
Opphavsretten og informasjonsinteressen -
seksjonsmøte

Debattledaren, hovrättslagman Henry Olsson, Sverige: Jag vill börja den här ses-
sionen med att citera två tidningsnotiser som jag såg förra veckan. Det första är
från Dagens Industri och är av Stuart Eisenstein, som är biträdande finansminis-
ter i Förenta Staterna. Han har skrivit en artikel om det tjugoförste århundradet,
som kommer att tillhöra skapandet av nya idéer och uppfinningar, grundstenerna
till dagens teknologiska revolution. Han säger att upphovsrättssystemet kommer
vara grundvalen för nästa sekels teknologiska utveckling. Framtidens tekniska
århundrade kommer att bygga på denna explosion av uppfinningsrikedom, och
det kommer att medföra välstånd till länder som uppmuntrar kreativitet. Lokala
jobbmöjligheter och skatteinkomster från vad som kallas för upphovsrättsindus-
trierna, «copyright based industries», och speciellt då mjukvaruindustrin, kom-
mer att uppgå till ungefär 21 miljarder dollar per år. Mjukvaruindustrin sysslar
med framställning av datorprogram, och de omfattas av upphovsrättssystemet.
Jag nämner det för att visa att upphovsrättssystemet är något viktigt i dagens
samhälle. Det visar också en studie EG-kommissionen har gjort av den del av
bruttonationalprodukten i EU-länderna som bygger på copyright-industriernas
produktion, där de kommit fram till att mellan 3 och 5,5 % av bruttonationalpro-
dukten bygger på vad som kallas för «copyright based industries».

Den andra aspekten ligger lite närmare dagens ämne och det har att göra med
myndigheters tillhandahållande av opublicerat material. I Israel har det diskute-
rats om man skall lämna ut den dagbok som Eichman skrev när han satt i fäng-
else i Israel. Det är 1200 handskrivna sidor, uppenbarligen ett litterärt verk och
uppenbarligen ett verk som inte är publicerat. Poängen är: Kan man offentlig-
göra detta material utan rättsinnehavarnas samtycke? Rättsinnehavarna i det här
fallet är naturligtvis arvingarna. Det är alltså samma principiella fråga som kom-
mer igen i det som vi skall diskutera idag.

Kort sagt: Upphovsrättssystemet är en viktig del både i nationell ekonomi och
i internationell handel, och naturligtvis för den nationella ekonomiska och kultu-
rella utvecklingen. Upphovsrätten är ett system av ensamrättigheter som varje
upphovsman har till sitt litterära och konstnärliga verk. Det rättspolitiska syftet,
eller de rättspolitiska syftena, bakom systemet är att dels stimulera kreativiteten,
dels också att skydda de investeringar som måste göras för produktionen av upp-
hovsrättsskyddat material. Men varje ensamrättssystem, vare sig det är upphovs-
rätt, patenträtt eller annan immaterialrätt, måste balanseras av någon typ av all-
männa överväganden. Det finns alltid motstående allmänna intressen. Ett utom-
ordenligt viktigt sådant intresse det är naturligtvis informationsintresset - intres-
set av allmänhetens tillgång till information från myndigheter och eljest, som är
en hörnsten i de nordiska ländernas rättspolitiska agerande de sista 100 åren. Här
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är alltså en svår balansfråga mellan ensamrätten å ena sidan och allmänna intres-
sen å andra sidan, och det är det som vi skall belysa och diskutera idag.

Referenten, chefsrådman Lennart Svensäter, Sverige: Jag tänker ta upp två hän-
delser som har inträffat efter det att referatet skrevs i slutet av november 1998.
Det första är något som är mycket centralt. I Sverige har det lagts en departe-
mentspromemoria i det här ämnet och den har också remissbehandlats under
våren. Det andra är att Högsta domstolen i Sverige i december meddelade dom i
det så kallade Mein Kampf-fallet.1 Ingen av de här två händelserna ger egentli-
gen anledning att ändra några synpunkter i det som jag tyckt vara lämpligt att
föra fram i uppsatsen.

Tidigt i våras lades det inom Justitiedepartementet fram en promemoria, DS
1999:7, och där har man föreslagit regler som går i riktningen att man skall
inskränka möjligheten att lämna ut handlingar som är upphovsrättsligt skyddade
när det kan antas att den har kommit in till myndigheten utan upphovsmannens
medgivande, och dessutom att handlingen inte tidigare gjorts offentlig. I den
situationen skall det enligt en föreslagen regel, 26b § andra stycket, fungera på
det viset att handlingen skall tillhandahållas endast om det står klart att det för-
fogande över verket som tillhandahållandet innebär, kan ske utan skada för upp-
hovsmannen. Det är alltså ett omvänt skaderekvisit, som vi i Sverige väl känner
till från sekretesslagen. Det föreslås också några ytterligare regler. Den grund-
regel jag nämnt, är dock den viktigaste.

Sedan har man också tagit ett par steg till. Den svenska 9 § innebär att inne-
hållet i domar och beslut inte är föremål för upphovsrätt. Om man tar in ett verk
i en dom så bortfaller upphovsrätten i den delen enligt 9 §. Det svenska förslaget
innebär att om detta skulle ske beträffande ett sådant verk som avses i 26b §
andra stycket, och man kan anta att det har kommit in till myndigheten utan upp-
hovsmannens medgivande och inte tidigare offentliggjorts, bortfaller inte upp-
hovsrätten. Det är alltså ett undantag i 9 §. Dessutom gör man ändring i 26 § som
handlar om att man fritt får återge vad som anförts inför myndigheter. Där ankny-
ter man också till den här nya situationen i 26b § andra stycket, och säger att i
sådant fall får det återges endast om det dessutom har anförts muntligen, och
motsvarande ändringsförslag gör man 26a §.

