikke være den samme form for konsumption som ved fysiske værker,
hvor det er tilladt at beholde kopier af værker, efter de er blevet viderespredt,
men et nyt konsumptionsprincip for digitale værker.
Problematikken nævnt ovenfor angående mistet indtægt for kunstnerne
kan ligeledes vise sig at være et reelt problem. Hvis al musik cirkulerer på
tjenester som ReDigi, vil brugerne ikke have behov for at købe et eksemplar
30. www.play.forumup.dk/about41-play.html
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af et værk hos for eksempel iTunes til fuld pris, når de vil kunne købe det billigere hos eksempelvis ReDigi. Det vil ikke være til rettighedshavernes fordel
og kan betyde, at kunstnerne i sidste ende vil lide et tab. Der kunne derfor
indføres regler inspireret af biblioteksafgiften 31 og de aftaler, der foreligger
mellem Koda og YouSee Play, for at tjenester som ReDigi skulle have et lovligt grundlag. Det kunne gøres til et krav, at tjenesten har en sådan aftale med
en forvaltningsforening – rettighedshaver vil dermed modtage en vis procentdel ved hvert videresalg. Det kunne ligesom med biblioteksafgiften gøre, at
når et eksemplar af et værk når ud til flere brugere, end rettighedshaver har
solgt til, at rettighedshaveren trods alt får en indtægt. På denne måde kan et
værk blive kendt blandt flere, end tilfældet ellers var, og kunstneren vil eventuelt have en større tilslutning til koncerter, som ofte er deres hovedindtægtskilde.
Såfremt digitale værker omfattes af konsumption, vil det ifølge Kromann
Reumert påvirke beskyttelsesforanstaltningerne. Hvis overførslen af værkseksemplarer til andre ses som en kopiering, er dette korrekt. Der kan opstå
problemer i forhold til kopisikringer, som er omfattet af OPHL § 75 c. Det
kan derfor betyde, at denne bestemmelse må tilpasses det nye konsumptionsprincip for digitale værker. Den teknologi, ReDigi har udviklet, fungerer dog
ikke på denne måde ifølge Larry Rodolph fra ReDigi. Det hævdes, at der ikke
sker en kopiering, men filen bliver flyttet. Filen skulle altså ikke eksistere i to
eksemplarer på noget tidspunkt. 32 Retten i Southern District of New York er
dog uenig i denne opfattelse af teknologien. Såfremt det skulle vise sig, at
ReDigi’s nyere version eller en anden lignende teknologi udvikles, der rent
faktisk ikke foretager eksemplarfremstillinger, vil teknologien ikke påvirke
beskyttelsesforanstaltningerne og der vil ikke være behov for ændringer af
§ 75 c. Det vil således heller ikke være muligt direkte at anvende OleAndreas Rognstads model, da denne bygger på et princip om eksemplarfremstilling. De hensyn, der ligger bag og tanken om at udvide konsumptionsbegrebet, er dog fortsat relevante.
Såfremt gennemgangen af UsedSoft-afgørelsen sammenholdes med det
gældende konsumptionsprincip, vil følgende punkter kunne fremføres som
afgørende ved opbygning af et nyt konsumptionsprincip.
– Rettighedshaver skal have bragt værket på markedet, ved et oprindeligt
salg
31. LBK nr. 1175 af 17/12/2002, Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift.
32. Mailkorrespondance Larry Rudolph, se bilag 1.
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– Salget skal være foregået inden for EU
– Værkseksemplaret der ønskes videresolgt skal være af et lovligt forlæg
– Der kan indføres krav om brug af teknologi ved digitale værker, der gør, at
egne kopier ophører med at fungere ved videresalg
– Eksempelvis udvidelse af teknologien benyttet af TDC/YouSee Play til
kontrollering af, at originalfilen fortsat forefindes
– Der kan indføres krav om, at rettighedshaver skal modtage et vederlag ved
videresalg
– Eventuelt som en aftale mellem tjenesten og et forvaltningsselskab
5.6. Delkonklusion
På baggrund af lovgivningen vil det være muligt at konkludere, at i dag omfatter konsumption ikke digitale værker. Det ses dog som en fordel at ændre
denne opfattelse. Ved at indføre krav til konsumptionen af de digitale værker
vil man kreere et nyt konsumptionsprincip. Det har EU-Domstolen til dels allerede gjort i UsedSoft-sagen. Her stiller de krav om, at sælger sletter eksemplaret på egen enhed ved viderespredning. Hvis det vælges, at kopier skal
fjernes ved viderespredning, vil man ved at kræve teknologi, der kan garantere, at kopier ikke fungerer, når originaleksemplaret er videresolgt, kunne holde antallet af ulovlige kopier, der foreligger, nede. Der kan ligeledes indføres
en afgiftsform inspireret af Kodas aftale med YouSee Play og biblioteksafgiften, hvor tjenesten skal have en aftale med en forvaltningsforening for at have
et lovligt grundlag. Herved vil man forhåbentlig opnå en ordning, der både
passer til brugerne og til kunstnerne. Kunsten bliver spredt, og kunstneren
modtager om end en mindre fortjeneste, men dog en fortjeneste i de tilfælde,
hvor tjenester som ReDigi benyttes. Brugerne får tilgængelighed, bekvemmelighed og opnår den samme retstilling, som de ville have ved et fysisk eksemplar i forhold til viderespredning. Prisen i forhold til tjenesten vil formentlig stige grundet afgiften, men vil stadig være under prisen for nykøb.
Det bør aftalen mellem forvaltningsenheden og tjenesten under alle omstændigheder sikre, da der ellers ikke vil være fordel ved videresalget.
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Denne sidste del analyserer OPHL § 75 c – beskyttelsen mod omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger. Herunder vil de foranstaltninger, streamingtjenesten Netflix benytter, blive kategoriseret, og der vil blive givet en vurdering af, hvorvidt danske brugere lovligt kan benytte den amerikanske Netflixtjeneste.
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Under FN er der et Specialized Agency, der tager sig af immaterialret. Dette
er kaldet OMPI/WIPO. 33 Fra WIPO’s Internet Treaties stammer beskyttelsen
af effektive tekniske foranstaltninger. Denne beskyttelse har man fra europæisk side implementeret i et direktiv, det såkaldte infosoc-direktiv, og det er
nærmere præciseret i direktivets artikel 6, der omhandler netop disse effektive
tekniske foranstaltninger. 34 I dansk ret kom beskyttelsen til udtryk i OPHL
§ 75 c ved lovændringen af ophavsretsloven i 2002.
Nedenfor vil følge en gennemgang af noget af den kritik, der er rettet imod
infosoc-direktivets artikel 6. Efterfølgende vil bestemmelsens omfang blive
gennemgået, og dernæst opridses, hvad forskellen er på tekniske foranstaltninger og adgangsforanstaltninger, herunder hvorvidt § 75 c omfatter adgangsforanstaltninger.
6.1. Kritik
Reglerne i infosoc-direktivet angående tekniske foranstaltninger har været
genstand for kritik fra flere sider. Generelt har der været udtalt frygt for, at
foranstaltningerne vil kunne påvirke ytringsfriheden og informationsspred33. Immaterialret, JS og MR, s. 45.
34. Harmonizing European Copyright Law, Mireille van Eechound et al (MVE), s. 131.
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ningen negativt. 35 Derudover er artikel 6 blevet kritiseret for ikke at være
formuleret tilstrækkelig præcist. 36 Et eksempel på usikkerheden er udtrykket:
»effektive tekniske foranstaltninger«

Da det ikke er beskrevet, hvordan en teknisk foranstaltning opfylder kravet
om at være effektiv. Den tidligere danske kulturminister Brian Mikkelsen
(BM) (2001-2008) udtrykte i sit svar til på spørgsmål nr. 38 fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder, at en effektiv teknisk foranstaltning ikke kan
omgås ved en fejltagelse. Man vil i dette tilfælde kunne hævde, at der blot vil
være tale om en teknisk foranstaltning (i modsætning til en effektiv teknisk
foranstaltning). Derefter fortsætter BM med at udtrykke, at der formentlig ikke vil være tale om ond tro fra forbrugerens side ved en sådan omgåelse,
hvilket medfører, at der ikke er tale om fortsæt eller grov uagtsomhed, der
kan medføre straf. 37 Martin Kyst støtter op om denne forståelse og uddyber,
at det må afhænge af en konkret bedømmelse, hvorvidt der er tale om en effektiv foranstaltning. Bedømmelsen skal ske på baggrund af oplysninger fra
branchen. 38 Der skal altså være tale om en bevidst omgåelse af en teknisk
foranstaltning, før handlingen er omfattet af artikel 6.
Et andet eksempel på kritikken er i forhold til artikel 6, stk. 2, litra b. Her
er der beskyttelse imod anordninger med mere:
»... der kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål eller anden kommerciel anvendelse end omgåelse af enhver form for effektiv teknisk foranstaltning«. (min fremhævelse)

Der er ikke opstillet en præcis grænse for den kommercielle anvendelse/formål. Det er en bedømmelse, der må foretages af domstolene. Dette giver ikke en klar retningslinje.
Omkostningerne i forbindelse med tekniske foranstaltninger er ligeledes et
område, der har været kritiseret. For at få den mest effektive beskyttelse af et
værk vil det betyde, at rettighedshaver skal afholde en forholdsvis stor omkostning. Mindre rettighedshavere vil ikke være i stand til at gøre dette, og i
praksis vil det betyde, at det kun er de økonomisk stærke rettighedshavere,
som har mulighed for at få de mest effektive tekniske foranstaltninger. Kri35.
36.
37.
38.

U.2004B.142 Kopispærringer på digitale værker, Kim Frost.
Harmonizing European Copyright Law, MVE, s. 176.
Kulturudvalget (L 19 – bilag 111) spørgsmål nr. 38.
U.2001B.305 Direktivet om ophavsret i informationssamfundet, Martin Kyst.

39
Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Del III. Effektive tekniske foranstaltninger
tikken går ligeledes på, at bestemmelsen ikke er udtryk for samfundsmæssig
afbalancering af beskyttelsens fordele og ulemper. Derudover, at bestemmelsen kun medfører en stærkere retstilling for rettighedshaverne og ikke giver
flere muligheder til brugerne. I den danske OPHL er § 75 d dog indført til at
give mulighed for fordele til brugerne, men denne bestemmelse er stærkt begrænset. For at skabe afbalancering kunne en løsning være at undtage privatkopiering fra OPHL § 75 c, men dette gør infosoc dog ikke muligt. Kritikken
her er udtryk for en skævdeling i rettighedshavernes favør samt i forhold til
den beskyttelse, de enkelte rettighedshavere kan opnå. 39
Til at støtte op om ordlyden i artikel 6 kan være det forhold, at området,
der reguleres konstant, er i udvikling. I takt med, at der udvikles tekniske foranstaltninger til at beskytte værker, er der andre, der forsøger at omgå foranstaltningerne. Hvis lovgiver skulle lave en præcist afgrænset bestemmelse,
ville rettighedshavere formentlig ikke kunne støtte ret på bestemmelsen meget længe efter, at den var indført. Det er umuligt at medtage i lovgivningen,
hvad der endnu ikke er opfundet. For at give rettighedshaverne den bedst mulige beskyttelse er det formentlig nødvendigt med en bred bestemmelse, der
tager højde for fremtidige udviklinger af tekniske foranstaltninger. Uklarheden i bestemmelsen kan dog selvfølgelig betyde, at en rettighedshaver ikke
har den retstilling, han forventede, da domstolen kan anlægge en anden fortolkning, end han selv gjorde. Det er dermed i sidste ende op til EU-Domstolen at klarlægge bestemmelsens omfang.
6.2. Bestemmelsen
Uanset kritikken af artikel 6 er den gældende og er blevet implementeret i
dansk ret ved OPHL § 75 c. I stk. 4 er beskrevet, at effektive tekniske foranstaltninger er foranstaltninger:
»... der under deres normale funktion har til formål at beskytte værker og andre frembringelser m.v., som beskyttes i henhold til denne lov«.

