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13. FEBRUAR 2020

OPHAVSRETSKRÆNKELSER PÅ ONLINEINDHOLDSDELINGSTJENESTER
ER UDBYDERE AF ONLINE-INDHOLDSDELINGSTJENESTER ANSVARLIGE FOR
BRUGERNES ULOVLIGT UPLOADEDE INDHOLD?
Problemstillingen
I takt med den hastige teknologiske udvikling
sker der flere og flere ophavsretskrænkelser på
internettet.1 Dette sker eksempelvis, når en person uploader en beskyttet spillefilm, lydfil eller
fotografi på YouTube, Facebook eller Instagram,
uden at personen råder over de ophavsretlige rettigheder til værket.
Men i hvilket omfang er udbyderen af en onlineindholdsdelingstjeneste erstatningsansvarlig2 for
en brugers ophavsretskrænkelse, der i udgangspunktet sker uden udbyderens vidende og direkte
i strid med tjenestens brugervilkår?
Spørgsmålet om udbyderens ansvar er som udgangspunkt relevant for alle typer af webbaserede
tjenester, hvor indholdet på websitet/app’en i høj
grad består af indhold, der er genereret/uploadet
af tjenestens brugere.
Solidarisk hæftelse
Hvis
en
udbyder
af
en
onlineindholdsdelingstjeneste konkret er erstatningsansvarlig for en brugers ophavsretskrænkelse på
tjenesten, gælder det efter dansk ret3 som ud-

gangspunkt, at den krænkede rettighedshaver
selv vil kunne vælge, om et eventuelt erstatningskrav skal rettes direkte mod udbyderen af onlineindholdsdelingstjenesten eller mod brugeren. Udbyderen og brugeren siges med andre ord at hæfte solidarisk for brugerens krænkelser.
Brugervilkår
Udbyderen vil derfor i praksis i sine brugervilkår
for tjenesten over for brugeren fraskrive sig sit
ansvar for brugerens ophavsretskrænkelser.
Da det derfor i princippet er den ophavskrænkende bruger, der i det indbyrdes forhold mellem
brugeren og udbyderen ultimativt skal hæfte for
ophavsretskrænkelsen i stedet for udbyderen af
tjenesten, kunne man forledes til at tro, at
spørgsmålet om udbyderens erstatningsansvar er
overflødigt.
Som følge af det omtalte solidariske ansvar, som
kan betyde, at udbyderen i første omgang vil
skulle udrede erstatningsudbetalingen til den
krænkede tredjepart, er det dog under alle omstændigheder væsentligt for udbyderen at minimere sin eksponering for ansvar mest muligt.

1

Fokus i dette nyhedsbrev er ophavsretskrænkelser og således ikke andre typer krænkelser som for eksempel strafferetlige
overtrædelser (fx ulovlig pornografi eller udbud af ulovlige varer).
2
Ved ”erstatningsansvarlig” forstås både ansvarlig for et rimeligt vederlag til rettighedshaveren og erstatningsansvarlig for
yderligere tab, som overtrædelsen har medført rettighedshaveren, jf. herved ophavsretslovens § 83, stk. 1 (lov nr. 395 af 14.
juni 1995 med senere ændringer).
3
Et relevant spørgsmål, som vi ikke behandler her, er, hvilket lands lov udbyderen af online -indholdsdelingstjenesten er
underlagt.
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Dette gælder i endnu højere grad som følge af, at
et eventuelt regresopgør mellem udbyderen og
brugeren kan være forbundet med store omkostninger for udbyderen. Dette gælder særligt, hvor
brugeren er bosat i et andet land end udbyderen.
Brugerens eventuelle manglende betalingsevne vil
desuden kunne gøre et regresopgør formålsløst,
således at udbyderen ikke får økonomisk dækning
af den eventuelle erstatningsudbetaling, udbyderen har måttet udrede til en krænket tredjepart.
Udbyderens og brugerens solidariske erstatningsansvar over for en krænket tredjepart i anledning
af en brugers ophavsretskrænkelse kan således af
flere grunde i praksis indebære væsentlige økonomiske risici for udbyderen. I takt med onlineindholdsdelingstjenestens stigende brugerantal
kan dette udvikle sig til at udgøre store forretningsmæssige risici.
E-handelsloven
I erkendelse af, at visse formidlere af onlineindhold har en passiv, tilbagetrukken og teknisk
betonet rolle i forhold til den formidlede information, har lovgiver indført visse regler, hvis formål er
at gøre det klarere, hvornår en udbyder af en online-indholdsdelingstjeneste er ansvarsfri.
I 2000 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet ehandelsdirektivet4, som i Danmark er implementeret i e-handelsloven5.
Efter e-handelsloven6 – fortolket i henhold til EUDomstolens seneste praksis7 – gælder det som
udgangspunkt, at en udbyder af en onlineindholdsdelingstjeneste er ansvarsfri for brugernes ophavsretskrænkelser, forudsat (1) at udbyderen ikke har kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf det ulovlige indhold fremgår, og
(2) at udbyderen straks tager skridt til at fjerne
det ulovlige indhold eller hindre adgangen til det,
så snart et sådant kendskab opstår.

