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Förord

Mitt val att skriva om Sydkorea och upphovsrätten är grundat på vad jag är in-
tresserad av. Jag är adopterad från Sydkorea. Jag har varit tillbaka en gång som
vuxen. Jag var där i två månader och kan inte påstå att jag känner landet. Min
vistelse där fick mig att inse hur stor skillnad det var mellan Sydkorea och Sveri-
ge. Utifrån den tankegången beslutade jag mig för att försöka jämföra svensk och
koreansk upphovsrättslagstiftning. Mitt intresse för upphovsrätten har jag haft
under hela min juridik utbildning.

Under arbetets gång har jag fått hjälp, stöd och råd av flera personer. Jag vill här
passa på att tacka alla som bistått mig i detta arbetet. Först vill jag tacka min
handledare Professor Reinhold Fahlbeck. Reinhold har hjälpt mig under arbetets
gång rent praktiskt, men det viktigaste har dock varit entusiasmen och engage-
mangent han visat under arbetets gång. Jag vill också tacka Professor Gunnar
Karnell som mötte mig vid Max Planke Institutet i München. Många värdefulla
råd och tankar fick jag med mig därifrån. Det var även mycket vänligt av Profes-
sor Sang-Jo Jong vid College of Law, Seoul National University, att maila mig
litteraturtips. Jag vill också passa på att tacka kultur och pressattaché Kil-nam
Chang vid den Sydkoreanska ambassaden i Stockholm. Jag har också tacka den
koreanska advokatbyrån First Law Office för litteraturtips. Ett speciellt tack till
jur. kand. studenten Jens Katzoreck. Jens har hjälpt mig med att finna och över-
sätta litteratur i Tyskland. Utan den hjälpen hade underlaget till detta examensar-
bete varit betydligt tunnare. Jens ska också ha tack för att jag fick bo hos honom
under mitt besök i Tyskland.

Slutligen vill jag tacka alla mina vänner och mina föräldrar för stöd, glädje, upp-
muntran och delvis boende under tiden jag skrivit mitt examensarbete.
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Sammanfattning

Detta examensarbete handlar om den Sydkoreanska upphovsrätten. För att få en
förståelse för upphovsrätten krävs det att även se det hela ur ett globalt perspek-
tiv. I dagens samhälle existerar det få juridiska konstruktioner rent nationellt, de
flesta, och även upphovsrätten styrs av internationella konventioner, avtal och
handelsutbyte.

En annan faktor som är av vikt för förståelsen av den koreanska upphovsrätten är
kontexten den existerar i. Här redovisas därför en allmän korensk bakgrund med
betoning på Yi dynastin och den japanska ockupationen. Det är konfucianismen
och introduktionen av västerländsk rätt som betonas i framställningen. Dessa är av
betydelse för utvecklingen av rättväsendet och lagstiftningen. Dessa har även på-
verkat hur befolkningens relation till lagarna ser ut idag. Korea har nämligen haft
problem att med kraft upprätthålla de lagar som finns på upphovsrättens område.
I den sociala kontexten är även landet ekonomi av stor betydelse. Korea var en
av de så kallade Asiatiska Tigrarna, med en enorm ekonomisk tillväxt. Detta fick
ett abrupt slut 1997 och nu är landet kraftigt skuldsatt.

Den koreanska Copyright Act och den svenska upphovsrättslagen blir båda pre-
senterade. De centrala begreppen droit moral och ekonomiska rättigheter pre-
senteras från respektive lag. Båda lagarna har påverkats av internationella kon-
ventioner och avtal. Detta har lett till att de innehållsmässigt inte skiljer sig nämn-
värt ifrån varandra. Det rör sig alltså inte om en detaljstudie av någon av lagarna.

Jag har även ägnat en del av examensarbetet åt att kort presentera Koreas re-
spektive Sveriges datorprogramslagstiftning. Datorprogram är den senaste teknis-
ka utvecklingen och har som sådan haft betydelse för upphovsrättens område,
nationellt som internationellt. I Sverige placeras det in i upphovsrättslagen. Korea
har istället valt att skapa en separat lag, två olika lösningar på en global företeelse.
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1. Inledning

1.1. Termer och bakgrund

Jag vill inledningsvis göra några påpekanden. I den vidare framställningen kommer
Sydkorea (Republiken Korea) benämnas enbart Korea. Nordkorea kommer inte
att nämnas eller beröras alls i detta examensarbete. Jag tror nämligen att detta
underlättar både för mig när jag skriver och för er när ni läser texten.