De tekniske foranstaltninger, der er omfattet, bliver ofte forkortet DRM –
»digital rights management« eller TPM – »Technological Protection Measures«, der dog ikke er et lige så præcist beskrivende begreb for betydningen af
effektive tekniske foranstaltninger i OPHL/infosoc, som DRM. 40 Det primære sigte med § 75 c og tekniske foranstaltninger generelt er kopispærring. En
sådan spærring kan for eksempel være tilføjet en dvd eller cd. Spærringer på
39. Festskrift til Mogens Kortvedgaard, s. 445 (Thomas Riis – TR).
40. TPM: Harmonizing European Copyright Law. s.131; DRM: Immaterialret, s. 208.
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computerspil og edb-programmer er ikke omfattet af denne bestemmelse, jf.
OPHL § 75 c, stk. 5. De er i stedet omfattet af edb-program-direktivet.
Derimod er programmer, der hjælper til omgåelse af tekniske foranstaltninger, omfattet af § 75 c. For eksempel er besiddelse i kommercielt øjemed
af et program, som kun har til formål at bryde tekniske foranstaltninger, ikke
tilladt, hvorimod besiddelse af et program, der blandt andet kan have dette
formål, er lovligt. At benytte programmet til omgåelse vil selvfølgelig være i
strid med § 75 c stk. 1, såfremt det er en effektiv teknisk foranstaltning, der
omgås.
Loven beskytter kun omgåelse af tekniske foranstaltninger på et ophavsretligt beskyttet værk. Omgåelse af ikke beskyttede værker er dermed ikke en
ulovlig handling i forhold til ophavsretsloven, men der kan være problemer i
forhold til anden lovgivning for eksempel straffeloven. 41
Den almindelige tilladelse til eksemplarfremstilling til privat brug i OPHL
§ 12 giver ikke tilladelse til at omgå en effektiv teknisk foranstaltning. Derimod opfordres rettighedshaverne til at gøre eksemplarfremstilling, som er
tilladt i national lovgivning, mulig, selvom deres værk kopisikres, jf. infosoc
artikel 6, stk. 4. Angående digital kopiering er der i OPHL § 11, stk. 3, den
skærpelse, at kopieringen skal foregå på et lovligt forlæg.
Da kopiering af ophavssikrede værker er et stort problem, er der på nuværende tidspunkt to veje i lovgivningen, ad hvilke kopieringen forsøges stoppet. For det første er eksemplarfremstilling og offentlig fremførelse af værker
forbeholdt rettighedshaver, jf. OPHL § 2. For det andet kan rettighedshavere
forsyne deres værker med effektive tekniske foranstaltninger, hvilket OPHL
§ 75 c gør det ulovligt at omgå. Disse to områder holder dog ikke alle krænkere tilbage fra at omgå foranstaltninger og kopiere værker. Denne problemstilling er blevet skitseret i afsnit 3 og vil til dels blive vendt tilbage til i afsnit
7.
Der er ved de danske domstole endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om
omgåelse af kopispærringer. Det er der til gengæld ved de norske domstole.
Landsretten afsagde dom i straffesak nr. 03-00731 M/02, kaldet dvd-jonsagen, angående Jon Johansens (JJ) program DeCSS. JJ oplyste under sagen,
at programmet var udviklet, så han kunne se dvd-film på sin computer, der
brugte Linux-styresystem. Programmet kunne benyttes til at bryde de tekniske foranstaltninger med henblik på andre formål, men dette var ikke JJ’s
hensigt.

41. Immaterialret, JS og MR, s. 209.
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JJ gjorde programmet tilgængeligt online, så andre ligeledes kunne få mulighed for at se film på Linux-styresystem. Det var et program, der var let tilgængeligt også for folk, der ellers ikke ville kunne omgå en teknisk foranstaltning. Retten fandt, at det ikke var i strid med lovgivningen, at JJ havde
udviklet programmet og benyttet det selv. De fandt yderligere, at det ikke var
bevist, at programmet var blevet brugt til andre formål. Der var dermed ingen
problemer i, at JJ havde omgået en kopisikring få at få adgang til værkseksemplaret, eller at han havde givet andre samme mulighed.
I artiklen U.2004B.142 Kopispærringer i digitale værker af Kim Frost udtrykkes der skepsis over for, at det samme resultat ville komme til udtryk,
hvis en lignende sag kom for en dansk domstol. Det menes, at fortolkningen
af bestemmelsen ved den norske domstol var for bred, og at § 75 c ikke vil
blive fortolket på samme måde ved en lignende sag i Danmark.
Tidligere kulturminister BM mente dog ikke, at det er i strid med § 75 c,
stk. 4, at omgå en regionskode (foranstaltning, der opdeler markedet geografisk) eller kopisikring på en dvd for at få adgang til at benytte værkseksemplaret. Ministeren mente ikke, at det er en ophavsretskrænkende handling,
men blot en nødvendighed for at benytte et erhvervet værk på en dvdmaskine, der ikke understøtter den pågældende regionskode. Det faktum, at
der kan opstå tilfældige og flygtige fikseringer af værket i processen, ændrer
ikke på ministerens holdning. Alle koder, som har til formål at hindre eller
besværliggøre den personlige tilegnelse af et værkseksemplar, der er erhvervet ved personlig tilegnelse, er omfattet og ikke blot regionskoder på
dvd’er. 42 BM’s fortolkning af stk. 4 er omtvistet. Der stilles blandt andet
spørgsmålstegn ved fortolkningen af Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier. 43 Skønt der er kritikere, er spørgsmålet ikke blevet prøvet ved domstolene,
og dermed er fortolkningsforskellene stadig ikke afgjort. Det fremgår dog af
den ovenfor nævnte artikel, at der ikke hersker tvivl om, at det var den opfattelse, Kulturministeriet og flertallet i Folketinget havde ved implementeringen af artikel 6 i dansk lovgivning. Hvis det er nødvendigt at omgå en kopisikring for at kunne benytte et erhvervet værk, er dette tilladt i deres optik.
Samme synspunkt er til dels kommet til udtryk i præamblen til infosocdirektivet, hvor det fremgår af pkt. 48, at beskyttelsen i direktivets artikel 6
ikke skal omfatte andre tekniske foranstaltninger end de, der er hensigten
med bestemmelse. Altså skal tekniske foranstaltninger, som falder uden for
bestemmelsen, ikke være hindret af bestemmelsen. Artikel 6 beskytter imod
42. Kulturudvalget (L 19 – bilag 111) spørgsmål nr. 38.
43. Immaterialret, JS og MR, s. 210.
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omgåelse, det præciseres dog ikke i artiklen, i forhold til hvilke handlinger
omgåelsen ikke er tilladt.
Bestemmelsen skal overholde proportionalitetsprincippet og må ikke hindre komponenter, der har andre formål end at omgå tekniske foranstaltninger,
det følger af EU-retten. Proportionalitetsprincippet gør netop, at der ved brug
af bestemmelsen skal ses på, om et forbud mod at bryde en foranstaltning på
et eksemplar af et værk er proportionalt i forhold til hensigten med bestemmelsen. Derudover kan det nævnes, at det ikke er hensigten med bestemmelsen for eksempel at regionsopdele, men alene at beskytte ophavsretligt materiale fra krænkende handlinger. Denne forsigtighed ved anvendelsen, der er
udtrykt i præamblen, kan ses som en vagere udgave af den holdning, BM udtrykker. Dette vil dog ikke betyde, at en sag som dvd-jon-sagen automatisk
vil få samme udfald ved en dansk domstol eller ved EU-Domstolen, som den
fik i Norge. Dette skyldes, at der ikke lægges vægt på forarbejder i samme
omfang i det norske som i det danske retssystem. Spørgsmålet er dog ikke
blevet prøvet, og det er derfor uvist, om BM’s udtalelser er korrekte.
En teknisk foranstaltning i § 75 c’s forstand er primært kopianordninger.
Det kan dog ikke udelukkes, at andre foranstaltninger er omfattet, da bestemmelsen nævner foranstaltninger, som har til formål at beskytte værker.
På denne måde er bredden af bestemmelsen ikke klar. Et stort spørgsmål er,
hvorvidt bestemmelsen omfatter adgangsforanstaltninger. For at få klarlagt,
hvad en adgangsforanstaltning er, og hvorvidt den er omfattet, følger herefter
et afsnit, der belyser denne type foranstaltning.
6.3. Adgangsforanstaltninger
Adgangsforanstaltninger er en teknisk foranstaltning, som har svært ved at
finde sin plads i ophavsretten. Det er af nogle forfattere i faglitteraturen
kommenteret, at OPHL § 75 c kun omhandler kopikontrolanordninger og ikke adgangsforanstaltninger. 44 Denne generelle definition er Thomas Riis
(TR) dog ikke enig i. 45 Hans holdning til området er kommet til udtryk i
Festskrift til Mogens Koktvedgaard i kapitlet Ophavsretlige selvhjælpsforanstaltninger. TR deler PS’ opfattelse, der er udtrykt i Ophavsretsloven med
kommentarer, af, at adgangsforanstaltninger ikke altid skal være omfattet af §
75 c, hvilket skyldes bemærkningerne til lovforslaget. Dog lægger TR vægt
på Kulturministeriets opfattelse af, at adgangsforanstaltninger kun er omfattet, i det omfang de har til formål at begrænse eller forhindre handlinger, der
44. Blandt andet: Ophavsretsloven med kommentarer, PS, s. 657.
45. Professor ved det Juridiske Fakultet.
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er ophavsretligt relevante. Det mener TR er en fornuftig sondring, da der kan
sættes adgangsforanstaltninger på internetsites, som indeholder ikke ophavsretligt beskyttet materiale, og dette materiale ville ellers have opnået en beskyttelse, som det ikke gør sig berettiget til. Ved at lave en sondring mellem
foranstaltninger benyttet på sites indeholdende ophavsretligt beskyttet materiale og ikke beskyttet materiale, kunne man opnå en tilstand, hvor ophavsretsbeskyttelsen ikke bliver udstrakt længere end, hvad der er ønskværdigt. Opdelingen mener han dog ikke er succesfuld. Der skal ikke meget til, før et site
indeholder tilstrækkeligt ophavsretligt beskyttet materiale, til at adgangsforanstaltningen vil være omfattet af § 75 c. Derudover finder TR, at infosocdirektivets artikel 6, stk. 1, omfatter alle typer tekniske foranstaltninger. 46
Det er ikke ligetil at finde en definition på begrebet adgangsforanstaltning.
Mads Bryde Andersen skriver i ordbogen til IT-retten, 2. udgave (2005):
»Adgangskontrol: Foranstaltninger, der indebærer et indblik i og efter omstændighederne
filtrering af, hvem der opnår fysisk eller kommunikativ forbindelse med en lokalitet eller et
system. For at opnå dette kan man f.eks. afkræve besøgende særlige legitimationsbeviser
eller pasord (se password).«

Dette er tilsvarende definitionen i lovforarbejderne. 47 TR er enig i denne fortolkning, idet han udtrykker, at krypteringssystemer og passwordsystemer er
typer af adgangsforanstaltninger. Senere i kapitlet Ophavsretlige selvhjælpsforanstaltninger skriver han, at firewalls og passwordsystemer er omfattet af
§ 75 c. Dermed er passwordsystemer, som blev kategoriseret som en adgangsforanstaltning, efter hans mening omfattet af begrebet tekniske foranstaltninger i § 75 c.
TR nævner desuden, at adgangsforanstaltninger er anvendt og har stor betydning for online tjenester, hvor pris og vilkår skal accepteres af brugeren,
før der gives adgang til tjenesten. 48 Dette er især en kommentar, der er relevant i forhold til denne fremstilling, da de foranstaltninger, der er på online
streaming sites, som udgangspunkt da vil høre til i kategorien adgangsforanstaltning.
En adgangsforanstaltning omfattet af § 75 c vil altså ud fra TR’s opfattelse
kunne karakteriseres som et system, der sætter kriterier op, for de der søger
adgang til eksempelvis en tjeneste. Det kan være alle typer af krav til adgan46. Festskrift til Mogens Kortvedgaard, s. 434-435 (TR).
47. LFF2002-2003.1.19 – Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven, fremsat d. 2.
oktober 2002 af kulturministeren.
48. Festskrift til Mogens Kortvedgaard, s. 427 og 433 (TR).
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gen – personlige, geografiske, økonomiske, medlemsstatus m.m. I næste afsnit vil der blive set på betydningen af den personlige tilegnelse og derefter
blive samlet op på kategorien adgangsforanstaltninger.
6.3.1.