I huvudsak är det alltså så att det svenska lagförslaget som finns i den här ver-
sionen, går i samma riktning som det jag har sagt att man borde göra i 26b §.
Dessutom går man längre: Man vill ändra 9 §, 26 § och 26a § i motsvarande fall.
Och dessutom - vilket möjligen kan intressera någon - finns där ett förslag till
övergångsbestämmelse i punkten 2, som innebär att om det skulle vara så att ett
sådant här verk tidigare har offentliggjorts via myndighet och därigenom förlorat
sin upphovsrätt, om det ingår i ett beslut enligt 9 §, så återuppväcks upphovsrät-
ten i den delen. Vi kanske får tillfälle att återkomma till detta.

1 NJA 1998 s. 838.
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Den andra situationen som har inträffat, är som nämnts att Högsta domstolen
har meddelat dom i Mein Kampf-fallet. Det anknyter till vad jag har sagt under
tesen 1 i uppsatsen, som går ut på att ett ingivande utan upphovsmannens sam-
tycke till en myndighet av en annan persons verk, riskerar mycket nära att falla
under 2 §. Det skulle kunna ses som ett intrång. Sedan har jag i sammanhanget
tagit upp manifestmålet, där Högsta domstolen öppnat dörren för att underlåta att
döma till straffrättsligt ansvar för ett intrång i upphovsrätt under hänvisning till
informationsintresset.2 Det är alltså fråga om en avvägning i det enskilda fallet
mellan informationsintresse och upphovsrätten. Högsta domstolen har sagt att
det finns ett sådant uttrymme om situationen är atypisk och inte har kunnat förut-
ses av lagstiftaren och det finns starka motskäl mot utlämnandet. Men Högsta
domstolen har i det fallet också nämnt att i princip bör det röra sig om sådana
situationer som närmar sig nödfallen i brottsbalkens 24:4.

Fallet från 1985 handlade om att en tidning i Göteborg hade offentliggjort ett
förslag till gemensam överenskommelse om en konstnärlig målsättning för tea-
tern. Det ansågs inte då att informationsintresset tog över, och tidningens chef-
redaktör dömdes alltså för upphovsrättsintrång. I det här nya fallet handlar det
om Hitlers «Mein Kampf», som en svensk förläggare gav ut i svensk översätt-
ning för några år sedan. Han hade inte upphovsmannens tillstånd att göra detta.
Där gjordes bland annat också invändning från förläggarens sida att det var ett
sådant starkt informationsintresse - det är svårt att fa tag på Mein Kampf idag,
och den har ett starkt historiskt intresse - och att informationsintresset borde ta
över upphovsrätten. Härom konstaterar HD att Europakonventionen numera är
lag i Sverige och man konstaterar också att det i 10:e artikeln i konventionen
finns ett skydd för yttrandefrihet som bara far inskränkas i vissa speciella situa-
tioner, nämligen om det är angivet i lag och i ett demokratiskt samhälle är nöd-
vändigt med hänsyn till bland annat andras rättigheter. Högsta domstolen drar
slutsatsen att det numera finns ett lagstöd för att göra den här typen av intresse-
avvägning mellan informationsintresset och det upphovsrättsliga intresset.

Hur gick det i Högsta domstolen? Svaret är att det inte räckte. Informations-
intresset tog inte över upphovsrätten heller i detta fall och förläggaren dömdes
för upphovsrättsintrång.

Korreferenten, professor Niklas Bruun, Finland: Referenten har avgränsat fråge-
ställningen. Ämnet, upphovsrätten och informationsintresset, kunde väl ha
behandlats från ett betydligt bredare perspektiv. Svensäter har valt att begränsa
frågeställningen och gå på djupet vad gäller offentlighetsprincipen i upphovs-
rättslagstiftningen. Detta är såtillvida motiverat att flera andra diskussionsämnen
under dessa dagar tar upp mera omfattande frågor kring informationsintresse och
upphovsrätt. Bland annat i diskussionen om Internet hänvisades det i flera sam-
manhang till upphovsrättsområdets betydelse.

2 NJA 1985 s. 893.



576 Seksjonsmøte

Inledningsvis kan man vara litet kritisk mot referatet, som är väldigt svenskt.
Det präglas i hög grad av författarens nationalitet och han har inte ansträngt sig
nämnvärt att föra in ett nordiskt perspektiv i diskussionen. Å andra sidan kan vi
säkert komplettera bilden här under diskussionen. För egen del kommerjag in på
några finska synpunkter, och våra danska, norska och isländska vänner kan säkert
för sin del ge oss information om läget i dessa länder.

Referenten utgick optimistiskt från att han inte behövde upprepa sina teser i
sin muntliga framställning. Själv tror jag att alla kanske inte läst referatet och jag
tänker därför kort referera teserna för att möjliggöra en diskussion av dem.

Referenten utgår från ett fiktivt fall. Pensionären Andersson har jobbat hos
säkerhetspolisen. Han har ägnat sina pensionsdagar åt att skriva sina memoarer.
I dem refererar han gammalt material och tidigare upplevelser som naturligtvis
är strikt konfidentiella. Andersson skriver för eget syfte, och har inga som helst
planer på att memoarerna skall ges offentlighet. Tvärtom, han är mycket sträng
med att manuskriptet skall förstöras efter hans död. Men i alla fall, under stränga
förmaningar låter han sin gode vän, herr Lundström, ta del av manuskriptet.
Lundström erhåller ett exemplar och råkar i samvetsnöd. Han anser att det inne-
håller material som det finns ett enormt samhällsintresse av att det görs offent-
ligt. Han ser därför till att det inlämnas till en myndighet. Härigenom blir manu-
skriptet en allmän handling, som var och en kan få del av. Då är alltså problemet:
Hur skall man se på detta i upphovsrättsligt hänseende?