Ytterligare en terminologifråga jag vill ta upp är ordet immaterialrätt. Jag skriver
ibland immaterialrätt och ibland upphovsrätt. Immaterialrätten består av två delar.
Den ena är upphovsrätten och de s.k. närstående rättigheterna. Den andra är det
industriella rättsskyddet. Dit hör främst patenträtt, varumärkesrätt, firmarätt,
mönsterrätt och växtförädlarrätt.1 Jag har valt att inte enbart skriva upphovsrätt
rakt igenom examensarbetet. När det står immaterialrätt menar jag både upp-
hovsrätt och det industriella skyddet. Dessa områden är ibland så tätt knutna till
varandra och kan vara svåra att separera. Jag anser också att det är intressant att
veta när t.ex. en förändring påverkat hela immaterialrättsområdet och när endast
upphovsrätten berörts.

Jag har valt att skriva om koreansk upphovsrätt av två anledningar. För det första
har jag under hela min jurist utbildningen varit intresserad av upphovsrätt. För det
andra är jag adopterad från just Syd Korea. Detta har lett till att jag har ett speci-
ellt intresse för det landet. När jag skulle välja ämne för examensarbete var det
naturligt för mig att sammanföra dessa två områden. Resultatet av detta kan ni nu
ta del av här.

1.2. Syfte och avgränsningar

Det ämne jag valt att skriva om är den koreanska upphovsrätten. Jag har valt att
göra en allmän beskrivning. Att framställningen inte fördjupas nämnvärt beror på
brist på litteratur. Det jag vill få fram är den kontext som upphovsrätt existerar i.
Jag har velat se om det är några skillnader mellan koreansk och svensk upp-
hovsrättslig lagstiftning. Om sådana skillnader finns, vad de kan bero på. Jag har
valt att koncentrera mig på den koreanska kontexten. Om landets kulturella, his-
toriska och geografiska situation har påverkat dagens lagstiftning på upphovsrät-
tens område. Jag försöker också att förstå de attityder befolkningen besitter. Bå-
de attityder till rättsväsendet och lagar i allmänhet och gällande upphovsrätten i
synnerhet. Anledningen till detta beslut är att det är främst här skillnader mellan
öst och väst framkommer.

                                                
1 Henry Olsson, Svensk och internationell upphovsrätt (1998) s. 19.
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Jag har bestämt mig för att inte i nämnvärt granska den svenska kontexten.  Detta
för att jag skriver examensarbetet vid ett svenskt universitet. Examensarbetet
riktas och läses främst av andra svenskar. Jag utgår därför ifrån att den svenska
kontexten är allmänt känd för läsaren. I den jämförande analysen framkommer
dock skillnader mellan Sverige och Korea. Där presenteras svensk kontext. Jag
har dock valt bort att ha fristående kapitel om detta.

Jag har valt att inte utgå från den koreanska lagtexten. Jag hade kunnat redogöra
för de koreanska lagarna på området. Jag har dock valt att inte ge mig in i någon
detaljgranskning av dessa. Anledningen till detta är att textmässigt skiljer sig kore-
ansk och svensk lag sig inte mycket från varandra. Detta p.g.a. att både utgår
ifrån internationella konventioner. Därför har jag bestämt mig för att endast i kort-
het studera några centrala begrepp i de båda lagarna.

1.3. Metod och material

Jag har här valt att skriva ett deskriptivt examensarbete. Jag kommer följaktligen
att beskriva bakgrund till och i vilken kontext den koreanska upphovsrättslagen
existerar i. Även de delar som tar upp själva lagen är främst beskrivande. Jag gör
alltså inga direkta anspråk på att i detalj redogöra för gällande rätt.

Sedan följer en komparativ del. Där jämförs koreansk och svensk lag och kon-
text med varandra. Denna jämförelse är samtidigt analyserande. Det är dock
främst kontexterna som jag koncentrera mig på. Inte heller i denna delen ligger
fokuseringen på ländernas lagtexter.