Forudsætningssynspunkt ved personlig tilegnelse – muligheden for
en generel regel om omgåelse
Kulturministeriet åbnede op for muligheden for, at tekniske foranstaltninger
skal kunne omgås, når der er sket personlig tilegnelse af et værkseksemplar.
Dette er der tidligere blevet refereret til angående regionskoder på dvd’er.
Hvis værker er blevet erhvervet personligt, mener TR, at et forudsætningssynspunkt kan føre til, at de tekniske foranstaltninger bør kunne omgås, da
forudsætningen har været brug af værket. Han mener dog ikke, at det er muligt at lave en sådan generel regel. Hvis en bruger erhverver en dvd, vil det
ofte fremgå af denne, hvilket styresystem den kan afspilles på. Det vil derfor
ikke være muligt at bruge argumentet, at det var en forudsætning, brugeren
havde ved købet, at dvd’en kunne køre på eksempelvis et Linux-system. I
dette tilfælde vil det efter Kulturministeriets opfattelse dog være muligt at
omgå foranstaltningerne for at se dvd’ens indhold. Dermed ville en generel
regel omkring forudsætningssynspunktet ikke være dækkende.
Såfremt undtagelsen kan henvende sig på personlig tilegnelse, er de brugere, som kunne benytte sig af undtagelsen, erhververe, andre med lovlig adgang til eksemplaret og licenshavere. Licenshavere vil her formentlig inkludere brugere af online streaming-tjenester. De har ikke en direkte licens hos
rettighedshaver, men har af streaming-tjenesten fået tildelt en midlertidig licens til det ophavsretligt beskyttede materiale, tjenesten indeholder. TR udtrykker, at det ikke er tilladt at bryde foranstaltninger med henblik på at få
adgang til en online-tjeneste, som indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, med forklaring om personlig tilegnelse. Altså herunder streaming-tjenester. Adgang kan kun tillades, såfremt der foreligger en aftale mellem tjenesten og brugeren. Derudover er hans holdning som ovenfor nævnt, at tilfælde,
hvor pris og vilkår accepteres af brugeren, er en form for adgangsforanstaltning, og omgåelse vil derfor være i strid med § 75 c. 49
Forudsætningssynspunktet i forhold til den personlige tilegnelse vil ikke
medføre en fordelagtig regel om omgåelse. Såfremt der blot blev lavet en regel om omgåelse ved personlig tilegnelse, ville det blandt andet være et problem i forhold til tilegnelse af adgang til streaming-tjenester, som TR kategoriserer som en adgangsforanstaltning omfattet af § 75 c. Omgåelse er mod49. Festskrift til Mogens Koktvedgaard, s. 238 (TR).
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stridigt ophavsretsloven, og reglen vil derfor ikke kunne benyttes. Den personlige tilegnelse kan ikke stå alene i en regel eller være kombineret med forudsætningssynspunktet.
6.3.2. Diskussion og sammenfatning af adgangsforanstaltning
Danske brugere skal støtte ret på den danske ophavsretslov og ikke på infosoc-direktivet. Når den danske bestemmelse skal kortlægges, må dette dog
ske i lyset af den europæiske bestemmelse, da der er en såkaldt fortolkningsforpligtelse i EU-retten. I dansk lovfortolkning er der tradition for ligeledes at
lægge vægt på forarbejder og bemærkninger. Når OPHL § 75 c skal fortolkes, skal dette derfor ske i overensstemmelse med artikel 6 og præamblen til
infosoc-direktivet. Nedenfor vil sammenfatningen derfor lægge vægt på direktivet, OPHL og de relevante forarbejder. Se nærmere i afsnit 4 om direktivers direkte virkning.
Opdelingen mellem foranstaltningerne, som TR præsenterer, synes PS ikke at være enig i, da han ikke fremstiller en lignende opdeling i Ophavsretsloven med kommentarer. PS henviser i stedet til, at adgangsforanstaltninger
ikke er omfattet af bestemmelsen, og at regionskodning ligeledes falder udenfor. Han henviser endvidere til, at Europa-Kommissionen i sin foreløbige
rapport af 30.11.2007 angående infosoc-direktivet bemærker, at artikel 6 kun
omhandler foranstaltninger, som er ophavsretligt relevante, og at adgangskontrol ikke er omfattet. PS åbner derfor ikke op for, at adgangskontrol kan
være ophavsretligt relevant som TR, men afskærer det ved Europa-Kommissionens udtalelse.
Dette er endnu et billede af, hvorfor adgangsforanstaltninger har svært ved
at finde sin plads. Der er delte meninger om deres beskyttelsesniveau. Hvis
holdningerne sammenholdes, kan man se, at der synes at være enighed om
regionskodningens placering på nationalt og europæisk plan, skønt der er
uenighed i den danske litteratur. Den tidligere kulturminister BM mener ikke,
de skal være omfattet af § 75 c, og Europa-Kommissionen ligeså, såfremt det
ikke handler om kopiering 50 (PS henviser modsat til Europa-Kommissionens
rapport, se nærmere herom nedenfor). En adgangsforanstaltning, som ikke
beskytter ophavsretligt materiale, er der ligeledes enighed om. En sådan skal
ikke nyde beskyttelse. Herefter venter de resterende adgangsforanstaltninger.
Artikel 6 og § 75 c beskriver begge en teknisk foranstaltning som værende:
50. Europa-Kommissionens foreløbige rapport af 30.11.2007, angående infosoc-direktivet.
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6. Tekniske beskyttelsesforanstaltninger
»... enhver form for effektive tekniske foranstaltninger ...«

Der bliver hverken i artiklen eller bestemmelsen differentieret mellem typer
af beskyttelsesanordninger. Dette kunne tyde på, at adgangsforanstaltninger
bør være omfattet, så længe de beskytter ophavsretligt materiale, som ligeledes er et krav i begge bestemmelser. På denne måde vil den problemstilling,
TR påpeger, ved at et site kan indeholde enkelte ophavsretlige værker og
dermed udstrække en ophavsretlig beskyttelse til andre værker, være aktuel.
Ophavsretsloven stiller krav til de værker, der skal opnå beskyttelse, og en
udstrækning af beskyttelsen på denne måde vil formentlig ikke være i overensstemmelse med hensigten med loven. Det er meningen, at man ved loven
vil sikre beskyttelse af værker, der er originale – der er udtryk for ophavsmandens kreativitet og hans selvstændige skabende indsats. Ved OPHL og
ved immaterialretten generelt ønsker man at skabe et incitament til kunsterne,
opfindere mfl. om at fortsætte med at frembringe nyskabelser. Det er ofte
omkostningsfuldt at skabe nyt, og hvis der ligger en vished for, at det færdige
produkt ikke blot vil blive kopieret, håber man at fremme udviklingen. Dette
vil give en samfundsmæssig gevinst, idet de frembringelser, der skabes. er til
gavn for borgerne. Hvis immaterialretten begynder at beskytte produkter og
værker, som ikke opfylder kriterierne, vil der kunne opstå en situation, hvor
alt blot opnår beskyttelse. Dermed vil beskyttelsen kunne risikere at blive undermineret, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
At tillade adgangsforanstaltninger i § 75 c har selvfølgelig ikke denne følge. Det er dog vigtigt at holde hensigten med lovområdet for øje, når bredden
af bestemmelsen skal fastlægges. Hvis adgangsforanstaltninger er påført sites,
der kun indeholder minimalt ophavsretligt materiale, vil meget andet opnå
beskyttelse. På den anden side, hvis ikke denne type sites opnår beskyttelse,
vil det ophavsretligt beskyttede materiale, der er tilgængeligt, ikke have
samme beskyttelsesmuligheder, som det ellers har som fysiske eksemplarer.
Netop digitale værker er det utroligt nemt at kopiere, og da dette er en enerettighed tilhørende rettighedshaveren, er det vigtigt, at disse nyder beskyttelse.
Ved at adgangsforanstaltninger på sitene opnår beskyttelse, opnår materialet
på sitene ikke anden beskyttelse end, at det ikke vil være tilladt at omgå adgangsbeskyttelsen. Hvis en bruger har lovlig adgang til sitet og benytter det
ikke beskyttede materiale i strid med de regler, der gælder for beskyttet materiale, vil der ikke være tale om en ophavsretlig relevant handling.
Selvom formålet med loven ikke er at beskytte alt materiale, er det til gengæld at beskytte værker, der opfylder kriterierne. Det er ligeledes hensigten,
at loven skal passe til brugernes adfærd og følge med udviklingen. I dag gør
Internettet det hurtigt og bekvemt at finde den information, man søger. Bibli47
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otekerne er derfor i gang med at udforme aftaler med forlagene om at stille ebøger til rådighed for lånerne. Biblioteksforsøgsprojektet med eReolen var en
stor succes på lånefronten. Til gengæld havde projektet ikke en positiv effekt
på salget af e-bøger til private. Det illustrerer dog, at brugerne tog godt imod
digital kultur. Stigningen i musiksalg på nettet vidner ligeledes om dette. Der
er ingen tvivl om, at den digitale mulighed er en vigtig del af fremtiden. Når
udviklingen går denne vej, er det også hen imod et marked, hvor kopiering er
nemt og kvaliteten i top. Det er et marked, der er kendt for at have en undergrund, som forsøger at bryde alle begrænsninger, der sættes op. Selv om adgangsforanstaltninger medtages, sikres det derfor ikke, at der ikke kan ske
omgåelse, til gengæld gøres denne omgåelse ulovlig. Det vil dermed være
muligt at retsforfølge dem, der omgår, leverer komponenter til at omgå etc.
Lovgivningen vil formodentlig også have en vis præventiv effekt.
Rapporten fra Europa-Kommissionen den 30.11.2007, som PS henviser
til, klarlægger, at formålet med beskyttelse mod omgåelse af foranstaltningerne er, at de skal komplimentere de ophavsretlige enerettigheder. Ligeledes
fastslås det, at adgangsforanstaltninger som sådan ikke skal være omfattet.
Det er ikke meningen, at beskyttelsen skal udvides. Det udtrykkes dog yderligere, at de skal være omfattet, såfremt de beskytter ophavsretligt materiale
og er effektive. Man kan derfor ikke blot udelukke adgangsforanstaltninger
med baggrund i Kommissions udtalelser. Tværtimod betyder dette, at adgangsforanstaltningerne skal have en plads i bestemmelsen. Angående regionskoder skriver Europa-Kommissionen, at det ikke er meningen, at der skal
være beskyttelse af regionsopdeling. Regionskoder er derfor som udgangspunkt undtaget, men såfremt de beskytter enerettighederne (primært eksemplarfremstillingsretten), er forbuddet dog alligevel relevant.
6.4. Delkonklusion
Selve rækkeviden af OPHL § 75 c i forhold til, hvornår en foranstaltning er
effektiv, er Martin Kyst og BM enige om, det er således, når en teknisk foranstaltning ikke kan omgås ved en fejl. I forhold til, hvornår brugere i overensstemmelse med loven kan omgå en effektiv teknisk foranstaltning, blev
der ovenfor refereret til dvd-jon-sagen. Her kom den norske domstol frem til,
at det var tilladt brugeren at omgå foranstaltninger for at benytte værker på et
Linux-styresystem. Kim Frost stiller sig kritisk over for, at en dansk domstol
ville komme til et lignende resultat. Her kan tidligere kulturminister BM’s
udtalelser inddrages, da han udtrykte den holdning, at det ikke vil være i strid
med § 75 c, såfremt brugere omgår regionskoder/kopisikringer for at kunne
benytte et erhvervet værk. Spørgsmålet er dog ikke blevet prøvet ved de dan-
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ske domstole, hvorfor det ikke er blevet afklaret. Det er dog Kulturministeriets holdning, at en sådan omgåelse vil være i overensstemmelse med loven.
Det er ovenfor blevet diskuteret, hvorvidt adgangsforanstaltninger hører
under § 75 c. Det kan konkluderes, at de som udgangspunkt er omfattet, men
at de under nogle omstændigheder vil være undtaget. Denne konklusion drages på baggrund af den analyse, der ovenfor er foretaget af de forskellige
holdninger til rækkeviden af begrebet adgangsforanstaltning, samt på baggrund af Europa-Kommissionens holdning. Europa-Kommissionen mener, de
er omfattet, såfremt de beskytter ophavsretligt materiale, men ikke såfremt
formålet blot er regionsopdeling. I forhold til adgangsforanstaltninger på et
website er TR og Europa-Kommissionens enige, disse er som udgangspunkt
beskyttet. I forhold til fastsættelse af mængden af ophavsretligt materiale, et
site skal indeholde for, at være beskyttet, er dette ikke klarlagt.
Udviklingen på det digitale marked stiller krav til lovgivningen om at tilpasse sig. Ved at give adgangsforanstaltninger beskyttelse mod omgåelse under § 75 c er rettighedshavernes mulighed for at opretholde deres enerettigheder styrket.
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OPHL § 75 c besværliggør de særlige tilladelser for omgåelse af enerettighederne, loven ellers giver. Der er derfor i § 75 d givet mulighed for, at Ophavsretslicensnævnet kan pålægge rettighedshaver at stille midler til rådighed, der
kan muliggøre opfyldelse af de i bestemmelsen nævnte tilladelser. Det er dog
håbet, at det er muligt ved frivillige foranstaltninger at imødekomme de i bestemmelsens omfang medtagende undtagelsestilfælde parterne imellem. Såfremt dette ikke viser sig at være muligt, har brugeren muligheden for at kontakte Ophavsretslicensnævnet. Hvis ikke rettighedshaver følger pålægget inden for 4 uger, har brugeren ret til at omgå de pålagte tekniske foranstaltninger på egen hånd. De særlige tilladelser omhandler blandt andet eksemplarfremstilling på sygehuse, gengivelse- og spredningstilladelse til biblioteker
samt gengivelses- og spredningstilladelse i forbindelse med syns- og hørehandicappede.
De tilfælde, hvor der kan gives tilladelse til at omgå tekniske foranstaltninger i § 75 d, er fastsat i infosoc-direktivet. Det er ikke muligt at tilføje flere
områder, jf. artikel 6, stk.4. Ved alle ansøgninger kan der dog ikke blot gives
tilladelse, men der skal ske en vurdering i hver enkelt sag, om hensynet strider imod tre-trins-testen (se afsnit 4). Da testen er inkorporeret i infosoc, er
det et krav ved benyttelsen af § 75 d, at testen gennemføres.
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OPHL § 75 d, stk. 3, udtrykker direkte, at on demand ikke er omfattet.
Dermed er denne bestemmelse ikke relevant i forhold til omgåelsen af tekniske foranstaltninger på streaming-tjenester og vil derfor ikke blive gennemgået yderligere. Til gengæld vil der nedenfor blive set på andre muligheder
for omgåelse, der er relevante i forhold til online-streaming-tjenester.
7.1. Metoder hvorved omgåelse kan foregå
I dette afsnit vil der blive set på, hvorledes det er muligt at opnå adgang til
den amerikanske Netflix-tjeneste fra Danmark. To metoder vil blive gennemgået, først en VPN-baseret løsning og derefter en løsning baseret på ændring
af ens DNS-adresser. I denne fremstilling vil den dansk baserede Netflixtjeneste blive refereret til som Netflix.dk og den amerikansk baserede tjeneste
som Netflix.com.
Når en bruger forsøger at få adgang til Netflix.com fra Danmark, bliver
han omdirigeret til Netflix.dk. Dette sker, fordi Netflix-tjenesten benytter sig
af et Geolocation Check. De tjekker, hvorfra ens IP-adresse stammer, og på
denne måde omdirigeres brugeren til den nationale tjeneste. Viaplay benytter
sig af den samme type teknologi. Her kan brugerne fra udlandet opnå adgang
til tjenesten, men ikke til værkerne.
VPN- og DNS-løsningerne går begge ud på, at brugeren skal fremstå over
for tjenesten, som om han befinder sig i det ønskede land. For Viaplay vil
dette betyde enten i Danmark, Norge, Sverige eller Finland. For Netflix vil
det betyde ét af de 8 lande, tjenesten er tilgængelig i.
7.1.1. VPN 51
Nedenstående figur 1 illustrerer, hvorledes VPN forbindelsen fungerer i forhold til en normal, ikke krypteret forbindelse.