Svensäters teser lyder som följer: 1. Att verket blir offentlig allmän handling
genom att det ges in till myndighet, innebär (a) ett sådant tillgängliggörande som
i § 2 upphovsrättslagen förbehållits upphovsmannen, men (b) däremot inte nöd-
vändigtvis att det skall anses offentliggjort enligt § 8 upphovsrättslagen. -
2. Regeln i § 26b st. 1 upphovsrättslagen, i förening med reglerna om tillhanda-
hållande av allmänna handlingar, strider sannolikt mot Bernkonventionen och
TRIPS-avtalet. - 3. En revidering bör övervägas även om bestämmelserna inte
skulle anses formellt stridande mot Bernkonventionen eller TRIPS-avtalet.

Det här är alltså referentens teser, som jag nu går över till att diskutera. Jag
vill börja med att diskutera den första frågan: Kan man alltid tillämpa upphovs-
rättslagen på den situation att en handling har blivit allmän i tryckfrihetslagens
och handlingsoffentlighetens mening, eller är det också tänkbart att man kan säga
att det handlar om ett förfogande som överhuvudtaget inte är upphovsrättsligt
relevant - som helt och hållet faller utanför upphovsrättslagstiftningen? Den
andra frågan, som jag sen tänker gå in på, gäller möjligheterna till konventions-
konform tolkning i detta sammanhang, det vill säga om man tolkningsvägen kan
minska eller överbygga de konflikter som finns mellan Bernkonventionen och
TRIPS å ena sidan och de nordiska reglerna å den andra sidan. För det tredje
tänkte jag avslutningsvis kort kommentera de rättspolitiska synpunkterna.

Först om förhållandet mellan upphovsrättsreglering och handlingsoffentlig-
het: Det finns två olika sätt att principiellt se på förhållandet mellan upphovs-
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rättsregleringen och handlingsoffentligheten. Man kan uppfatta detta så som refe-
renten gör. Han utgår från att inlämnande av handling till myndighet är ett i upp-
hovsrättslagen § 2 avsett tillgängliggörande av verket, även om det inte är ett i
upphovsrättslagen § 8 avsett offentliggörande. Svensäter utgår alltså från att man
också på handlingsoffentlighetsförfoganden kan tillämpa upphovsrättslagen och
dess utgångspunkter. Han menar att man kan inplacera dylika förfoganden i upp-
hovsrättslagens begreppsapparat och diskutera dess upphovsrättsliga rättsverk-
ningar och konsekvenser. Ett alternativt sätt på vilket man kunde tänkas se på för-
hållandet mellan regler om handlingsoffentlighet och upphovsrätt är att de först-
nämnda på sitt begränsade område helt och hållet sätter upphovsrätten på undan-
tag. Enligt denna logik kan man överhuvudtaget inte argumentera med upphovs-
rättsliga begrepp eller här tillämpa upphovsrätten.

Skillnaden mellan dessa synsätt kan illustreras med ett par exempel som jag
hämtar från Finland. Fallen har varit uppe i det finska upphovsrättsrådet där jag
varit medlem under många år. Upphovsrättsrådet är ett statligt organ i Finland
som kostnadsfritt tillhandahåller utlåtanden i frågor som gäller tolkning av den
finska upphovsrättslagen. För ett tiotal år sedan behandlade vi ett fall som gällde
förhållandet mellan offentlighetsreglerna och upphovsrätten. Då frågan behand-
lades hade man ännu inte infört den explicita regeln i den finska lagen om för-
hållandet mellan upphovsrätt och handlingsoffentlighet. Den infördes år 1995 i
lagen (§ 25d) och utsäger att upphovsrätten inte begränsar den lagstadgade rätten
att fa ta del av offentliga handlingar. Denna regel påverkar dock inte möjligheten
att uppfatta relationen mellan handlingsoffentlighet och upphovsrätt på de två
relaterade olika principiella sätten.

Fallet, som behandlades i upphovsrättsrådet (upphovsrättsrådets utlåt-
ande 1989:4), gällde lärdomsprov som inlämnats för bedömning vid ett univer-
sitet eller en högskola. Den första frågan gällde huruvida ett sådant lärdomsprov
blir en allmän handling enligt handlingsoffentlighetslagen. På denna punkt var
rättsläget ganska klart. Det är en allmän handling, den har inlämnats till myndig-
heten, den finns där och var och en har rätt att ta del av den med stöd av hand-
lingsoffentligheten. Den fråga upphovsrättsrådet hade att ta ställning till var hur
man i upphovsrättsligt hänseende skall förhålla sig till ett sådant «tillgängliggör-
ande» av lärdomsprovet. I detta fall hade alltså upphovsmannen själv av egen fri
vilja lämnat in verket till myndigheten. Man kan alltså utan tvekan konstatera att
han i någon mening samtyckt till inlämnandet. Å andra sidan är det nödvändigt
att inlämna lärdomsprovet till granskning för att bli godkänd. Mången gång kan
det hända att författaren inte är särskilt nöjd med det alster han lämnar in. Det kan
till och med hända att det innehåller mycket som strider mot upphovsmannens
övertygelse eller hans egna ståndpunkter och synpunkter. Han har kanske bara
skrivit det som läraren önskar i syfte att säkert bli godkänd. Mot bakgrund av
dylika överväganden var frågan föremål för ingående diskussioner i upphovs-
rättsrådet, och vi menade att en sådan handling som inlämnats till myndighet inte
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nödvändightvis blir offentliggjord i den mening som avses i upphovsrättslagens
§ 8, trots att upphovsmannen själv inlämnar lärdomsprovet till bedömning. Vi
ansåg vidare att det i normala fall ingår ett implicit samtycke till offentliggörande
av ett sådant lärdomsprov, t.ex. en avhandling, att fråga även är om ett upphovs-
rättsligt relevant förfogande, ett tillgängliggörande enligt § 2 i lagen. Vi menade
dock att en enskild upphovsman klart kan markera att han motsätter sig tillgäng-
liggörande i upphovsrättslagens mening. I så fall betyder det att konsekvenserna
och betydelsen av att lärdomsprovet blir offentligt enbart bedöms utgående från
offentlighets- och informationsintresset. Detta kunde till exempel innebära att en
utomstående kan få citera lärdomsprovet vid bedömningen eller, om man vill,
visa att fråga är om ett plagiat eller om ohållbara påståenden etc. Däremot kan-
ske det inte är tillåtet att kopiera enstaka exemplar för privat bruk, eftersom fråga
inte är om ett offentliggjort verk. Poängen är alltså att man endast kan nyttja ver-
ket i de syften som handlingsoffentligheten tar sikte på. De upphovsrättsliga för-
fogandena blir inte relevanta och situationen är inte den som avses i § 2 upp-
hovsrättslagen. Den sistnämnda konklusionen är naturligtvis inte självklar och
upphovsrättsrådet tog inte heller klart ställning på den punkten.