Jag har främst utgått ifrån den litteratur som har varit tillgänglig för mig. Det finns
säkert mycket litteratur om koreansk upphovsrätt. Tyvärr har språket begränsat
mig då jag inte kan koreanska. Till mitt förfogande har jag haft litteratur på svens-
ka, engelska och tyska. Detta har lett till att jag varit tvungen att böja mig för vad
jag kunnat hitta snarare än tvärtom. Exempelvis har jag sökt utan att ha funnit
rättsfall på området. Därmed har jag inte någon praxis att hänvisa till. Den littera-
tur jag främst utgått ifrån har haft fokus på koreansk ekonomi, statsvetenskap och
demokrati. Därmed har jag haft en mängd källor gällande vissa områden. När det
gällt just upphovsrätten har det dock varit skralt.

Ytterligare svårighet har varit att finna aktuell litteratur. Jag är fullt medveten om
att vissa källor är åldersstigna. Jag har inte heller gjort någon bedömning av käl-
lornas giltighet. Jag vet inget om hur jag ska värdera de koreanska källorna. Jag
vill dock påpeka att majoriteten av litteraturen har varit på engelska. De koreaner
som skrivit på engelska har oftast varit knutna till utländska universitet. Författarna
har ofta varit professorer, och därmed bedömer jag dem som ytterst trovärdiga.
Jag vill också poängtera att jag haft problem med att finna förstahands källor. Jag
hänvisar t.ex. till en undersökning som jag själv inte läst. Jag har istället utgått ifrån
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en bok där denna undersökning redogjorts. Jag anser dock att det varit befogat
att ta upp andrahands källor. Som jag tidigare skrivit har svårigheter att finna ma-
terial lett till att jag använt det jag har kunnat få tag i.

1.4. Disposition

Examensarbetets första kapitel rör globaliseringen av upphovsrätten. De flesta
fenomen här i världen blir allt mer internationella. Det gäller även upphovsrätten.
Detta kapitel ska ses som en allmän bakgrund till det övriga examensarbetet. Det
är de stora internationella konventionerna och avtal som finna på området som
presenteras. Jag tar även upp internationell handel i denna del. Detta för att handel
och ekonomi i hög grad hänger samman med upphovsrätten.

Sedan följer ett kapitel om Korea. Det är en allmän presentation av landets histo-
rik. Detta delas upp i två perioder, Yi dynastin och det japanska övertagandet. En
kort redogörelse för landets ekonomiska utveckling tas upp. Detta är ett område
där mycket har hänt. Det är på intet sätt en uttömmande eller detaljerad beskriv-
ning. Jag anser dock att den är viktig för ekonomin har påverkat lagutvecklingen
på upphovsrättens område.

Efter den allmänna presentationen följer ett kapitel om lag och upphovsrätt. Detta
inleds med en upphovsrättslig historik. Sedan följer beskrivning av befolkningens
inställning till lagstiftning. Denna gäller både i allmänhet och upphovsrätten i syn-
nerhet. Detta avslutas med en kort redogörelse av den koreanska upphovsrättsla-
gen.

Kapitel fem handlar om Sverige. Det är en kortare beskrivning än kapitlen om
Korea. Här ligger fokusering på enbart upphovsrättslagstiftningen.

Kapitel sex är en jämförande analys. Jag jämför lagstiftningen i de båda länderna.
Men även kontexten, samhällsstruktur och attityder jämförs.

Slutligen tar jag kort upp lite om datorprogramlagstiftning. Detta för att det är ett
område inom upphovsrätten. Det är ett relativt nytt sådant. De senaste föränd-
ringarna inom lagstiftning internationellt sett har varit inom detta område. Korea
och Sverige har också två olika varianter när det gäller reglering på detta område.
Därför har jag valt att ha datorprogram separat.