Kendskab
Hvorvidt
udbyderen
af
onlineindholdsdelingstjenesten er erstatningsansvarlig –
og dermed solidarisk ansvarlig med den ophavsretskrænkende bruger – afhænger således som
udgangspunkt af, om udbyderen vidste eller burde vide, at den pågældende krænkelse fandt sted,
og om udbyderen konkret vurderes at have handlet culpøst (fx simpelt eller groft uagtsomt) ved
ikke at fjerne eller hindre adgangen til det ulovlige indhold.
Følgende forhold inddrages efter retspraksis i vurderingen af, hvorvidt udbyderen kendte eller burde kende til ophavsretskrænkelsen:

 Udgangspunktet for vurderingen er, om en
”påpasselig erhvervsdrivende” ville have opdaget det ulovlige indhold og fjernet det.8

 Det er underordnet, hvordan kendskabet opstår, herunder om det er den erhvervsdrivende
selv, en bruger eller en tredjepart, der gør opmærksom på krænkelsen.9

 Det kan have betydning, om udbyderen opfordrer til upload af materiale, der typisk er ophavsretligt beskyttet.10

 Det er ikke i sig selv nok til at statuere kendskab, at udbyderen har generel viden om, at
der kan være ophavsretskrænkelser på udbyderens tjeneste.11

 Det kan tale til støtte for at statuere kendskab,
hvis udbyderens rolle ikke alene indtager en
neutral, passiv rolle, men derimod en mere
aktiv rolle med kontrol over de informationer,
brugerne uploader, fx via salgsoptimering eller
markedsføring.12

 Kendskabet kan i særlig grad aktualiseres af
henvendelser fra en tredjepart, der gør opmærksom på krænkelsen.

 I visse tilfælde vil det være tvivlsomt for udbyderen, om brugerens uploadede indhold er