Det refererade exemplet utvisar i varje fall ostridigt att det finns andra typer
av fall än det av referenten angivna, där ett verk kan inlämnas till myndighet och
bli en allmän handling. Här finns åtminstone tre möjligheter: Det kan ske på ini-
tiativ av och önskan från upphovsmannens sida. Det kan ske klart mot hans vilja
på försorg av en annan person. Dessutom kan det ske på försorg av upphovs-
mannen, men trots att han i upphövsrättsligt hänseende inte önskar förfoga över
verket. Han kan ha en lagstadgad skyldighet att inlämna verket till myndighet
eller han gör det i klart andra än upphovsrättsliga syften.

Mot denna bakgrund kan man naturligtvis diskutera om referentens punkt a) i
första tesen är hållbar. Man kan visserligen anföra starka argument för den tolk-
ning han företräder. Det starkaste argumentet är väl att om vi bedömer situatio-
nen från upphovsmannens ställning, så är ett av de viktigaste förfogandena han
har, att bestämma när tiden är mogen att klippa av navelsträngen till sitt verk.
Han skall alltså kunna bestämma när verket fatt en sådan form att det kan pre-
senteras för någon utomstående, dvs. «släppas». I det av referenten anförda
exempelfallet med pensionären Andersson gick onekligen navelsträngen av. Å
andra sidan, om vi ser på praxis så finns det flera exempel på situationer där för-
faranden med relevans för verket ansetts falla utanför upphovsrättslagen § 2.

I går, i internetdiskussionen, diskuterades det svenska BBS-fallet (NJA 1996
s. 79), där någon tillhandahöll en elektronisk anslagstavla där man kunde komma
in och sätta in material. Frågan var om den som passivt tillhandahöll anslagstav-
lan även skulle anses tillgängliggöra material som andra satte in. Högsta dom-
stolens svar var nekande och förfarandet ansågs falla utanför upphovsrättslagen
§2.

Från finsk sida finns ett färskt fall från Högsta domstolen (HD 1999:8), där en
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person A för ett företag och i dess namn hade sålt ett parti videokasetter med ban-
dade filmverk med uthyrningsrätt till ett annat företag utan upphovsrättsinneha-
varens samtycke. Rätten till vidareöverlåtelse av hyresrätten var sålunda förbju-
den enligt den finska upphovsrättslagen § 28 och förfarandet stred mot detta stad-
gande. Man dömde dock inte A vare sig till straff eller andra påföljder, eftersom
fråga inte var om en i § 2 upphovsrättslagen avsedd exemplarspridning. Personen
A hade i ifrågavarande fall endast sålt de fysiska kassetterna, inte hyrt ut dem och
det var hyresrätten som var aktuell i fallet.

Svensäter har naturligtvis en viktig poäng, då han pekar på skillnaden mellan
URL § 2 och § 8. Det krävs ju enligt § 8 att verket lovligen gjorts tillgängligt för
allmänheten. I den meningen står det klart att olovligt tillgängliggörande inte är
ett offentliggörande enligt § 8. Samtidigt pekar detta på att olovligt tillgänglig-
görande kan vara upphovsrättsligt relevant. Men det hindrar inte att det är rele-
vant att fråga vilka tillgängliggöranden som skall anses upphovsrättsligt relevan-
ta vid tolkning av § 2. Situationer där upphovsmannens avsikter - och kanske
också den tredje mans avsikter som «tillgängliggör» verket - inte är att förfoga
över det i upphovsrättslig mening, kan kanske anses falla utanför § 2.

Jag övergår så till att kommentera frågan om konventionskonform tolkning i
relation till frågan om offentlighetsprincipens förenlighet med Bernkonventionen
och TRIPS-avtalet. Min logik är den att jag menar att man kan ifrågasätta om det
att utfå en allmän handling från en myndighet överhuvudtaget skall anses vara
exemplarframställning i upphovsrättslagens mening. Syftet här är ju att garante-
ra öppen information, och «exemplarframställningen» sker för detta ändamål,
och man kan väl tänka sig att begränsa andra av upphovsrättslagens förfogande-
former.

Vidare menar jag att man genom en strikt tolkning av handlingsoffentligheten
eventuellt kan lindra spänningen mellan denna å ena sidan och Bernkonvention-
en och TRIPS å den andra. Referenten kommenterar också kort citaträtten, som
finns uttryckligt reglerad i norsk och dansk rätt. I dessa länder anges uttryckligen
att man får citera allmänna handlingar. I detta sammanhang kan man enligt min
uppfattning även gå in på en diskussion om vad kravet i Bernkonventionen, på
att citaträtten står i överensstämmelse med god sed och sker i den omfattning som
rättfärdigas av ändamålet, skall anses innebära. Man kan alltså förorda en
inskränkt citaträtt då vi har att göra med handlingsoffentlighet. Citaten måste
hänga samman med offentlighets- eller informationsintressen. Någon rätt att cite-
ra i andra syften finns ej. En sådan tolkning är enligt min mening fullt plausibel.
Om citaträtten tolkas på det sättet lindras den angivna spänningen åtminstone i
någon mån.