1.5. Upphovsrättens allmänna historik

En kränkning av någon annans verk genom att kopiera detta ansågs omoraliskt
både i gamla det Rom som i Grekland. Trots denna attityd saknades det lagregle-
ring gällande upphovsrätt i dessa samhällen. Upphovsrätten är en relativt ung juri-
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disk konstruktion.2  Exempelvis kan den inte dateras lika långt tillbaka som den
allmänna äganderätten. Att det tog tid innan området började lagregleras kan bero
på att en kränkning inte ledde till en förmögenhetsförlust för upphovsmannen.3 Det
är främst två historiska händelser som är av betydelse för framväxten av lagregle-
ring inom detta område.

Den första händelsen är tillkomsten och utvecklingen av boktryckarkonsten under
1400-talet. Den maskinella trycktekniken möjliggjorde en massframställning av en
text. Detta var inte lika mödosamt och tidskrävande som när en text kopierades
för hand. Denna förändring ledde till att vid en kränkning kunde en författare
drabbas av en avsevärd förmögenhetsförlust. Utan någon lagreglering kunde upp-
hovsmannen inte hävda några som helst rättigheter till sitt verk. För att åtgärda
detta infördes privilegier. Under denna period styrdes Europa av envåldshärskare.
Dessa kunde tilldela en boktryckare eller förläggare ensamrätt till ett visst verk.
Ibland var detta privilegium evigt, ibland tidsbegränsat. Hade ett privilegium utde-
lats var det förbjudet för någon annan att trycka det verket.4

Den andra händelsen av vikt var industrialiseringen under 1800-talet. Under den-
na period förbättrades möjligheten för massproducering.5 Lagstiftningen blev allt
mer modern. Den första moderna upphovsrättslagen, kallad ”The Statute of An-
ne” stiftades i England år 1709. Den stadgade att efter en tid skulle tryckarens
ensamrätt återgå till författaren. Även i Frankrike och Tyskland stiftades lagar och
dekret gällande upphovsrätt under slutet av 1700-talet. Utbytet mellan olika län-
der ökade, och främst inom Europa. Till följd av detta började bilaterala överens-
kommelser slutas mellan stater.6

Internationellt sett är år 1886 av stor betydelse, då tillkom Bernkonventionen för
skydd av litterära och konstnärliga verk (BK). Det lever fortfarande kvar
tankegångar i dagens lagstiftning som har sina rötter i 1800-talets upphovsrätts
reglering. Exempel på detta är upphovsmannens äganderätt till sitt verk.

Redan i den här schematiska genomgången anser jag att det är möjligt att skönja
vissa tendenser. Det är tydligt att upphovsrättens lagstiftning är tätt knuten till
samhällets tekniska utveckling. Det var två stora tekniska skeenden som påver-
kade viljan till lagstiftning. En annan betydelsefull faktor är pengar. Intrånget i sig
betraktades i många samhällen som omoraliskt. Men inte förrän en ekonomisk
förlust var uppenbar började området regleras. Ytterligare av vikt är internationa-
liseringen. Detta är ett område som i slutet av 1800-talet började homogeniseras
internationellt. Idag har de flesta länder likartad lagstiftning på upphovsrättens
område. Jag vill dock betona att denna allmänna historik är fokuserad på Europa.
För Koreas vidkommande följer en närmare historik under 4.1.

                                                
2 Mogens Koktvedgaard & Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt (2000) s. 25.
3 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 24.
4 Henry Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (1996) s. 22.
5 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 24 ff.
6 Olsson (1996) s. 22-23.
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2. Globalisering

Världen idag blir allt mer global. En angelägenhet är allt mer sällan enbart natio-
nell. Det gäller även, eller kanske i synnerhet, immaterialrätten, och därmed upp-
hovsrätten. Globaliseringen leder även till en kulturell effekt. Människor världen
över homogeniseras allt mer. Vi ser på internationella tv-program och filmer, an-
vänder samma datorprogram och lyssnar på samma musik och artister.7

2.1. Internationell handel

Internationellt sett strävar den immaterialrättsliga lagstiftningen mot en så enhetlig
nivå som möjligt. Ett av lagstiftningens syften är att uppmuntra investeringar i im-
materialrätter. Detta uppnås genom att garantera att ägaren av en sådan rätt får
bibehålla exklusiv kontroll över denna, i allt fall under en begränsad tid. Ett pro-
blem är att olika länder har olika nivåer av immaterialrättsligt skydd. Dessa varia-
tioner kan ha betydande effekter på den internationella handeln. Ett annat proble-
mområde inom den internationella handeln är snyltandet på välkända varumärken.
Då ett otillräckligt immaterialskydd i vissa länder leder till internationella problem
har industrinationer, och främst USA, arbetat på att öka detta skydd.8