51. http://www.da.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network#Eksempler_p.C3.A5_
krypterede_VPN_protokoller
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Blå linje = Ikke krypteret
Rød linje = Krypteret
ISP = Internet Service Provider

Figur 1 - VPN
Når en bruger i Danmark forbinder sig til Netflix.dk, sker dette via hans Internet Service Provider (ISP) – eksempelvis TDC, Telia, Fullrate, Stofa m.fl.
Brugerens PC fremstår med en dansk IP-adresse, og Netflix tillader adgangen. Såfremt brugeren ønsker at forbinde til Netflix.com i stedet, kan dette
ske ved at oprette en VPN-tunnel (Virtual Private Network) til USA. Der er
flere kommercielle udbydere af en sådan service, eksempelvis HideMyAss.
Herfra downloader brugeren en lille klient applikation til sin PC og indstiller
heri det land, brugeren ønsker at fremstå i – i dette tilfælde vil man vælge
USA. Programmet opretter derpå en krypteret VPN-tunnel mellem brugerens
PC og en server fra HideMyAss, der er placeret i USA. Al tilgang til Internettet fra PC’en sker nu via HideMyAss-serveren. Det er muligt at tilgå alle sites, der stiller krav om amerikansk IP-adresse, og ligeledes sites i andre lande,
der ingen krav opstiller.
Kommunikationen fra PC’en til serveren i USA foregår krypteret, hvorved
det i Danmark ikke er muligt at se, hvilke sites/tjenester der tilgås, eller hvilket indhold der transmitteres. Fra HideMyAss-serveren i USA til de ønskede
sites er kommunikationen normal – det vil sige tilgås almindelige sites, som
dr.dk er det i ukrypteret tilstand, hvorimod tilgang til for eksempel netbank
typisk vil anvende kryptering (i adresselinjen i internetbrowseren vil der stå
https i stedet for http).
Efter 9/11-attentatet i 2001 på blandt andet World Trade Centre i New
York blev der i Danmark indført krav om, at alle ISP’er skulle registrere bru51
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geres adfærd på Internettet, jf. logningsbekendtgørelsens § 5. 52 Dette trådte i
kraft 15. september 2007. De danske ISP’er registrerer derfor, hvilke sites
brugerne tilgår fra deres PC. Ved at benytte en VPN-tunnel oprettes, som beskrevet ovenfor, en krypteret forbindelse til en udenlandsk server. Det danske
ISP-selskab kan i dette tilfælde se, at brugeren opretter forbindelse til HideMyAss’ amerikanske server, men ikke, hvad brugeren egentlig tilgår på Internettet via denne, da trafikken til den er krypteret. Internettrafikken fra
HideMyAss-serveren i USA vil repræsentere mange brugere fra potentielt
forskellige steder i verdenen, men det er ikke muligt for den amerikanske
ISP, at se hvem den enkelte bruger egentlig er – de kan blot se, at trafikken
stammer fra HideMyAss-serveren. Skulle man danne et samlet billede over,
hvilke sites brugere tilgår, skulle dette logges hos HideMyAss, da de har informationen om brugerens egentlige IP-adresse og kan se, hvilke sites denne
tilgår, men HideMyAss oplyser på deres hjemmeside, at sådanne informationer ikke gemmes. 53
En VPN-forbindelse er ikke kun anvendelig til at se film og serier på nettet fra sites, brugeren ellers ikke ville have adgang til. Hvis brugeren for eksempel befinder sig i et åbent (ikke krypteret) WiFi hotspot, som eksempelvis
hos McDonalds, vil det være muligt for hackere på samme WiFi-net at se alt,
hvad brugeren foretager sig på Internettet. De vil kunne aflure brugernavne
og passwords, der indtastes på ikke krypterede sites, mens brugeren er i WiFi-zonen. Hvis brugeren ønsker at sikre sig mod dette, kan han oprette en
VPN-forbindelse til en HideMyAss-server i eksempelvis Danmark og på den
måde få al trafik fra computeren krypteret.
Når en bruger befinder sig i Danmark, vil der være sites, han bliver omdirigeret til, fordi han har en dansk IP-adresse. Hvis han er på ferie uden for
landets grænser og ønsker at tilgå samme site, kan dette være umuligt, idet
han bliver omdirigeret til det nationale site for pågældende opholdssted. En
VPN-forbindelse vil her få det til at fremstå, som om brugeren befinder sig i
Danmark, og det vil være muligt at tilgå det danske site, som brugeren plejer
at anvende. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med online shopping.
Mange firmaer anvender VPN-forbindelser for at give medarbejdere adgang til Intranet og firmaets interne data og applikationer på en sikker måde,
når medarbejderen for eksempel arbejder hjemmefra. I dette tilfælde anvendes en VPN-server placeret i virksomhedens private netværk.
52. Bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske
kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik.
53. www.hidemyass.com

52
Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

7. Omgåelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger
I Kina er adgangen til blandt andet Facebook, YouTube og Google News
spærret. Brugere, som befinder sig i Kina, kan opnå adgang til disse sites,
hvis de benytter en VPN-forbindelse. Dette er en udbredt metode blandt eksempelvis udvekslingsstuderende.
Den månedlige udgift for HideMyAss-servicen er $ 11,52/kr. 65,90. Den
billigste udgave er et årligt abonnement til $ 78,66/kr. 449,95. 54 HideMyAss,
der har eksisteret siden 2005, skriver selv, at de er den mest populære udbyder af VPN-forbindelser. På deres site oplyser de, at det er deres ønske, at
programmet skal give mulighed for anonym internetadfærd. 55
7.1.2. DNS 56
En anden og ikke lige så veldokumenteret metode baserer sig på ændring af
brugerens DNS- (domain name system) opsætning. Figur 2 illustrerer, hvorledes DNS normaltvist fungerer, hvilket derefter vil blive beskrevet.

-

-

Figur 2 – Almindelig DNS-opsætning
Når en bruger skal tilgå et site på Internettet, indtaster han en adresse (URL)
– for eksempel www.dr.dk. Denne URL skal omsættes til den IP-adresse,
dr.dk rent faktisk har. Dette kan sammenlignes med en telefonbog i en mobil54. Omregnet den 6. marts 2013.
55. www.hidemyass.com
56. www.da.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
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telefon, hvor brugeren gemmer kontaktpersoner og deres telefonnumre. Når
brugeren vil tilgå en URL, for eksempel dr.dk, bliver der slået op i en DNS
for at omsætte denne til den egentlige IP-adresse for Danmarks Radio– altså
man slår op under »navnet« og telefonbogen leverer »nummeret«.
Sætter brugeren hjemme sin PC direkte i stikket fra internet leverandøren
(ISP), opdateres forbindelsens oplysninger på PC’en automatisk med IPadressen på en primær og en sekundær DNS (»telefonbog«) – der er to for at
sikre funktionaliteten, hvis den ene skulle være ude af service. Med disse kan
brugeren tilgå Danmarks Radio ved at indtaste domænenavnet dr.dk i sin internetbrowser. Det er dog ligeledes muligt at indtaste dr.dk’s IP-adresse og
derved opnå samme tilgang.
Der er services på Internettet, der via ændringer i brugerens DNSopsætning ligeledes kan give tilgang til sites, der udfører Geolocation Check.
Tunlr og UnBlockUs er eksempler på sites, der leverer denne service. Figur 3
nedenfor illustrerer, hvorledes denne metode fungerer.

-

Figur 3 – Brug af en anden DNS, fx UnblockUS
For at få adgang til Netflix.com, skal brugeren ændre IP-adressen manuelt i
sin PC til to DNS IP-adresser, der leveres fra Tunlr eller UnblockUs. Når
brugeren nu forsøger at tilgå Netflix.com eller en anden site, vil IP-adressen
til denne blive slået op i tjenestens DNS. Hvad der præcist sker herefter for at
få brugeren til at fremstå over for Netflix.com som en amerikansk bruger, er
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ikke yderligere beskrevet, da det er et program, de mener, nyder ophavsretlig
beskyttelse.
En fordel ved denne metode er, hævder udbyderne, at kun en lille del af
trafikken fra ens computer skal via deres servere i USA – den største del går
direkte fra brugerens egen PC til eksempelvis Netflix.com. Såfremt al trafik
skulle gå gennem deres servere, ville de ikke kunne servicere lige så mange
brugere ad gangen, som tilfældet er ved den nuværende løsning. Det ville
kræve flere/større servere og internet kapacitet, hvilket er omkostningsfuldt.
UnblockUs koster $ 4,99/kr. 28,54 57 om måneden og tilbyder en service,
der dynamisk giver adgang til tjenester i forskellige lande – tilgå for eksempel sites, der udfører Geolocation Check fra Amerika og England umiddelbart
efter hinanden uden at ændre brugerens opkobling.
Tunlr er en gratis tjeneste med færre faciliteter. Denne beder sine brugere
om ikke at benytte deres DNS ved almindelig færden på Internettet for at
mindske trafikken på deres servere, når det ikke er nødvendigt. De ønsker at
give mulighed for at få adgang til underholdningstjenester i England og USA.
Det er ikke en kommerciel forretning, og de udtrykker klart, at de ikke garanterer for forbindelsen døgnet rundt. Som de skriver »det er oppe, når det er
oppe, og nede når det er nede, ønsker man noget sikrere, må man anvende en
kommerciel udbyder«.
I modsætning til løsningen ovenfor med en VPN-forbindelse er internettrafikken her ikke krypteret, så den danske ISP vil i sin logning kunne se alle
sites og tjenester, brugerne tilgår.
7.2. Incitament for omgåelse
Som dansk bruger af online-streaming-tjenester kan der være to afgørende
bevæggrunde for at benytte udenlandske streaming-sites i stedet for nationale
– et økonomisk eller et udvalgsincitament.
Økonomisk incitament
Ved at anvende Netflix.com vil den danske bruger kunne oprette et amerikansk abonnement frem for et dansk. Nedenfor i figur 4 er de forskellige nationale priser for Netflix anført:

57. Omregnet den 6. marts 2013.
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Land

Pris

Pris i Dkr.

USA

$7,99

kr. 45,34

Canada

$7,99

kr. 45,15

Mexico

mxp 99

kr. 46,68

Brasilien

brl 14,99

kr. 42,41

England

£ 5,99

kr. 52,72

Danmark

kr. 79

kr. 79,00

Sverige

kr. 79

kr. 68,95

Figur 4 – Prisoversigt 58
Det fremgår af skemaet, at Danmark har den dyreste nationale tjeneste, mens
USA er blandt de billigste – den svenske tjeneste er tilmed kr. 10,05 billigere
end den danske. Der vil dermed som dansk bruger være økonomiske fordele
ved at tegne abonnement hos alle de andre nationale tjenester frem for den
danske. I overvejelserne skal dog medtages de økonomiske omkostninger, der
kan være ved at skulle benytte en VPN/DNS metode.
Udvalgs incitament
På nuværende tidspunkt har Netflix.dk ikke lige så mange licensaftaler med
rettighedshavere som Netflix.com. Det er ikke muligt at få oplyst, hvor stor
forskellen er på udvalget på tjenesterne, men Netflix oplyser dog, at der er
stor forskel på det danske og det amerikanske udvalg. Det begrundes med, at
den amerikanske tjeneste har eksisteret længere, og dermed har haft mulighed
for at indgå flere og bedre aftaler med rettighedshaverne. 59
Mange af de serier og film, der ses i Danmark, er amerikanske. Det er almindeligt kendt, at de først udkommer i USA og senere bliver tilgængelige i
Danmark. Dette vil derfor være et incitament for den danske bruger til at benytte den amerikanske tjeneste – udvalget er hurtigere opdateret end det danske.