Vad gäller diskussionen om tolkningen av Bernkonventionen i övrigt, förhål-
ler jag mig tveksam till referentens försiktiga förslag om att man kanske kunde
tänka sig att begränsa rätten att få ut kopior av allmänna handlingar. På det sättet
begränsar man nog också i praktiken ganska långt förverkligandet av informa-
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tionsintresset. Hur skall man sedan bestämma vilka handlingar som far kopieras.
Är det de som inkommit mot upphovsmannens vilja? Hur skall man tolka frågan
om samtycke föreligger? Hur skall man se på handlingar som inlämnats med stöd
av särskilda lagstadganden etc? Dessa frågor är inte alldeles lätta att besvara.

Till slut några rättspolitiska reflexioner: Den behandlade frågeställningen är
naturligtvis viktig mot bakgrund av en utveckling där offentliga myndigheter i
allt högre grad tillhandahåller olika typer av information «on-line» på nätet. Då
blir kanske skillnaden mellan upphovsrättsligt relevanta och andra tillgänglig-
göranden allt viktigare. I upphovsrättsligt hänseende är ju frågan om «navel-
strängsrätten» trots allt fullständigt fundamental och central. Jag menar att man
nog kan överväga olika begränsningar när det gäller första offentliggöranden
som sker mot upphovsmannens vilja. En möjlighet som man kunde tänka sig att
diskutera, är frågan om rätt till anonymitet för upphovsmannen i sådana fall där
anonymitet kan vara möjlig. Åtminstone i vissa fall kan informationsintresset
tillgodoses oberoende av om upphovsmannens identitet lämnas ut. Men den
rättspolitiska avvägningen är här svår. Vi har att göra med motstående intressen
som är väldigt svåra att länka ihop på ett ändamålsenligt sätt.

Samtidigt ger en snabbgranskning av departementspromemorian från Sverige
intrycket av att en detaljreglering av dessa frågor knappast löser problemen. Här
stöter vi på ett flertal besvärliga rekvisit som säkerligen leder till tolkningspro-
blem om lagen revideras på föreslaget sätt. Här föreslås t.ex. ett skaderekvisit och
frågan är hur man bedömer vilka förfoganden av verket som kan förorsaka skada
för upphovsmannen och när «det finns anledning att anta att verket kommit in till
myndigheten utan upphovsmannens samtycke».3

Professor Mads Bryde Andersen, Danmark: Jeg er i vid udstrækning enig med
korreferenten i, at referenten har valgt en meget smal indgang til et meget bredt
emne. Jeg ser talrige andre problemstillinger i emnet end dem, som har været
rejst, endog efter korreferentens supplerende bemærkninger. Jeg vil knytte nogle
bemærkninger til det emne, der nu er til behandling, og derefter foreslå, at vi
måske overvejer et emne med tilknytning til det rejste tema.

Når spørgsmålet om sammenhængen mellem den ophavsretlige eneret på den
ene side og offentlighedens adgang til dokumenter i den offentlige forvaltning på
den anden side rejses, er det efter min opfattelse væsentligt at pointere, at ophavs-
retten i denne sammenhæng i virkeligheden er en personværnsret. Det er i virke-
ligheden det element af ophavsretten, som beskytter privatlivets sfære. Der er en
forbindelse mellem ophavsretten og reglerne om erhvervshemmeligheder eller
reglerne i det hele taget om privatlivets fred. Det er det skisma, som ophavsret-
ten kan siges at løse. I de tilfælde, hvor ophavsmanden indleverer sit værk til en
offentlig myndighed, foreligger der typisk en beslutning herom fra ophavsman-

• Se närmare Ds 1999:7 Några frågor om förhållandet mellan upphovsrätten och offentlighetsprin-
cipen.
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dens side. Når han indleverer sit værk, ved han på forhånd ud fra de regler, der
gælder om dokumentoffentlighed, i hvilket omfang han nu går ind i et offentligt
rum eller ikke. Offentlighedsreglerne reflekteres typisk i hans beslutning. I det
omfang reglerne om dokumentoffentlighed undtager forretningshemmeligheder
eller privatlivet tilhørende forhold, så er der ikke noget problem, for så er der jo
ikke adgang til denne dokumentoffentlighed.

Det tema, som rejses ved eksemplet i referatet, altså at en person begår et
egentligt retsbrud og indleverer dokumentet, ville jeg personlig ikke have den
fjerneste tvivl om, kunne løses inden for rammerne af de eksisterende regler,
eftersom det ikke er indgået som led i en normal sagsbehandling. Derfor ser jeg
ikke det store problem i disse tilfælde.