4

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfunds tjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked.
5
Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel.
6
E-handelsloven fastsætter ikke, hvornår udbyderen ifalder erstatningsansvar, men derimod hvornår udbyderen er ansvarsfri.
Med andre ord skal der altså først foretages en vurdering af, om udbyderen som udgangspunkt er erstatningsansvarlig og –
hvis dette er tilfældet – om mellemmanden konkret alligevel er ansvarsfri som følge af reglerne e -handelsloven. I dansk ret er
betingelsen for ”ikke-ansvarsfrihed” og betingelsen for ansvar dog i realiteten sammenfaldende i forhold til erstatningsansvar,
hvorfor ”ikke ansvarsfri” og ”ansvarlig” i udgangspunktet kan anvendes synonymt.
7
Det var tidligere omdiskuteret, om udbydere af online -indholdsdelingstjenester var omfattet af e-handelsloven, som efter sin
ordlyd er rettet mod hosting-leverandører, men denne diskussion er i dag retshistorisk på baggrund af nyere retspraksis fra
EU-Domstolen.
8
Se hertil C-324/09, L’Oréal m.fl. mod eBay International AG m.fl., præmis 120.
9
Se EU-dom refereret i fodnote 8 (C-324/09), præmis 121-122.
10
Se hertil Københavns byrets dom af 8. februar 2010 i sag nr. BS 5B -1946/2008, hvor udbyderen af tjenesten Connery.dk
påberåbte sig ansvarsfrihed efter e-handelsloven, men hvor byretten blandt andet fandt, at Connery.dk ikke var ansvarsfri,
fordi Connery.dk selv havde opfordret brugerne til at lægge billeder af erotisk karakter ud på websitet, selv om billeder af
denne type som oftest er professionelle fotos, som fotografer har ophavsret til.
11
Dette ville stride mod overvågningsforbuddet, jf. nedenfor i afsnittet ”Overvågning af tjenesten”.
12
Se hertil C-236/08 - 238/08, Google France og Google Inc. mod Louis Vuitton Malletier SA m.fl., præmis 114., og den i
fodnote 8 nævnte EU-dom (C-324/09), præmis 116.
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ulovligt, og i sådanne tilfælde indrømmes udbyderen formentlig en vis rum tid til at foretage en vurdering af forholdet.13 Hvor længe udbyderen kan bruge på at foretage den pågældende vurdering vil afhænge af kompleksiteten
af vurderingen, herunder eksempelvis om
meddelelsen om ophavsretskrænkelsen er tilstrækkeligt begrundet, eller om der kan være
tale om et citat eller anden anvendelse, der
ikke udgør en ophavsretskrænkelse mv.
Straks
Udbyderen af tjenesten skal efter e-handelsloven
fjerne indholdet eller hindre adgangen til det
straks efter, at udbyderen opnår eller burde have
opnået kendskab til ophavsretskrænkelsen, dvs.
eventuelt efter at have foretaget den omtalte fornødne vurdering af forholdet.
Hvis udbyderen af tjenesten vurderer, at der ikke
er tale om en ophavsretskrænkelse, men hvis
dette senere fastslås af en domstol, vil et eventuelt erstatningsansvar for udbyderen i givet fald
afhænge af, hvorvidt udbyderens vurdering af
forholdet må anses for at være culpøs; eksempelvis, hvis det var helt åbenlyst, at der var tale om
en ophavsretskrænkelse, og udbyderen på trods
af dette valgte ikke at fjerne indholdet eller hindre
adgangen til det straks.
Udbyderen balancerer dog i et vist omfang på en
tynd line, for udbydere bør åbenlyst også altid
have blik for risikoen for utilfredse brugere og
erstatningskrav fra brugerne i tilfælde af, at udbyderens fjernelse af indholdet sker uberettiget
på baggrund af grundløse eller tvivlsomme påstande om ophavsretskrænkelser. Udbyderens
brugervilkår vil i den henseende i et vist omfang
(under iagttagelse af aftaleretlige regler og med
respekt af grundlæggende rettigheder som ytrings- og informationsfrihed mv.) kunne indeholde
en fraskrivelse af dette ansvar, hvis udbyderen fx
forbeholder sig retten til at fjerne indhold, der
gøres indsigelse mod fra tredjeparter, uanset om
indsigelsen er berettiget.
Overvågning af tjenesten
Udbyderen af en online-indholdsdelingstjeneste
har ikke en generel pligt til at overvåge tjenesten,
eksempelvis ved brug af manuelle gennemgange
eller tekniske filtre, der automatisk sorterer/
fjerner indhold (hvilket eksempelvis kunne ske
ved brug af kunstig intelligens).14