58. Oplyst af Netflix kundeservice telefonisk den 17. december 2012 – omregnet den 9.
maj 2013.
59. Oplyst telefonisk den 7. marts 2013 af Netflix kundeservice.
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7.3. Konsekvens af omgåelse
De tilfælde, hvor en bruger kan få tilladelse til at omgå en effektiv teknisk
foranstaltning i OPHL § 75 d, er alle situationer, hvor det er en nødvendighed
for brugeren at kunne benytte værket. Det drejer sig om tilfælde, hvor for eksempel en blind ønsker værket læst op af en læsemaskine eller ved undervisning, hvor læreren ønsker at samle uddrag af forskellige værker for at illustrere en tendens i en tidsperiode. Det er særlige tilfælde, sikke er tale om generelle bekvemmeligheder for brugere. Konsekvensen for omgåelse, der ikke er
omfattet af § 75 d, findes i § 78. Det følger heraf, at såfremt der sker en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 75 b og c, straffes der med bøde.
Hvor der sker omgåelse af en foranstaltning, skal påtale ske af den forurettede, jf. § 81, stk.6. Hvis der derimod er tale om fremstilling, import, salg m.m.
af produkter eller komponenter, der kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål end omgåelse, skal påtale ske af det offentlige, jf. § 81, stk. 5.
OPHL § 81, stk. 6, medfører, at såfremt privatpersoner omgår en beskyttelsesforanstaltning på en cd, dvd eller hjemmeside, er det rettighedshaveren,
der skal anlægge sag mod brugeren. Det er dermed op til rettighedshaveren
selv at kontrollere om, der sker omgåelser. Det er svært at finde frem til alle
dem, der krænker rettighedshaverne, og omkostningsfuldt at føre de mange
sager mod krænkerne. Man kan derfor tale om, hvorvidt der bør være en bestemmelse i loven, som i princippet giver rettighedshaverne en ret, men som
er svær at opretholde. Man kunne tage det synspunkt, at bestemmelsen ikke
er effektiv, og da mange omgåelser finder sted trods bestemmelsen, burde
man gøre omgåelsen lovlig i stedet. På denne måde vil man dog så give slip
på beskyttelsen mod primært eksemplarfremstilling og altså en enerettighed.
Der vil formentlig ske en stigning i antallet af eksemplarfremstillinger i forhold til, hvad tilfældet er nu. Hvis en enerettighed fratages rettighedshaveren,
er det nødvendigt at se på det egentlige formål med denne rettighed. Som beskrevet ovenfor er der et ønske om at tilskynde til kreativitet. Ved at fjerne
beskyttelsen mod omgåelse af beskyttelsesforanstaltninger fjerner man et af
de incitamenter, der ellers er en grundsten i immaterialretten, nemlig beskyttelsen af enerettigheder. Det vil derfor ikke være en holdbar løsning blot at
fjerne § 75 c. Det optimale ville være at finde en type beskyttelse af onlineværker, som det ikke vil være muligt at manipulere. Men som det ligeledes
tidligere blev nævnt, er der altid nogle, der forsøger at bryde de hindringer,
som stilles op. Det er dermed ikke formålstjenesteligt blot at afvente en sådan
løsning.
RettighedsAlliancen gik tidligere efter de enkelte brugere. De forsøgte at
håndhæve de rettigheder, ophavsretsloven gav rettighedshaverne. I dag har de
skiftet kurs. De vil stadig håndhæve rettigheder, men i dag er det bagmænde57
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ne, de går efter. Det er tjenester som The Pirate Bay, de forsøger at lukke. I
forhold til de enkelte brugere fokuserer de på at informere. Det er deres håb,
at ved at oplyse brugerne om retstilstanden vil de kunne ændre adfærden.
Dette er et eksempel på en gruppe af rettighedshavere, som forsøger at angribe problemet på en alternativ måde, frem for blot at følge de rettigheder, loven giver dem. Rettighedshaverne er fortsat beskyttet af § 75 c, men i stedet
for at håndhæve alle tilfælde af brud, de kan finde, så oplyser de om reglerne.
Hvis denne metode virker, vil bestemmelsen ikke blot have effekt ved håndhævelse, men ved bevidstheden om dens eksistens – en præventiv effekt. Ultimativt er dette den ønskede konsekvens af lovgivning, at dens blotte tilstedeværelse påvirker borgernes adfærd.
Den nye kurs virker, mener RettighedsAlliancen, brugerne vil gerne oplyses. Når sites bliver blokeret fra dansk side, er det fortsat muligt at omgå denne blokering. Der spores dog en nedgang i brugen af sitene, efter de er blevet
blokeret, hvilket netop er det ønskede resultat. Når interesseorganisationen
fjerner film på YouTube, henviser de brugerne til det lovlige oplæg af værket.
På denne måde kombinerer de det at fjerne krænkelser med oplysning og
guider brugerne i den rigtige retning. Foreningen har dog fortsat den holdning, at det er nødvendigt med konsekvenser ved overtrædelser. Hvis ikke
brugerne kender til konsekvensen af deres handling, selvom de oplyses om
retstillingen, mener de ikke, adfærden vil ændres. I Norge, Frankrig og England har man indført brevmodellen. Denne går ud på, at ved ulovlig adfærd
på Internettet sendes der et brev til krænkeren med forklaring om retsforholdet. Efter indførelsen af denne model har 80 % stoppet ulovlighederne. 60 Altså endnu et udtryk for, at oplysning har været formålstjenesteligt.
7.4. Omgåelse i forhold til streaming-tjenesten Netflix
For at opnå medlemskab hos Netflix skal brugeren afgive enkelte oplysninger. Tjenesten beder om navn, e-mail-adresse og bankkontooplysninger. Derudover skal brugerbetingelser og privatlivspolitik accepteres. 61 Brugeren betaler altså for en ydelse og accepterer betingelserne herfor – dette blev ovenfor kvalificeret som en adgangsforanstaltning. Hvis en bruger har foretaget
lovlige handlinger for at fremstå med en amerikansk IP-adresse, kan der opnås adgang til den amerikanske Netflix-tjeneste. Det er derfor spørgsmålet,
om dette kan kvalificeres som en omgåelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger. I det første afsnit nedenfor vil blive set på, på hvilke måder det fysiske
60. RettighedsAlliancen: UBVA Symposium 2001, 2012.
61. Se bilag 5-6.
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og digitale marked ligner hinanden – og hvorledes ideen om tilrådighedsstillelse på det fysiske og digitale marked kan sammenlignes. Det efterfølgende
afsnit vil henvende sig på den tekniske del af brugen af Netflix.com.
7.4.1.

Sammenholdning af Netflix’ udbud af digitale værker med det fysiske
marked
Netflix benytter sig af en screening teknologi til at lokalisere brugerne – et
såkaldt geolocation check. Brugeren skal ikke afgive oplysninger ved tilmeldingen om, hvor i verden han befinder sig, som vist på bilag 7-9. Såfremt en
bruger har en dansk IP-adresse, får brugeren adgang til deres danske tjeneste,
og det er ikke muligt med den danske IP-adresse at få adgang til den amerikanske tjeneste. Hvis en af de ovenfor nævnte omgåelsesmetoder benyttes,
eksempelvis VPN, vil det være muligt at oprette en amerikansk profil og få
adgang til tjenesten. Brugeren kan ligeledes logge ind med sin danske konto
på den udenlandske tjeneste, idet Netflix tillader denne adgang til brugere,
der er på ferie. Det er altså muligt at benytte alle deres nationale tjenester med
en hvilken som helst Netflix-konto, såfremt brugeren har en IP-adresse fra det
pågældende land.
Når det kommer til det fysiske marked for filmværker – eksempelvis en
dvd – er der ikke tale om at fremstå med en anden IP-adresse for at få adgang
til det amerikanske produkt. Udbyderen kan have påført dvd’en en regionskode, hvilket medfører, at den kun kan vises på eksempelvis amerikanske
dvd-afspillere. Brugeren må dermed ændre afspilleren således, at den ikke verificerer regionskoden, eller at den tillader den pågældende regionskode at
blive afspillet. Dvd-producenten har altså givet mulighed for afspilning til de
ønskede kunder og afskåret muligheden for andre. Regionskoderne benyttes
for at opdele markedet.
Ved at sammenligne disse to forhold kan man sige at ved at benytte en
VPN, er der tale om en aktiv handling fra brugerens side, der gør, at tjenesten
misledes. Det er et kontinuerligt forhold, idet brugeren fortsat skal opretholde
VPN-forbindelsen for at benytte den udenlandske tjeneste, og der skal betales
et månedligt beløb til tjenesten. Tjenesten drives af medarbejdere, som administrerer modtagelsen af betalingen, opdater tjenesten, og som besvarer eventuelle spørgsmål fra brugerne. VPN-løsningen kan dermed fremstå som en
større form for misledning end ved en enkelt omgåelse af en dvd’s regionskode, som producenten ikke lægger mærke til, er blevet brudt. Der er ikke
noget forhold mellem brugeren og producenten efter omgåelsen. Det skal
nævnes, at hvis der blot er tale om en regionskode på en dvd, er det ikke en
foranstaltning omfattet af § 75 c. Hvis der dog i den forbindelse ligeledes er
tale om en kopisikring, er det en effektiv teknisk foranstaltning og omgåelsen
59
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beskyttet, jf. Kommissionens opfattelse beskrevet ovenfor. Den tidligere danske kulturminister BM laver dog ikke samme afgrænsning, han mener, det er
tilladt tilmed at bryde kopispærringen for at kunne benytte det erhvervede
værk.
Ved dvd’en og ved online-tjenesten er der tale om brug af ophavsretlige
værker. Den ene form er gentagne visninger af det samme værk, den anden
brug af et udvalg af værker. I begge tilfælde har ophavsmanden fået betaling
for brugen af værket og lider ikke nogen anden krænkelse ved omgåelserne –
der er ikke tale om eksemplarfremstilling eller andre krænkende handlinger.
Som dansk forbruger kan man bestille dvd’er på Internettet fra amerikanske
hjemmesider og få dem tilsendt sin adresse i Danmark. Ophavsmanden bliver
betalt den amerikanske pris for produktet. Det samme er gældende ved den
danske forbruger, som benytter den amerikanske version af Netflix med en
amerikansk konto – ophavsmanden bliver her ligeledes betalt den amerikanske pris for brugen.
Der er mange ligheder ved betalingen for værkseksemplaret. Der er dog på
andre punkter nogle uligheder. Ved Netflix.com leveres værket med det
samme – på samme vilkår som for en amerikansk bruger. Hvis værket bestilles over Internettet til levering på hjemmeadressen, er der længere leveringstid for den danske forbruger end for den amerikanske. Derudover kan der være ekstra omkostninger ved forsendelsen. Angående netop forsendelsen og
tilgængeligheden er der dog også ligheder ved de to metoder. De samme
værker er tilgængelige for den danske og amerikanske forbruger ved onlinekøb på en amerikansk site. Der er her ikke opstillet adgangsforanstaltninger
for at udelukke den danske køber. Værker, der endnu ikke er tilgængelige i
Danmark, kan bestilles og sendes. Det samme gælder for Netflix. Udvalget er
mindre på Netflix.dk, men ved at benytte Netflix.com vil der være et udvalg
af serier og film, som endnu ikke er udgivet i Danmark – hverken online eller
på dvd. Ved som dansk bruger at gå ind og benytte værker, der stammer fra
USA, gør man dette på de samme vilkår ved bestilling af en dvd og ved brug
af Netflix.com. I begge tilfælde er forbindelsen amerikansk og foregår på engelsk, betingelser og rettigheder er på engelsk, og der vil i de fleste tilfælde
ikke være danske undertekster på værket. Det er et valg fra forbrugerens side
i begge tilfælde.
Hovedideen for streaming-tjenester er, at det foregår på brugerens vilkår.
Det er et individuelt valgt sted og tidspunkt. Dette ændrer sig ikke, selvom
det er en dansk forbruger, der benytter Netflix.com. Det produkt, der sælges,
er værkers tilgængelighed på forbrugerens vilkår. Ved dvd/VHS salget er det
egentlig det samme, der sælges. Det er blot en ældre udgave af ideen. Det er
ikke nødvendigt at gå i biografen for at se en film eller leje den hos en for60
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handler. Brugerne kan blot erhverve værkseksemplaret og benytte det, så ofte
de vil, på egne vilkår. Ideen er blevet udviklet først fra videobånd til dvd og
nu til Blu-ray. Kvaliteten skal være i top, og det ønskes, at produktet ikke lider skade ved gentagne brug. Streaming-tjenester er skridtet videre. Der er
ikke tale om at slide på værkseksemplaret ved gentagne visninger, og det er
ikke nødvendigt at erhverve alle de film, man vil se – så længe man har et
abonnement hos tjenesten, vil dennes værker være tilgængelige. Tjenestens
værker fylder ikke på brugernes hylder, og der kan søges efter dem i tjenesten. Brugernes filmbibliotek er blevet digitaliseret.
Denne sammenligning har været på brugen af værkerne og ideen bag tilgængeliggørelsen. Det kan sammenfattes, at lighederne ved benyttelsen af de
to typer af værker er store og forskellene få. Den største forskel er formodentlig det kontinuerlige forhold ved online-tjenesten, hvor der ved omgåelsen af
foranstaltningerne på en dvd ikke er noget forhold til rettighedshaveren efterfølgende. Udviklingen fra videobånd til streaming-tjenester har ikke ændret
på ideen bag tilrådighedsstillelsen. Brugeren skal have udvalg og valgfrihed i
form af tid og sted.
7.4.2. Den tekniske side af omgåelsen af geolocation checket
I dette afsnit skal ses på, hvorvidt der er tale om omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger i § 75 c’s forstand, når Netflix.com tilgås fra Danmark.
Det blev beskrevet ovenfor, at de oplysninger, der afgives til Netflix, ikke er
personnære. Der er dermed ikke tale om afgivelse af urigtige oplysninger for
som dansk bruger at få adgang til Netflix.com. Netflix er fuldstændig afhængig af deres screeningsteknologi. De foretager et geolocation check, hvilket betyder, at de ud fra et check af IP-adressen kan se, hvor i verden brugeren befinder sig. Det, der ovenfor blev karakteriseret som en adgangsforanstaltning, var brugerlogin og det forhold, at det er en tjeneste, der betales for.
Netflix udsteder en licens til brugeren. Hvis der benyttes metoden med en
VPN, sker der ikke en omgåelse af loginoplysningerne. Der sker en omgåelse
af geolocation checket. Det er ikke en foranstaltning, som beskytter værker
fra bestemte handlinger (såsom eksemplarfremstilling), det er en foranstaltning, der afgrænser markedet. Europa-Kommissionen udtalte i den foreløbige
rapport af 30.11.2007, at tekniske foranstaltninger, der kun opdeler markedet
og ikke beskytter mod kopiering, ikke skal være omfattet af artikel 6. Altså
regionskodning. Den samme holdning, som den tidligere kulturminister BM
udtrykte. Formålet med geolocation-checket er at opdele markedet. Formålet
er ikke at beskytte mod kopiering, da brugeren ikke opnår andre muligheder
med værkerne ved brug af forskellige nationale tjenester end ellers. Spørgs-
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målet er derfor, om det er muligt at overføre holdningen ved fysiske værker
til online tjenester.
Tilmelding til tjenesten og de oplysninger, der afgives i den forbindelse, er
et forhold. Geolocation-checket et andet. Det er begge metoder til at sikre tjenesten mod uretmæssig brug. Ved at omgå geolocation checket omgår brugeren som sagt ikke på samme tid det, der er blevet karakteriseret som en adgangsforanstaltning, nemlig tilmeldingen. Såfremt Netflix stillede krav til
brugeren om at oplyse sin faktiske placering og tilmed fortsat benyttede
geolocation check-teknologien, ville det være nødvendigt at afgive falske oplysninger til Netflix for at kunne få adgang til den amerikanske tjeneste. I det
tilfælde ville der kunne være tale om en omgåelse af tekniske foranstaltninger, OPHL § 75 c, da der i bruger login fasen afgives urigtige oplysninger om
brugerens placering og samtidig er behov for eksempelvis en VPN-forbindelse for at opnå tilgang. Situationen er dog den, at der kun sker omgåelse af det
geografiske tjek som opdeler markedet. Rettighedshaver har ønsket markedet
afgrænset geografisk, både i tilfældet med regionskodning på dvd’er og ved
streaming-tjenesters brug af geolocation check. Hvis Europa-Kommissionens
opfattelse anvendes direkte, vil der ikke være tale om en ophavskrænkende
handling, når en bruger benytter for eksempel en VPN løsning til at få adgang
til Netflix.com, og der er ingen grund til, ikke at anvende Europa-Kommissionens holdning. De har ikke i rapporten afgrænset udtalelsen eller på anden
måde holdt streaming-tjenester udenfor. Det må dermed antages, at holdningen til den geografiske opdeling gælder alle værker under OPHL.
7.4.3. Sammenfatning
I de to ovenstående afsnit er omgåelse i forbindelse med Netflix gennemgået.
Først blev der set på, hvorledes tjenesten kan sammenlignes med fysiske eksemplarer og ideen bag beskyttelsen af eksemplarerne. Det blev her konkluderet, at tanken om tilrådighedsstillelse på brugerens vilkår i begge tilfælde er
i fokus. Den teknologiske udvikling har blot gjort det muligt i dag at have en
mere smidig adgang til værkerne. I det efterfølgende afsnit blev der set på
den teknologi Netflix benytter, og de tiltag en bruger må tage for at kunne
benytte Netflix.com. Her blev fundet, at geolocation-checket er opstillet for at
opdele markedet lige så vel som en regionskode på en dvd. Dermed er der
sammenfald i målet med foranstaltningen.
Loven er lavet for at beskytte rettighedshaverne og imødekomme brugerne. Det er ikke meningen, at rettighedshaverne skal tildeles langt flere ret-
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tigheder end brugerne. Det ville skabe ubalance i samfundshensynene. 62 Med
det in mente vil man i denne situation kunne sige, at Netflix med simple midler kunne forstærke beskyttelsen. Hvis de krævede, at brugerne oplyste deres
geografiske placering, og denne derefter skulle stemme overens med det tjek,
de selv foretager, ville VPN-løsningen kunne karakteriseres som en overtrædelse af § 75 c, da det ville være nødvendigt at afgive oplysninger til tjenesten, samtidig med at teknologi benyttes for at fremstå korrekt. Der kan i
denne forbindelse eksempelvis nævnes et selskab som YouBio, de beder brugerne oplyse deres adresse, men foretager stadig et geolocation check – altså
har tjenesten taget de ekstra forholdsregler.
7.5. Delkonklusion
Den retlige konsekvens af omgåelse af en foranstaltning er ved loven fastsat
til bøde. Der blev i afsnit 7.3 forklaret om de positive erfaringer fra RettighedsAlliancen ved at gå efter bagmændene i stedet for den enkelte bruger.
Såfremt alle rettighedshavere følger disse erfaringer, vil bøde ikke være det
eneste værktøj til at stoppe krænkelserne, det vil i stedet primært være oplysning af brugerne og retsforfølgning af bagmændene. På denne måde sættes
der retligt ind overfor én, men adfærden forhindres eller besværliggøres hos
mange.
Der blev derefter set på, hvorvidt brugen af VPN/DNS-metoderne til at
omgå geolocation checket hos Netflix kan kategoriseres som en overtrædelse
af § 75 c. Selvom RettighedsAlliancen ikke længere retsforfølger enkelte
brugere, skal brugerne stadig handle i overensstemmelse med loven. Der kan
desuden være andre rettighedshavere, som ikke følger samme fremgangsmåde. Med Netflix’s nuværende løsning vil det være en fortolkning i rettighedshavers favør, hvis VPN-løsningen karakteriseres som en overtrædelse. Der
afgives ingen oplysninger, og foranstaltningen har ikke andet formål end
geografisk afgrænsning – tjenesten tillader tilmed brugerne at benytte deres
danske konto i udlandet. Da Europa-Kommissionen udtaler, at regionsopdeling ikke alene er en foranstaltning, som skal beskyttes, er tilgåelsen af Netflix.com ved VPN eller DNS ikke en ophavsretligt krænkende handling, da
der ikke sker omgåelse af brugerlogin i denne forbindelse.