Jeg vil gerne omvendt tilføje, at vi har haft problemstillinger i Danmark, som
har ligget tæt op ad disse forhold. Vi havde en stor sag for et par år siden i byret-
ten, som ikke drejede sig om dokumentoffentlighed, men derimod om en situati-
on, hvor en forfatter havde skrevet en bog, som forfatteren gav til aviserne med
henblik på anmeldelse. Den pågældende forfatter var medlem af EU-kommissi-
onen - hun var miljøkommissær - og bogen afslørede en masse personlige for-
hold vedrørende hendes kolleger i Kommissionen. Efter det ophavsretlige system
var det klart, at i den periode, hvor bogen ikke var offentliggjort, måtte der ikke
citeres fra den, for det er kun fra offentliggjorte værker, at man har citatret. Men
det var selvfølgelig for meget at forlange af de journalister, som havde faet bogen
i deres besiddelse. Så de begyndte straks at citere fra værket. Der kom en sag i
Kommissionen, hvor hele forløbet udløste en krise, og forfatteren besluttede der-
efter at trække værket tilbage. Det var også for meget for en avis, som trykte vær-
ket i et oplag på ca. 600 000 eksemplarer, idet det blev udgivet som bilag til avi-
sen. Under den efterfølgende sag påstod avisen, at her havde man fulgt en beret-
tiget informationsinteresse, idet alle jo havde en interesse i at læse, hvad det var
for en bog, som kunne udløse denne krise i Kommissionen. Dette synspunkt
vandt ikke gehør i byretten, hvor sagen blev afgjort med en betinget dom til den
redaktør, som havde offentliggjort denne dagbog. Men den belyser de skisma,
som ligger. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at ophavsretten måtte vinde i den
situation, hvis man i øvrigt går ud fra - som jeg gør - at et tilsagn om at offent-
liggøre et værk kan kaldes tilbage igen på et hvilket som helst tidspunkt. Det er
et ensidigt tilsagn, det er ikke et led i en gensidigt bebyrdende kontrakt. Dette
blot være nævnt som inspiration for den videre debat.

Må jeg så afslutningsvis nævne et spørgsmål, som efter min opfattelse, træng-
er til diskussion, når vi taler om værker, som indleveres til offentlige myndighe-
der, og hvor der kan være spørgsmål om en offentlig informationsinteresse. Det
spørgsmål, jeg her vil rejse, har ikke så meget at gøre med selve indleveringen af
værket, men derimod om den efterfølgende brug af det fra myndighederne og ud.
Det har altid været sådan, at aktindsigt i dokumenter ikke skal begrænses af
reglerne om ophavsret. I den danske ophavsretslov har vi udvidet denne regel
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sådan, at der nu i vores ophavsretslovs §§ 7 og 8 er blevet mulighed for også at
anvende dokumenter som led i elektronisk sagsbehandling, hvilket betyder, at en
myndighed gerne må foretage indscanninger af modtagne dokumenter og
udsende disse indscannede kopier til andre dele af myndigheden uden at skulle
betale penge til ophavsmanden. Denne ændring af ophavsretsloven er gået igen-
nem Folketinget, uden at nogen har talt om hverken TRIPS- eller Berner-kon-
ventionen, og opfattelsen er vel, at den er i orden. Men spørgsmålet er, om myn-
digheden derfra kan tage det næste naturlige skridt, som er nærliggende at tage,
når man taler om papirløs offentlig forvaltning, nemlig også at stille disse doku-
menter til rådighed som led i Internet-adgang til offentlige myndigheders doku-
menter. Spørgsmålet er så her, om man kan forlange en form for betaling i disse
tilfælde. Jeg tror ikke, det vil ende derhen, eftersom der ikke er betalingssyste-
mer på plads til dokumenter af denne art. Det er ikke nødvendigvis romaner, vi
taler om. Det kan være en landinspektørs udkast til en lokalplan, arkitektteg-
ninger m.v. Men hvis der er en betalingspligt, så må vi indstille os på, at den
ophavsretlige autorisationsordning, som normalt klarer den slags betalingsfor-
pligtelser, behøver revurdering.

Advokat Jon Wessel Aas, Norge: Vi har snakket om konvensjonsforpliktelser på
opphavsrettsområdet, men vi har ikke snakket om den Europeiske Union, som
har utarbeidet direktiver på opphavsrettsområdet, og som for tiden arbeider med
et direktivutkast om «harmonisation of certain aspects of copyright and related
rights in the Information Society». Det vil bli et direktiv som oppstiller hvilke
rettigheter statene er forpliktet til å gi opphavsmennene. Det noen anser som kon-
troversielt, i hvert fall i de nordiske landene, er at unntak fra opphavsmannens
enerettigheter er knyttet til visse kriterier som er uttømmende oppustet. Hvis man
leser direktivutkastet vil man se at informasjonsinteressen, eller de allmenne
interessene mer generelt, er dårlig ivaretatt. Jeg har ikke sett på direktivet i for-
hold til den problemstillingen vi drøfter i dag, men jeg vil gjerne høre om refe-
renten har noen kommentarer til det? For uansett hva slags revisjoner man skal
foreta i Norden, må man jo ta hensyn til de direktivene som kommer fra Brüssel
på området.

Professor Stig Strömholm, Sverige: Jag tänkte knyta an till den senast ställda frå-
gan om EU-direktivet. Det har kanske inte uppmärksammats så mycket att det
fanns en första utformning av detta direktiv, som utarbetats inom Kommissionen,
och som redan det vållade en viss oro, framför allt i den vetenskapliga världen,
och särskilt bland naturvetenskapliga och medicinska forskare, därför att bland
de absoluta förbuden mot undantag spelade just citaträtten en ganska betydande
roll. Man var som sagt var oroad redan av det skälet, och jag har varit lite inblan-
dad i yttranden från olika europeiska akademier för att peka på de här problemen.
Nu har det hänt att direktivet har gått genom Europaparlamentet, och där har
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uppenbarligen upphovsrättslobbyn - som i och för sig är mycket respektabel,
men också mycket effektiv - lyckats dra åt skruvarna ytterligare något, så den
lydelse som nu föreligger är ytterligare bekymmersam ur det vetenskapliga infor-
mationsutbytets synpunkt. Jag såg så sent som i förra veckan ett ovanligt skarpt
yttrande av Royal Society i London - som kanske är bland de organisationer som
är bäst skickade att tillvarata just forskningsintressen - som mycket kraftigt var-
nar för att genomföra direktivet.

Jag trodde ärligt talat när jag hade läst teserna, att detta skulle vara ett centralt
tema i diskussionen. Det skulle vara mycket intressant att höra våra eminenta
experters åsikter om direktivet, vars framtid nog är av mycket stor betydelse för
upphovsrättens förankring, inte minst på det vetenskapliga området. Samtidigt
skall man väl säga att upphovsrättslobbyn har utomordentligt legitima skäl. Det
är ju hela den vetenskapliga internationella tidskriftsproduktionen som är i eko-
nomisk fara, om man inte drar åt de här skruvarna. Så det här är en intressekon-
flikt som är mycket komplicerad.