Immaterialrätten står för betydande summor, och en kränkning av en sådan kan
representera stora förluster. Uppskattningsvis kostar asiatiska överträdelser av
immaterialrätter amerikanska datorprogramsförtag sex billioner US dollar varje
år, och amerikanska medicinföretag åtminstone 500 miljoner US dollar varje år.9

Företag som äger immaterialrätter kan försöka påverka sina regeringar att under-
teckna internationella avtal gällande skydd för immaterialrätter. Exempel på inter-
nationella avtal är TRIPs-avtalet.10 För företagen räcker det inte med att det finns
lagar mot immaterialrättsliga kränkningar. För att lagarna ska ha betydelse är det
minst lika viktigt att de styrande upprätthåller dessa. Ett alternativ för företag är att
helt enkelt undvika de länder med lågt lagstadgat skydd, d.v.s. inte ha fabriker där
och inte släppa sina varor i de länderna.11

2.2. Internationella konventioner och avtal

Korea och Sverige har båda anslutit sig till ett flertal internationella konventioner.
Dessa har lite olika stadganden och krav för de undertecknande staterna. Av
intresse är att vissa konventioner har olika krav beroende på om staten i fråga är
                                                
7 Duncan Cameron & Cege Ekström & Leif Holmvall & Björn Uhlin, Internationell ekonomi-
en värld i förändring (1998) förordet.
8 Steven Husted & Michael Melvin, International economics, (1998) s. 201 och 203.
9 Charles W.L. Hill, International Business, competing in the global marketplace, post-
script 1998 (1999), s. 42.
10 Angående TRIPs-avtalet se 3.2.3.
11 Hill (1999) s. 42.
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en industrination eller ett utvecklingsland. Här ges en närmare presentation av de
viktigaste konventionerna.

2.2.1. Bernkonventionen

BK tillkom år 1886 och ändrades senast i Paris år 1971. De länder som under-
tecknat BK bildar en union, den s.k. Bernunionen.12 Sverige tillträdde BK år
1904 och Korea år 1996. Sammanlagt har ungefär 135 stater undertecknat BK.
BK bygger på territorialprincipen. Detta betyder att den nationella lagstiftningen
gäller inom statens gränser, men BK ställer upp minimikrav på den nationella lag-
stiftningen. Dessa minimikrav, t ex skyddstidens längd, måste följas på alla verk
från andra konventionsstater. Principen om nationell behandling regleras även,
vilket betyder att andra konventionsstaters medborgare ska ha samma rättsskydd
som inhemska medborgare.13 BK förbjuder formkrav för att skydd ska gälla. År
1996 kompletterades BK av WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT). WCT
ska vara bättre anpassad till den tekniska utvecklingen när det bl.a. gäller da-
torprogram och databaser. Det består av fjorton artiklar.14 Det krävs att 30 stater
ratificerar WCT för att det ska bli gällande rätt. Sverige undertecknade det år
1996 men har ännu ej ratificerat det. Den 17 mars 1999 hade sju stater15 ratifi-
cerat WCT.16

2.2.2. Världskonventionen

Världskonventionen (VK) tillkom år 1952. Korea tillträdde den år 1987 och
Sverige år 1961. Den främsta anledningen till VKs tillkomst var att USA vägrade
tillträda BK. USAs immaterialrätt grundar sig på det anglosaxiska systemet, vilket
innehåller ett formkrav för att skydd ska aktualiseras. Av detta skäl kunde BKs
regler om förbud mot formkrav inte accepteras av USA. För att skydd ska upp-
stå krävs att ”copyright” eller ©, rättsinnehavarens namn och årtalet för den första
utgivningen är tydligt utsatt. Om en stat har tillträtt båda ovan nämnda konventio-
nerna så gäller BK.17 VK är av allt mindre betydelse då USA nu har tillträtt BK.18