62. TR beskriver denne balance i sin artikel i Festskrift til Mogens Koktvedgaard.
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8. Netflix Brugsbetingelser
Da det ovenfor blev konkluderet, at der ikke er et problem i forhold til ophavsretsloven, når danske brugere benytter Netflix.com, er det endvidere
nødvendigt for den danske bruger at se, hvorvidt tjenesten selv stiller forhindringer op i sine betingelser, der udelukker brugen af Netflix.com. Derfor vil
der i det følgende blive set på forskellige aspekter af de betingelser, som brugerne skriver under på ved tilmelding hos Netflix.
I såvel Danmark som i USA skriver brugerne under på brugsbetingelser,
slutbrugerlicensaftale og privatlivspolitik (tidligere kaldet politik for beskyttelse af personlige oplysninger). I disse opstiller Netflix sine betingelser for
brug af tjenesten.
8.1. Overordnet introduktion til bestemmelserne
Brugsbetingelserne trækker de store linjer op for brugen af tjenesten og beskriver specifikt i flere tilfælde, hvorledes det ikke er tilladt at benytte tjenesten og dens indhold. I den brede henseende er der blandt andet krav om, at
medlemmer skal være over 18 år, og at medlemmer indgår aftale om voldgift
ved eventuelle konflikter med Netflix. Aftalen om voldgift betyder, at det ikke er muligt for hverken medlemmer eller Netflix at bringe et spørgsmål til
domstolene. Der er en undtagelse til dette vedrørende sager, hvor der inden
for 30 dage ikke kan opnås enighed, her kan sagen anlægges efter småsagsprocessen ved domstolen. Voldgiftsager skal være reguleret af Commercial
Arbitration Rules og Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (samlet kaldet »AAA-regler«) under American Arbitration Association
(»AAA«). En sag anlægges i brugerens bopælsland, også selvom dette er
uden for USA. Det betyder, at eventuel prøvelse af et abonnement tegnet af
en bruger uden for dennes bopælsland eller brug af en udenlandsk tjeneste
uden nationalt abonnement skal afgøres ved voldgift. Dette forhold vil blive
inddraget senere under afsnit 8.6.
Netflix giver i betingelserne yderligere udtryk for, at de »hverken støtter,
fremmer eller godkender« ophavsretskrænkelser som p2p-fildeling og ulovlig
downloading. 63 Af særlig interesse for denne fremstilling er de eventuelle bestemmelser angående oprettelse af abonnement hos Netflix.com som dansk
bruger fra Danmark og brug af Netflix.com fra Danmark med et dansk abonnement. Det er på intet sted i betingelserne – hverken i brugerbetingelser,
privatlivspolitik eller slutbrugerlicensaftalen – udtrykkeligt nævnt, at disse
63. Netflix brugsbetingelser, afsnittet »Brugsbegrænsninger«.
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handlinger ikke er tilladt. Nedenfor vil der derfor blive set på, hvorvidt andre
betingelser bliver krænket ved en sådan brug af tjenesten.
8.2. Manipulering af Netflix-tjenestens indhold
Det er i brugsbetingelserne nævnt, at man som bruger:
»... accepterer ikke at dekompilere, foretage reverse engineering eller demontere software
eller produkter eller processer tilgængelige gennem Netflix-tjenesten, ikke at indlægge nogen kode eller noget produkt eller manipulere Netflix-tjenestens indhold på nogen måde og
ikke bruge nogen form for datamining, dataindsamling eller ekstraktionsmetode«. 64

Det kræver en konkret vurdering for at se, hvorvidt manipulering af Netflixtjenestens indhold omfatter omgåelse af deres geolocation check ved eksempelvis en VPN-forbindelse.
Citatet ovenfor er tredelt. Første del henvender sig på teknikken i tjenesten, reverse engineering vil sige at gøre Netflix’ maskinkode læsbar, hvorved man kan se, hvordan programmet er udformet, og derefter eventuelt ændre i det. 65 Anden del angår manipulation. Denne del vil der blive vendt tilbage til lige nedenfor. Tredje del handler om værkerne på sitet. Datamining
omfatter eksempelvis, at brugen af film på tjenesten analyseres for at se, hvilke der oftest streames. 66 Dataindsamling kan betyde, at hver gang en bestemt
film streames, logges denne aktivitet til eventuel efterfølgende statistikbrug.
Ekstraktionsmetoder kan eksempelvis være stream grabbing, der gemmer
film, musik og serier, der streames på Internettet. 67
Nedenfor er illustreret opdelingen af citatet:
1. ... accepterer ikke at dekompilere, foretage reverse engineering eller demontere software eller produkter eller processer tilgængelige gennem Netflix-tjenesten, ikke at indlægge nogen kode eller noget produkt
2. eller manipulere Netflix-tjenestens indhold på nogen måde
3. og ikke bruge nogen form for datamining, dataindsamling eller ekstraktionsmetode
Anden del står derfor imellem metoder, der henvender sig på teknikken i tjenesten, og aktiviteter, der henvender sig på de værker, tjenesten indeholder.
64.
65.
66.
67.

Netflix brugsbetingelser, afsnittet »Intellektuel ejendom – ophavsret«.
www.en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering
www.en.wikipedia.org/wiki/Data_mining
www.en.wikipedia.org/wiki/Stream_recorder
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Det afgørende for, om omgåelse af geolocation-checket kan falde under denne bestemmelse, er derfor, hvad der menes med Netflix-tjenestens »indhold«
i bestemmelsen. Det kunne læses som en forlængelse af første del af citatet.
Det er ikke tilladt at ændre på softwaren eller at manipulere med denne. Brug
af VPN for at omgå tjenestens check af placering vil være en manipulation af
softwaren. På den anden side kan del to høre til sidste del af citatet. Her vil
det betyde, at det ikke er tilladt at manipulere ved værkerne og derefter uddybet med tre former for yderligere aktiviteter.
Sprogvalget i form af ordet »indhold« kan pege på, at der tænkes på værkerne på tjenesten. Såfremt man henviste til funktionen af tjenesten, kunne
der være brugt en mere præcis formulering som »tjenestens software«. Da de
danske betingelser i høj grad ligner de amerikanske, kan det være en fordel at
sammenligne med disse. Her er den tilsvarende sætning:
... »or manipulate the content of the Netflix service in any way ...« 68 (min fremhævelse).

Det er ikke et ordvalg, der klart mønter manipulationen på softwaren, tværtimod giver ordvalget her indtryk af at henvende sig på selve indholdet, der er
tilgængeligt på tjenesten. Det indbyder ikke til den samme tvivl som i de danske betingelser.
Da det oprindeligt er en amerikansk tjeneste, og betingelserne ligner hinanden i begge lande, er de oprindelige betingelser formentlig i det store hele
blot blevet oversat. Opsætningen af betingelserne giver yderligere udtryk for
dette, da de er helt ens. Der må ved tvivl om forståelsen i de danske betingelser derfor kunne lægges vægt på de amerikanske. 69 Den danske bruger har
dog underskrevet de danske betingelser og vil dermed kun være bundet af
disse. Inspiration til forståelsen kan der dog drages af de amerikanske betingelser.
Da der er tvivl om forståelsen af de danske betingelser, men de amerikanske ikke indbyder til samme tvivl, kan der blive lagt vægt på denne forståelse,
og det kan konkluderes, at manipulation af Netflix-tjenestens indhold henvender sig på værkerne og ikke på softwaren. Omgåelse af geolocationchecket er dermed ikke i strid med denne del af betingelserne.