Hovrättslagman Henry Olsson: De två sista inläggen har ju pekat på en mycket
väsentlig fråga, nämligen det inflytande som EU-arbetet, och direktivförslaget
om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, har på den
nordiska upphovsrättslagstiftningen, både för de länder som är med i EU och de
som är med i EES. När Lennart Svensäter skrev sitt inlägg, hade inte
Parlamentets yttrande och Kommissionens nya version kommit. Men frågan om
direktivet är en sådan central punkt, som också har att göra med hela denna
balans mellan informationsfriheten och upphovsrätten, att jag på det här stadiet
gärna skulle ge ordet till Lennart för en kommentar om utkastet till EU-direktiv.

Chefsrådman Lennart Svensäter, Sverige: Jag har inga uttömmande svar på de
här frågorna, men vi kan notera att här finns en möjlighet till undantag, som är
utformade i huvudsak på samma sätt som enligt Bernkonventionens regler. Jag
har skrivit i punkt 1 i referatet: «Enligt förslaget får göras vissa undantag från
ensamrätten, dock endast för speciella fall och om det inte blir fråga om ett
intrång i verkets normala utnyttjande eller ett oskäligt inkräktande på upphovs-
mannens legitima intresse.» Det är såvitt jag kan se direkt hämtat från
Bernkonventionens regel 9.2.

Hovrättslagman Henry Olsson, Sverige: Jag vill göra tre kommentarer beträf-
fande direktivet: Det första är att den tredje läsningen av direktivutkastet skall
börja i arbetsgruppen i Bryssel den 2. september 1999, under finskt ordförande-
skap givetvis. Det andra är att en väldigt besvärlig och kontroversiell fråga är just
artikel 5 i direktivutkastet, som handlar om balansen mellan ensamrätten och de
inskränkningar som skall få göras. Enligt Kommissionens bestämda uppfattning
skall den lista som finns där vara helt uttömmande. EU-länderna skall inte få göra
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andra inskränkningar än de som uttryckligen sägs i artikel 5 i direktivet, och det
är inte en ståndpunkt som den svenska regeringen är lycklig över. Den tredje
punkten är det som Stig Strömholm var inne på, och som vi också hörde från
norsk sida, nämligen den direkta balansen mot informationsintresset. Enligt
svensk uppfattning är den möjlighet till inskränkning i upphovsrätten som finns
i direktivutkastet inte tillräcklig, men det är något man får fundera vidare på i dis-
kussionerna i Bryssel. Jag tror att det är viktigt att man skall väcka den här frå-
gan nu, därför att alla de fem nordiska länderna kommer förr eller senare att bli
direkt bundna av ett EU-direktiv, som kanske på ett uttömmande sätt reglerar
inskränkningarna i upphovsrätten, och därmed också möjligheterna till tillgång
till allmänna handlingar.

Rättschef Göran Lambertz, Sverige: Det är naturligtvis alldeles riktigt som Henry
Olsson redovisade. Vad jag kan säga allmänt är att vi från nordisk sida är mycket
angelägna att hålla fram informationsintresset och offentlighetsprincipen, och vi
kommer att slåss ganska rejält för det. Vi har planer på allehanda beredningsom-
gångar, åtminstone i Sverige, och även nordiskt samarbete pågår ganska intensivt
när det gäller det här. Så det är mycket kvar i det här arbetet i Bryssel innan man
är framme, men det är ett utomordentligt viktigt arbete.

När det gäller den fråga som vi diskuterar närmare idag - det som referenten
har begränsat sig till - så är ju det som ni förstod en mycket aktuell fråga, sär-
skilt i Sverige. Jag vill säga, med anledning av det som Mads Bryde Andersen sa
- att han ser inte riktigt vad problemet är - att vi har helt klart ett problem, som
också Lennart Svensäter redovisar precis korrekt i rapporten. Vi har ju haft - om
ni har läst rapporten - ett fall där den så kallade scientologibibeln lämnades in till
olika myndigheter, och där frågan uppkom huruvida scientologibibeln, som
rörelsen vill hålla för sig själv, blev offentlig genom det här inlämnandet.
Inlämnandet skedde givetvis mot rörelsens intressen och utan deras samtycke.
Den svenska Regeringsrätten avgjorde frågan och sa att man kunde inte på
grundval av upphovsrätten innehålla scientologibibeln, utan den var offentlig
genom inlämnandet. Det är det som har gjort problemet akut. Det är inte bara på
grund av det ärendet, men det är väl det som har fått oss att komma igång i
Sverige med lagstiftning. Och vi tycker då, på nästan precis det sätt som Lennart
Svensäter har redovisat, att det finns anledning att överväga den här balansen.
Som det har redovisats, så finns det ett lagförslag i en departementspromemoria,
och jag kan väl då säga att det där är på väg mot lagrådsremiss som det ser ut.
Det är inte riktigt klart ännu, men som planerna för närvarande är, så skall det
faktiskt vara regeringsbeslut om lagrådsremiss den 2 september 1999. Det var en
hel del remisskritik mot förslaget, men framför allt gällde det enskildheter, och
utan att gå in på detaljer, så kan jag väl säga att det omvända skaderekvisit som
Lennart Svensäter nämnde har kritiserats som en mycket besvärlig prövning, och
det är väl möjligt att det kommer att ändras.
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När jag hörde Niklas Bruun prata om avvägningen mellan upphovsrätten och
informationsintresset, noterade jag att vi i det svenska förslaget inte har med
någon sådan avvägning, och det gör mig lite undrande. Jag vet inte om vi har
övervägt frågan, och jag vet inte om man borde ha en sådan avvägning, men det
tycker jag är en intressant fråga. Jag tycker att det är rätt så klart att i fallet med
Andersson och Lundström, så bör inte verket få lämnas ut bara för att Lundström
lämnar in det, men möjligen skulle man kunna tänka sig vissa fall där informa-
tionsintresset är så starkt att det trots allt skulle ta över, och det har vi inte någon
ventil för i det svenska förslaget.