I tråd med dette udgangspunkt om en mere tilbagetrukken, passiv og neutral rolle for udbyderen
(som er forudsætningen for ansvarsfriheden efter
e-handelsloven), gælder der efter omstændighederne snarere et overvågningsforbud. Udbyderen
bør derfor være tilbageholdende med at implementere såkaldte ”notice and takedown”procedurer, som er kendt fra USA, eller andre
tekniske filtre, der automatisk (altså uden foretagelse af en konkret vurdering) fjerner påstået
krænkende indhold. Sådanne foranstaltninger er
desuden ikke altid effektive i praksis, og vurderingen af, hvilke skridt der er påkrævet ved en påstået ophavsretskrænkelse, vil altid være konkret
fra sag til sag.
I praksis er det en balancegang for udbyderen af
tjenesten, som på den ene side må respektere
overvågningsforbuddet, men som dog formentlig
samtidig bør drage fordel af en klar, fast procedure for forebyggelse og håndtering af ophavsretskrænkelser på tjenesten – både af hensyn til tjenestens brugere og den krænkede tredjepart. Udbyderen bør dog altid være opmærksom på, at en
sådan fast procedure må suppleres af en kvalitativ vurdering fra sag til sag med inddragelse af
flere momenter, herunder ophavsretsbeskyttelsens omfang, dokumentationen for ophavsretskrænkelsen og også hensynet til ytrings- og informationsfriheden mv.
Nye regler
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/790
af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede
rettigheder på det digitale indre marked indeholder bestemmelser om blandt andet, hvilke forpligtelser udbydere af online-indholdsdelingstjenester
skal overholde for ikke at ifalde ansvar for brugeres krænkelser af ophavsrettigheder.
I direktivet fastslås blandt andet en pligt for udbydere til at indhente tilladelser til brug af ophavsretligt beskyttet materiale fra rettighedshaverne, fx ved at indgå licensaftaler. Hvis dette
ikke er muligt, kan udbydere alligevel blive ansvarsfri, hvis udbyderne kan påvise, at de har:

 gjort deres bedste for at opnå en tilladelse,
 gjort deres bedste for at sikre, at indhold, som
udbyderne har modtaget oplysninger om fra
rettighedshaverne, ikke er tilgængeligt på tje-

13

Se hertil Jakobsen, Søren Sandfeld m.fl., Internetretten, 3. udgave, 2017, s. 676 f.
Det følger dog af EU-Domstolens praksis, at udbydere af online -indholdsdelingstjenester under visse omstændigheder kan
pålægges at fjerne eller hindre adgang til indhold, der er identisk eller ækvivalent med indhold, som tidligere er blevet
erklæret ulovligt. Se hertil EU-Domstolens dom i C-18/18, Facebook Ireland Limited, præmis 37-47.
14
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nesten, og

 handlet hurtigt efter at have modtaget en tilstrækkelig begrundet meddelelse fra en rettighedshaver om fjernelse af indhold fra tjenesten, og gjort deres bedste for at forhindre, at
indholdet uploades igen.
Direktivet åbner op for, at disse pligter i en vis
udstrækning kan lempes for mindre udbydere.

THOMAS FISCHER
ADVOKAT

ULRICH TYNDESKOV
ADVOKATFULDMÆGTIG

TF@NNLAW.DK
31 18 04 34

UCT@NNLAW.DK
21 86 06 82

Der fastsættes også en række andre pligter i direktivet, fx at direktivets regler ikke må føre til
fjernelse af indhold, der ikke krænker andres ophavsrettigheder, om samarbejdet mellem udbydere og rettighedshavere og om udbydernes etablering af klageordninger mv.
Direktivet er endnu ikke blevet implementeret i
dansk ret, men det relevante lovforslag forventes
sendt i høring i løbet af 2020. Implementeringsfristen er den 7. juni 2021.
Nielsen Nøragers kommentarer
Vi
anbefaler,
at
udbydere
af
onlineindholdsdelingstjenester indfører klare, faste procedurer, der i videst muligt omfang forebygger
upload af ophavskrænkende brugergenereret indhold samt sikrer, at ulovligt indhold fjernes effektivt og hurtigt efter, at udbyderen får kendskab til
det ulovlige indhold. Disse procedurer bør indeholde en kvalitativ vurdering af den konkrete ophavsretskrænkelse fra sag til sag. Derudover bør
udbyderen af tjenesten sørge for at have nogle
klare, gennemarbejdede brugervilkår på plads for
brugergenereret indhold på tjenesten, som blandt
andet regulerer fordelingen af ansvaret i forhold
til brugerne.
Danske
udbydere
af
onlineindholdsdelingstjenester bør også være særligt
opmærksomme på de omtalte, nye EU-retlige
regler i direktiv 2019/790 og den kommende danske implementeringslovgivning, således at udbyderne i god tid inden ikrafttrædelsestidspunktet
kan være forberedt på at overholde eventuelle
påkrævede foranstaltninger til beskyttelse af ophavsretligt beskyttede værker mv.
Nielsen Nørager følger udviklingen på området
nøje.
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