68. Netflix Terms of Use.
69. Bilag 10.
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8.3. Geografisk bestemmelse
Der nævnes i betingelserne en geografisk begrænsning. Denne er umiddelbart
det første sted, man ville slå op, hvis man leder efter svaret på, hvorvidt det er
tilladt at benytte tjenesten på tværs af landegrænser. Der står i betingelserne:
»Du kan kun se film og tv-serier med det samme gennem Netflix-tjenesten i de geografiske
områder, hvor vi tilbyder vores tjeneste og har licens på sådanne film og tv-serier. Indholdet, der er tilgængeligt, vil variere alt efter geografisk beliggenhed. Netflix bruger teknologi til at verificere din geografiske placering.« 70

Dermed er det oplyst, at udbuddet afhænger af geografisk placering. Der er
dog ikke nævnt en konsekvens for omgåelse heraf, eller at der er en mulighed
for omgåelse, som ikke er tilladt. Det er ikke ulovligt at benytte tjenester, der
kan få det til at se ud, som om brugeren har en anden placering, end det
egentlig er tilfældet, jf. ovenfor.
Det fremstår som en oplysning til brugerne, at Netflix har licens til værkerne for at kunne udbyde disse. Det er ikke fremstillet som et krav for tjenestens eksistens i de enkelte lande, at de har opnået licensaftale med rettighedshaver. Vigtigheden i disse licenser kommer ikke til udtryk, og når der ses
på omgåelse, kan Netflix ikke lægge vægt på, at de har oplyst brugerne om
rækkevidden af de licensaftaler, de har indgået med rettighedshaverne.
For at give brugerne adgang til tjenesten oplyses det, at de benytter teknologi til at finde brugerens geografiske placering – geolocation check – det afhænger altså ikke af oplysninger, brugeren afgiver. At det ikke nødvendigvis
er brugerens faktiske geografiske placering, men den IP-adresse, computeren
fremstår med gennem eksempelvis HideMyAss, er der ikke taget højde for i
betingelserne. Muligheden for at give computeren en IP-adresse i udlandet er
dog ikke en ny teknologi. VPN-løsningen eksisterede og var velkendt, da
Netflix udfærdigede sine bestemmelser – der er heller ikke tale om, at de ikke
har haft mulighed for at inkorporere VPN eller DNS i betingelserne endnu.
Da der ikke er kommenteret på muligheden for omgåelse, er der heller ikke
sat en konsekvens ind i tilfælde af, at det skulle ske. Dette kan skyldes to forhold, enten er det ikke en mulighed, som Netflix har anerkendt, eller også, og
det er mest sandsynligt, at det er en mulighed, de ikke ser som et problem.
Når det kom til software-delen, har Netflix nævnt flere forskellige metoder,
der ikke er tilladt, eksempelvis reverse engineering og at demontere software.
De har dermed på andre områder forsøgt at dække sig ind over for forskellige
former for uønskede handlinger. Såfremt Netflix ikke ønskede, at brugere
70. Netflix brugsbetingelser, afsnittet »Sådan fungerer vores streamingtjeneste«.
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skulle oprette forbindelse til deres tjeneste via en VPN-tunnel, kunne dette
være udtrykt klart og præcist.
Der er endnu et forhold, der skal medtages i forhold til den geografiske
placering. Som dansk bruger med et dansk abonnement kan man benytte dette abonnement, når man befinder sig i andre lande, hvor tjenesten er tilgængelig. Altså kan den danske bruger ligeledes benytte sit danske abonnement på
den amerikanske tjeneste, hvis brugeren eksempelvis er på ferie i USA. 71
Dette kan ligeledes ske gennem en VPN-forbindelse hjemmefra. Der er ikke i
betingelserne oplyst om denne mulighed, og brugerne vil kun ved at forsøge
opdage, at dette er muligt. Når Netflix giver sine brugere mulighed for at benytte Netflix’ konto uanset deres geografiske placering, kan dette indikere, at
Netflix har brugernes adgang til tjenesten i højsædet. Hvis brugeren befinder
sig i USA, men benytter en dansk konto, betaler brugeren ikke efter den amerikanske licensaftale, men efter den danske. Hvordan Netflix lever op til sine
aftale med rettighedshaverne i de enkelte lande, er ikke brugerens ansvar. Det
er dog bemærkelsesværdigt, at de ikke kræver en amerikansk konto på den
amerikanske tjeneste, når de har en licensaftale at honorere. De udtrykker
dermed en holdning om at tilbyde en smidig tjeneste for deres brugere. Det
kan nævnes, at Viaplay ikke giver en tilsvarende mulighed.
Ved at brugeren kan tilgå Netflix.com, vil han ligeledes have mulighed for
at oprette et amerikansk abonnement. Tjenestens hensigt er i denne henseende formentlig, at dette ikke skal være en mulighed. I de amerikanske betingelser er der dog ikke nævnt, at man skal bo i USA for at kunne tegne abonnent til Netflix.com – de afhænger af geolocation-checket til at afgøre, hvilken tjeneste brugeren skal tilbydes at tegne abonnement hos.
Ved en bedømmelse, af om det vil være i strid med bestemmelsen om
geografisk placering at benytte en udenlandsk tjeneste, må der lægges vægt
på bestemmelsens vage formulering i forhold til mulighederne for omgåelse.
Derudover skal også medtages, at tjenesten sætter brugernes muligheder højt
og ikke i forbindelse med brug af en dansk konto i udlandet oplyser om licensforhold eller andet. Dette leder til den konklusion, at bestemmelsen ikke
vil være til hinder for brug af Netflix.com med en dansk konto via en VPNforbindelse eller oprettelse af et amerikansk abonnement fra Danmark.
8.4. Forbud mod omgåelse af beskyttelsesindhold
I afsnittet Brugsbegrænsninger i Brugsbetingelserne er det beskrevet, at en
bruger ikke må:
71. Se bilag 11.
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»... omgå, fjerne, ændre, deaktivere, degradere eller hindre noget beskyttelsesindhold i Netflix-tjenesten«.

Det kræver en vurdering af, hvad ordet »beskyttelsesindhold« indebærer, for
at se, hvorvidt dette påvirker denne fremstillings problemstilling. Det er dog
ikke et ord, som normalt bruges inden for ophavsretten, hvorfor det heller ikke har været muligt at finde en definition i faglitteraturen.
Afsnittet, citatet er taget fra, handler blandt andet om den begrænsede licens, Netflix udsteder til brugerne. Dette er en licens, der giver tilladelse til at
benytte de værker, der er tilgængelige på tjenesten, men ikke yderligere rettigheder til værkerne. Derudover tager Netflix stærkt afstand fra ulovlig benyttelse af værkerne – herunder kopiering. Afsnittet handler derfor primært
om de værker, der er tilgængelige på tjenesten, og om brugerens beføjelser i
forhold til disse. Det er ikke en beskrivelse af reglerne angående brugerens
beføjelser til brug af Netflix’ egen software m.m. Det kunne derfor tyde på, at
beskyttelsesindhold henvender sig på værkerne, og at det er disse, der ikke
må omgås. Dog er en af de nævnte ulovlige handlinger at deaktivere beskyttelsesindhold i Netflix-tjenesten. Forbuddet kan dermed ikke være rettet mod
værkerne, da disse ikke kan deaktiveres, uden at der sker en ændring i tjenestens software, og dermed kunne det antages at være softwaren, der henvises
til.
Som ovenfor nævnt kan de amerikanske brugsbetingelser inddrages til at
klarlægge betydningen. Det tilsvarende citat er anført her:
»You may not circumvent, remove, alter, deactivate, degrade or thwart any of the content
protections in the Netflix service.« 72

»Content protections in the Netflix-service« er det nemmere at forbinde med
ophavsretten. Dette henvender sig på tekniske foranstaltninger, Netflix opstiller. Altså er det ikke tilladt at omgå disse foranstaltninger, ligesom der i
OPHL § 75 c og infosoc artikel 6 er udtrykt forbud mod omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger. Det er dog ikke nævnt, hvorvidt det er samme
betydning af begrebet som i bestemmelserne, eller om det blot omhandler
tekniske foranstaltninger generelt.
Som beskrevet ovenfor kan de amerikanske betingelser inddrages ved fortolkningstvivl, men den danske bruger er fortsat bundet af de danske betingelser. I dette tilfælde er der ikke tale om tvivl mellem to fortolkningsmuligheder, som de amerikanske betingelser kan afgøre. Her er der valgt et ord i de
72. Netflix Terms of Use.
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danske betingelser, som ikke ellers er kendt, og som ikke er et synonym for
tekniske foranstaltninger, som er den tilsvarende vending i de amerikanske
betingelser. Det kan være muligt at fortolke i overensstemmelse med de amerikanske betingelser, således at det antages, at der i de danske betingelser er
tale om tekniske foranstaltninger. Ved vurderingen af, hvorvidt disse foranstaltninger skal forstås som de er nævnt i OPHL § 75 c og infosoc artikel 6,
eller generelt blot som tekniske foranstaltninger, vil en fortolkning i Netflix’s
favør formentlige være for vidtgående. Hvis det antages, at der menes alle
tekniske foranstaltninger, vil den danske bruger ikke kunne have forudset
denne fortolkning. Brugeren vil have underskrevet en betingelse, som han ikke har haft mulighed for at tage stilling til – eller agere korrekt i forhold til.
Det almindelige begreb »ukendskab til loven diskulpere ikke« gør, at brugeren kan blive stillet til ansvar for lovbestemmelser, som er blevet offentliggjort, og herunder forbuddet mod omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger. Hvis der i betingelserne derfor anlægges en fortolkning af ordet beskyttelsesindhold, således at det ikke er tilladt at omgå foranstaltninger i
OPHL § 75 c’s forstand, vil det være et forhold, brugeren i forvejen kan stilles til ansvar for. Denne fortolkning betyder dog, at Netflix blot gentager en
beskyttelse, som følger af OPHL og infosoc. Angående spørgsmålet om omgåelsen i forbindelse med Netflix blev det ovenfor konkluderet, at der ikke
sker en krænkelse af OPHL. Brugeren vil altså ikke overtræde denne betingelse ved at benytte en VPN-forbindelse til at opnå adgang til Netflix.com.
8.5. Generel konsekvens
Der er ovenfor blevet set på konkrete betingelser, der er relevante i forhold til
en dansk brugers anvendelse af Netflix.com. Brugsbetingelserne stiller dog
også en generel konsekvens op ved brud på betingelserne:
»Enhver uautoriseret brug af Netflix-tjenesten eller dens indhold vil ophæve den begrænsede licens, du har fået af os, og vil resultere i afmelding af dit medlemskab.« 73

Det er ikke alle brud på betingelserne, der er nævnt, men enhver uautoriseret
brug. Det indikerer, at selv brug, der ikke direkte er nævnt, men som Netflix
finder krænkende, vil kunne betyde, at de lukker ens abonnement.

73. Netflix brugsbetingelser, afsnittet »Brugsbegrænsninger«.

70
Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.
Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

8. Netflix Brugsbetingelser
8.6. Sammenfatning og anvendelse af skematiseringen fremført af
Jakob Hüttel
Gennem de foregående afsnit er Netflix’ intention blevet afvejet i forhold til
ordlyden i betingelserne. Ligeledes er de danske betingelser blevet klarlagt ved
inspiration fra de amerikanske. Det er hver gang blevet konkluderet, at Netflix
ikke har opnået en beskyttelse imod, at brugerne benytter en udenlandsk baseret tjeneste. Et aspekt, der er afgørende for denne konklusion, er Netflixtjenestens forhold til national lovgivning – eller mangel på samme. Netflix er
et internationalt firma, der udbyder sin tjeneste i 8 lande, men i betingelserne
henviser Netflix dog altid til amerikansk lovgivning og ikke til national. Der er
kommenteret, at national og international lovgivning skal være gældende, men
i de danske betingelser er der ingen direkte henvisning til de relevante danske
lovbestemmelser. Endvidere er der valgt voldgift, som gældende for alle Netflix’ aftaler, ved AAA. Altså igen forholder Netflix sig til amerikanske fremgangsmåder. Det giver et klart indtryk af, at Netflix’ hovedtjeneste er den
amerikanske – det er desuden denne, der har det største udvalg.
Trods de omfattende og oftest meget uddybede betingelser er Netflix ikke
præcis, når det kommer til brugen af en udenlandsk baseret tjeneste. Netflix
giver dog fortsat brugerne mulighed for at benytte deres abonnement, når de
er på ferie i et land, hvor tjenesten er udbudt. Dette nævner Netflix ikke muligheden for, men såfremt en bruger logger ind på sin konto i udlandet, vil
han have adgang til værkerne tilgængelige på denne udenlandsk baserede tjeneste. Netflix har dermed i betingelserne undladt at forholde sig til muligheden for brug af andre versioner af tjenesten, selv når de giver brugerne mulighed herfor. I forhold til, at den danske bruger eksempelvis ved at oprette en
VPN-tunnel kan tegne et amerikansk abonnement, har de amerikanske betingelser heller ikke forbudt denne handling.
Der blev ovenfor i afsnit 5.4.2 refereret til Jakob Hüttels skemaer fra UBVA symposiet 2012, hvor han viste brugernes adfærd i forhold til musikinteresse og betalingslyst. Man kunne forstille sig, at der kunne være sammenfald
i musik- og film/seriebrugernes adfærd, da begge er inden for underholdningsbranchen og har et fysisk såvel som digitalt alternativ. Der er dog den
forskel, at musikbranchen er foran i forhold til udvikling af gratistjenester. De
danske tv-stationer stiller gratis programmer til rådighed online – DR, TV3
og SBS’ kanaler – fælles for dem alle er dog, at de kun lægger de programmer op, de har tilladelse til, typisk deres egne. TV2 har ligeledes en onlineadgang, denne er abonnementbaseret, og her er det alle film og serier, der vises på TV2’s kanaler, der kan streames online. I bilag 12 er resultaterne og
skematiseringen blevet direkte overført til, hvordan forholdene potentielt
kunne se ud for brugernes film- og serieadfærd.
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8.7. Delkonklusion
På baggrund af de ovenfor analyserede betingelser kan det konkluderes, at det
ikke er i direkte strid med betingelserne, hvis danske brugere benytter Netflix.com. Det må dog på baggrund af citatet nævnt i afsnit 8.5 antages, at Netflix kan ophæve en brugers abonnement, såfremt de ser brugen af en udenlandsk udgave af tjenesten som uautoriseret brug. Det er ligeledes på denne
baggrund, at der i bilag 12 er anført brug af VPN/DNS-metoder til at tilgå
Netflix.com i kategorierne for mellem/høj betalingsvillighed, da dette anses
som en legal brug.
Med rettighedshavers enerettigheder in mente kan deres hensigt med samarbejdet med Netflix og deres forventninger til tjenestens afgrænsninger føre
til et andet resultat. Der skal dog her kun ses på forholdet mellem Netflix og
brugeren.