Chefsrådman Lennart Svensäter, Sverige: Ämnet är komplext och det finns inga
hundraprocentigt rätta svar på ena eller andra hållet; därom är det väl ingen tve-
kan. När det gäller den detaljfrågan som Niklas Bruun tog upp, om andra para-
grafen blev tillämplig, har jag inte någon anledning att ändra min uppfattning.
När det gäller citaträtten kan man naturligtvis, om jag förstår Niklas Bruun rätt,
tala om någon slags allmän moralisk rätt att citera i största allmänhet, men när
det gäller den upphovsrättsliga delen, så är den ju klart reglerad i lagstiftningen:
När det gäller den svenska lagen, så är inte förutsättningarna för citaträtt upp-
fyllda.

Professor Niklas Bruun, Finland: Vi har en ganska stark gemensam nordisk bas.
Förutom att vi har en gemensam upphovsrättslagstiftning, är också vår offentlig-
hetslagstiftning ganska gemensam i utgångspunkterna, trots att den kan se lite
olika ut. Offentlighetsprincipens styrka är betydande i Norden, vilket klart fram-
går på olika sätt i EU-sammanhang, och därför är det viktigt att vi gemensamt ser
hur vi kan försvara principen i framtiden, på ett sätt som kan fungera med respekt
för upphovsmannen.

I alla nordiska länder har det införts nya regler om handlingsoffentlighet, och
de går alla åt lite olika håll. Man gör olika variationer, trots att man i grundkon-
ceptet är eniga, och det gör att man kan komma in på detaljer och paragrafdis-
kussioner, där man kan diskutera vad olika regler betyder. Citaträtten är en typisk
sådan sak, där man i Norge och Finland har en skild regel som säger att också ur
icke-offentliggjorda verk får man citera, medan det inte finns någon motsvarande
regel i Sverige och Danmark. Och då uppstår frågan: Vad innebär det här? Min
tolkning var att för verk som bara är allmänna handlingar, men som inte faller
inom upphovsrättslagen, är citaträtten begränsad till det offentliga informations-
intresset, och man kan inte citera i andra syften. Det är alltså en väldigt begrän-
sad citaträtt, men i vissa fall kan den vara viktig. Mitt exempel var ett vetenska-
pligt plagiat, och man måste citera ganska mycket för att bevisa att det är fråga
om ett plagiat.

Citaträtten är viktig, och det som i alla fall borde ge en rimlig bas för ett för-
svar i EU-sammanhang, är att Bernkonventionen har relativt klara regler på den
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här punkten. Det är svårt att tänka sig att EU skulle kunna tumma på
Bernkonventionens inskränkningar, så det gäller att se till att Bernkonventionen
är med i diskussionerna. Sedan är det klart att om förhållandet till TRIPS och
Bernkonventionen har blivit ett problem i Sverige, så är det naturligtvis en tids-
fråga innan diskussionen i en eller annan form dyker upp i de andra nordiska län-
derna.

Min lärdom av diskussionen idag är egentligen att vi borde föra mera diskus-
sioner i de här frågorna. Jag tror att det svenska förslaget, och det här «sciento-
logiproblemet», har varit lite uppmärksammat i de andra nordiska länderna.

Hovrättslagman Henry Olsson, Sverige: Det är inte mycket att tillägga från min
sida som uppsummering av diskussionen, men det är fem element som jag skul-
le vilja peka på: Det första är det Niklas Bruun sade om den gemensamma nor-
diska basen. Vi har en gemensam nordisk bas, inte bara i det att vi har mycket
nära överensstämmande upphovsrättslagstiftningar, även om de skiljer sig åt i
detaljer, men också i det att vi har en ganska gemensam syn på balansen mellan
allmänna intressen och privata intressen i upphovsrättssammanhang. Det är
naturligtvis ingen hemlighet att inom EU finns det ett mycket nära samarbete
mellan Danmark, Finland och Sverige. Vi försöker att hålla ihop. Ämnet om
direktivet är ett stående ämne på de nordiska departementsöverläggningarna.

Det andra element är att vi har fått rätt mycket belysning från de andra nor-
diska länderna på just förhållandet mellan ingivna handlingar och deras vidare
tillhandahållande - den upphovsrättsliga relevansen av det.

En tredje sak är att det har kommit fram en del nya aspekter. Den ena är att
enligt den nordiska uppfattningen är upphovsrätten huvudsakligen en «mänsklig
rättighet». Vi har inte den kommersiella synen på upphovsrätten som de anglo-
saxiska länderna har. Det hör till privatlivet, som någon sa. Den andra är också
de problemen som nämndes om elektronisk saksbehandling och elektronisk data-
behandling, och vilken roll offentlighetsbegreppet kommer att få i den framtida
elektroniska världen.

Den fjärde punkten att nämna från diskussionen är de moln som otvivelaktigt
finns vid horisonten i form av EU-direktivet om upphovsrätt och närstående rät-
tigheter i informationssamhället. Vi vet inte hur väl de fem nordiska länderna kan
klara sina speciella ståndpunkter i en diskussion. De tre nordiska länderna har ju
dock bara tio röster, medan Storbritannien, Tyskland och Frankrike har tio röster
var.

Sist, men inte minst, har vi bevittnat födelsen av ett nytt begrepp, «navel-
strängsrätten», inom upphovsrätten, som jag inte tycker är ett dåligt resultat av
en diskussion vid ett nordiskt juristmöte.