9.

Straffeloven

9. Straffeloven
Ovenfor er det blevet konkluderet, at der ikke er et problem i forhold til ophavsretsloven ved benyttelse af VPN/DNS for at tilgå en Netflix.com. Der er
ikke tale om omgåelse af adgangsforanstaltninger i OPHL § 75 c’s forstand i
forhold til tjenester, der kun benytter sig af et geolocation check. Hvorvidt
der i den enkelte tjeneste er nævnt et forbud mod dette, er ikke ophavsretligt
relevant, men aftaleretligt. Omgåelsen kan dog være omfattet af straffeloven,
hvorfor der i det følgende vil blive set på, hvorvidt loven berører området.
Den 1. juli 2004 trådte den nugældende § 301 a i straffeloven i kraft. Denne omhandler kommercielle informationssystemer, som i forslaget til lovændringen er beskrevet som omfattende on demand-tjenester. 74 Bestemmelsen
sanktionerer det uretmæssigt at skaffe sig eller videregive koder eller andre
adgangsmidler til informationssystemer, hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere, og som er beskyttet med kode eller anden særlig adgangsbegrænsning.
Det afgørende for, hvorvidt bestemmelsen er anvendelig, er, om »andre
adgangsmidler« omfatter VPN/DNS-metoderne til at omgå geolocation checket. I lovforslaget er der opstillet to typer af adgangsmidler, fysiske og elektroniske. 75 Der er i dette tilfælde ikke tale om fysiske læsbare kort, hvorved
74. Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, markedsføringsloven og
ophavsretsloven – IT-kriminalitet mv., fremsat den 5. november 2003 af justitsminister Lene Espersen.
75. Lovforslaget nævnt i forrige fodnote, afsnit 2.1.1.1.
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denne del af kategorien ikke er relevant. Den elektroniske udgave omhandler
koder, pinkoder og NUI-koder er nævnt som eksempler i forslaget. NUI står
for Network User Identificaion. Koden identificerer den bruger, hvis konto
skal belastes for netværksbrugen. Der er i forslaget ikke nævnt andre typer af
adgangsmidler end koder. Der er dermed ingen indikationer af, at lovforslaget
omfatter brugen af en VPN/DNS-forbindelse. Her betaler brugeren selv for
brugen af streaming-tjenesten – selve adgangen til tjenesten (medlemskontoen) skal brugeren selv oprette og betale for. Det er blot vejen til den enkelte
tjeneste, VPN-forbindelsen hjælper med.
9.1. Delkonklusion
Straffelovens § 301 a vil på denne baggrund ikke være anvendelig i forhold
til brugere, som benytter VPN/DNS-metode for at opnå adgang til en udenlandsk streaming-tjeneste. Denne bestemmelse henvender sig på metoder,
hvorpå brugeren afgiver ukorrekte oplysninger til tjenesten ved forskellige
typer koder. Ved VPN/DNS fremstår brugerne som sig selv over for tjenesten, det er deres geografiske placering, der ændres. Der er ikke andre bestemmelser i straffeloven, der er relevante i denne henseende. Der er dermed
ikke problemer i forhold til straffeloven.

10. Konklusion

10. Konklusion
Denne fremstillings formål var at belyse ophavsretslovens tilgang til digitale
værker på to områder: konsumption og tekniske beskyttelsesforanstaltninger.
På begge områder har der været udtrykt forskellige holdninger i faglitteraturen, men der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig afklaring.
Der er med denne fremstilling givet et bud på, hvorledes en sådan kunne se
ud.
Ved at sammenholde infosoc-direktivet, edb-program-direktivet, OPHL
og forarbejderne til disse kunne det konkluderes, at konsumption ikke på nuværende tidspunkt omfatter digitale værker. Hvis blikket vendes mod praksis,
har EU-Domstolen afsagt en dom angående edb-programmer i UsedSoftsagen, hvor det blev fundet, at edb-programmer er genstand for digital konsumption. En amerikansk domstol afgjorde ReDigi-sagen og fandt, at digitale
musikfiler ikke er genstand for det amerikanske konsumptionsbegreb. Med
inspiration fra blandt andet disse to selskaber samt erfaringerne fra musikbranchen blev der foreslået en ændret holdning til konsumptionsprincippet.
Argumentet, omkring forskellen i de rettigheder en bruger har ved fysiske og
digitale værker, var i denne forbindelse afgørende. Ved at udelukke digitale
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værker fra konsumption sker der en skævdeling til fordel for rettighedshaver,
hvilket ikke anses for en fordelagtig retstilling i en tid, hvor det bliver mere
almindeligt med digitale værker. Da en ændring af konsumptionsprincippet til
dels allerede har fundet sted i forhold til edb-programmer, kunne man forestille sig et ønske om at ensarte begrebet for de beslægtede områder samt en
imødekommenhed over for forslag til ændringer fra EU-retlig side.
De ændringer, der blev foreslået, har det formål for øje, at alle parter skal
tilgodeses. Tiltag, der blot forbyder brugerne bestemte handlinger, har inden
for musikbranchen ikke vist at have den ønskede effekt. I UsedSoft-sagen
blev der opstillet krav om, at kopier af værker skal fjernes ved viderespredning. Såfremt dette krav indføres generelt ved digital konsumption, vil det
være nødvendigt, at der udvikles og benyttes teknologi til at garantere sletning efter videresalg. Et andet tiltag, der kan indføres, kan være en lovmæssig
afgiftsform ved videresalg. Denne kan indføres som en afgift tjenesten, der
formidler salget, eksempelvis ReDigi, skal betale en forvaltningsforening
som eksempelvis KODA – brugerne vil opnå fleksibilitet i forhold til erhvervede digitale værker, og rettighedshaverne vil forhåbentlig kunne holde brugen af ulovlige værker nede. Grunden til, at dette ses som en fordel frem for
blot udviklingen af gratis streaming-tjenester, som har været fordelagtigt inden for musikbranchen, er, at der på andre markeder ikke umiddelbart er udsigt til lignende gratis muligheder. Alle de tilgængelige film/serie-streamingtjenester, der er etableret nu, er abonnementbaseret. På e-bogs-siden er bibliotekslån og erhvervelse umiddelbart brugernes eneste muligheder. Der vil
dermed fortsat højst sandsynligt være en gruppe, som vil benytte ulovlige og
gratis muligheder. Såfremt brugerne får mulighed for at erhverve et værk og
efterfølgende sælge det, kan dette forhåbentligvis påvirke den gruppe, der ellers benyttede ulovlige muligheder til at vælge de lovlige alternativer. Der er
ikke tale om et abonnement, som brugeren er bundet af, men mulighed for at
erhverve eventuelt allerede brugte værker og videresælge disse efterfølgende
således, at selve det at benytte et værk bliver mindre omkostningsfuldt.
I forbindelse med streaming-tjenesters brug af tekniske foranstaltninger
blev det fundet, at der ikke er tale om brud på OPHL § 75 c, når en dansk
bruger benytter den amerikanske version af Netflix-tjenesten. Dette skyldes,
at det ikke er muligt at karakterisere tjenestens brug af geolocation check som
en effektiv teknisk foranstaltning.
For at kunne drage den konklusion var det nødvendigt først at se på rækkeviden af § 75 c. Begrebet »effektive tekniske foranstaltninger« blev fortolket som omfattende tekniske foranstaltninger, der ikke ved en fejl kan omgås,
og blev lagt til grund videre i fremstillingen. Særligt på baggrund af EuropaKommissionens foreløbige rapport angående infosoc-direktivet kunne det
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10. Konklusion
konkluderes, at adgangsforanstaltninger som udgangspunkt er omfattet af
OPHL § 75 c/infosoc artikel 6. Såfremt en adgangsforanstaltning beskytter
ophavsretligt materiale, vil den være omfattet, men såfremt adgangsforanstaltningen blot fungerer som regionsopdeling, vil den ikke falde under bestemmelsen. Den beskyttelse, websites og streaming-tjenester er påført, karakteriserede Thomas Riis og Europa-Kommissionen som adgangsforanstaltninger, hvorfor det dermed kan konkluderes, at streaming-tjenesters beskyttelsesforanstaltninger som udgangspunkt er omfattet af bestemmelsen.
Det afgørende, i forhold til, om brugerne kan benytte Netflix.com, er dermed, om beskyttelsesforanstaltningerne beskytter ophavsretligt materiale, eller om de blot regionsopdeler. Ved en sammenligning af regionskoder påført
eksempelvis dvd’er og Netflix’ brug af teknologien geolocation check blev
det fundet, at der er tale om, at Netflix regionsopdeler. Netflix har ikke taget
yderligere tiltag for at vurdere brugerens placering, og brugeren vil ved enkelte og lovlige metoder som en VPN-tunnel eller DNS-omsætning kunne
fremstå over for tjenesten, som om han befinder sig i USA og dermed opnå
adgang til denne nationale tjeneste. Såfremt brugeren eksempelvis skulle afgive falske oplysninger til tjenesten, samtidig med at han skulle benytte en
VPN/DNS-metode for at omgå et geolocation check, kunne konklusionen se
anderledes ud. Der er dog ikke gået yderligere ind i denne diskussion.
For afslutningsvis at kunne afgøre, hvorvidt danske brugere lovligt kan
tilgå Netflix.com, blev der set på Netflix’ egne betingelser. I flere tilfælde var
det nødvendigt at drage inspiration fra de amerikanske betingelser for at kunne tyde de danske betingelser. Det blev på baggrund af fire specifikke uddrag
fra bestemmelserne konkluderet, at det ikke vil være et direkte brud på kontrakten at benytte Netflix.com. Netflix har dog mulighed for ved en generel
bestemmelse at udelukke brugeren, såfremt de kategoriserer adfærden som
uautoriseret brug af tjenesten. Et incitament, der er yderst afgørende, er Netflix’ åbenhed over for brug af tjenesten, når brugerne opholder sig i udlandet.
De giver et indtryk af at placere brugernes interesser højt, og dermed den
fleksibilitet og åbenhed brugerne ønsker. Der blev ligeledes set på, om anden
dansk lovgivning kunne forhindre brugen, men dette viste sig ikke at være tilfældet.
Det blev dermed i denne fremstilling konkluderet, at konsumptionsprincippet i dag ikke inkluderer digitale værker (skønt dette anses som hensigtsmæssigt), adgangsforanstaltninger blev kategoriseret som en effektiv teknisk
foranstaltning (såfremt de ikke blot regionsopdeler), og det blev på baggrund
af både dansk lovgivning, internationale forpligtelser og Netflix’ betingelser
konkluderet, at danske brugere frit kan anvende Netflix.com.
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English Summary
English Summary
English Summary
The aim of this thesis is to explore the Danish copyright laws effect on digital
works. The main questions are whether the Danish »first-sale-doctrine« in
copyright law, is applicable to digital works and whether the technical measures taken by foreign online movie/TV-show streaming sites (exemplified by
Netflix) can be categorized as Digital Rights Management (DRM) and thereby protected from circumvention by the Danish copyright law, § 75 c. In this
thesis digital works are regarded as works that does not exist in a physical
copy, but only as a computer file.
The first-sale-doctrine, it is not an area that has been discussed often in
Danish literature and when mentioned the notion has simply been that it does
not cover digital works. By assessing the Danish copyright law, the international obligations and the preparatory work, it can be concluded, that the notion was right. However, after viewing the legal position on computer programs and the arguments, which can be raised both for and against digital
works being part of the principle, it does not seem suitable to leave it out.
Therefore, a new view on the first-sale-doctrine regarding digital works has
been suggested. If digital works has to have technical measures ensuring that
a copy of a work will not function after the resale of the original work, it will
be possible to ensure that no copies will work after resale. If the resale platforms have to have agreements with management companies such as KODA,
artists will be paid a smaller amount when a file is resold and they might have
greater support for concerts, which often is their main income.
In regards to the online movie/TV-show streaming sites, it was considered
whether access measures are a part of the DRM protected by § 75 c. There is
no clear definition in the legal literature. By assessing the different mentions
of access measures and a report from the European-Commission, it was concluded that they are a part of § 75 c if they protect copyrighted works and do
not simply divide the marked geographically. It was further concluded that
the technical measures taken by Netflix were to be regarded as access measures but, that their use of the geolocation check can be regarded the same as a
regional code on a DVD and therefore not within the protection of § 75 c.
Upon reviewing Netflix’s Terms of Use, there is no restriction concerning the
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English Summary
use of a different national service, however, there is a general provision that
could give Netflix the right to end the users subscription if they categorized
the actions as unauthorized use. A Danish user can therefore access the American Netflix service without being in conflict with Danish law or Netflix’s
Terms of Use – not regarding the general provision.
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