2.2.3. TRIPs-avtalet

Tidigare reglerade General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) endast
industriella varor t.ex. fabrikstillverkade varor och handelsvaror. Immaterialrätter-
na blev en del av detta vid Uruguay-rundan där 117 stater deltog och varade

                                                
12 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 37.
13 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 39.
14 Andreas Lundh, Studier i immaterialrätt (1999) s. 162.
15 De var Vitryssland, El Salvador, Ungern, Indonesien, Kyrgystan, Panama och Moldavien.
16 Lundh (1999) s. 164 och 167.
17 Henry Olsson  (1998) s. 278-280.
18 USA tillträdde BK år 1989.
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mellan åren 1986 till 1994.19 Under 1994 års GATT-avtal enades de deltagande
staterna om följande; tullar på industrivaror skulle minskas med 1/3, substantiella
minskningar i jordbruksstöd, GATT-avtalet utvidgades att även gälla vissa tjänster
och immaterialrätter, handelshinder för textilier skulle minska signifikant på 10 år,
GATT reglerna skulle göras tydligare och förstärkas och World Trade Organisa-
tion (WTO) skapades för att implementera GATT-avtalet.20

Den del som berör immaterialrätterna kallas för Trade Related Intellectual Pro-
perty Rights (TRIPs-avtalet). TRIPs-avtalet tillkom år 1994 och står under
WTOs kontroll.21 Korea tillträdde TRIPs-avtalet vid dess tillkomst år 1994.22

Avtalet gäller för patent, varumärken, upphovsrätt och industriell design. Här
stadgas minimistandarder för medlemsstaterna inom WTO.23 Avtalet innehåller
allmänna principer för skydd, normer för rättigheternas utformning, omfattning,
verkställighetsregler, processuella bestämmelser och viss reglering av vissa institu-
tionella frågor.24 Ett av det viktigaste stadganden är att en stat inte får särbehandla
sina egna medborgare till nackdel för medborgare av någon annan WTO-
medlemsstat.25 Minimiskyddsgränserna är för patent 20 år och upphovsrätter 50
år. De rika länderna hade ett år på sig att implementera reglerna, de fattiga 5 år
och de fattigaste 10 år. Om TRIPs-avtalet inte följs kan det leda till handelspoli-
tiska sanktioner. Ett problem har varit att Kina inte är medlem i WTO. Efter på-
tryckningar och hot om handelssanktioner från USA har Kina bestämt sig för att
upprätthålla de immaterialrättsliga regler som finns i landet.26 I och med TRIPs-
avtalet har situationen förbättrats för företag som vill göra affärer i utvecklingslän-
derna. I många av dessa länder har det immaterialrättsliga skyddet historiskt sett
varit lågt. Nu finns dock möjligheter att tvinga länder att förbjuda piratkopiering
av immaterialrätter.27

                                                
19 Peter H. Lindert & Thomas A. Pugel, International economics (1996) s. 134-135 och Hill
(1999) s. 42 och 165.
20 Hill (1999) s. 165.
21 Lindert & Pugel (1996) s. 134-135.
22 Hyo-Jil Ahn, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen im Recht der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Korea (1999) s. 282.
23 Husted & Melvin (1998) s. 203.
24 Malin Bonthron, Peter Danowsky, Eric W. Essén, Leif Karlsson, Ragnar Lundgren, Henry
Olsson, Lars Pehrson & Karl Olov Öster, Immaterialrätt, lagbokskommentaren (1999) s.
159-160.
25 Lundh (1999) s. 159-160.
26 Hill (1999) s. 42.
27 Hill (1999) s. 165.
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3. Korea

Denna del är allmänt hållen. Koreas historik från och med början av 1400-talet
och framåt beskrivs. Sedan kommer en redogörelse för de senaste årens ekono-
miska utveckling i landet. Slutligen redogörs för utländsk påverkan. Jag har valt
att redogöra för tysk och amerikansk påverkan främst inom lagstiftningsområdet.

3.1. Koreas allmänna historik

Jag kommer här att ta upp två tidsperioder som båda påverkat hur den koreans-
ke medborgaren ser på lagen och rättsväsendet idag. Dessa har på varsitt sätt
rotat en misstro mot just rättsväsendet. Den misstron är något dagens lagstiftare
och rättsväsende fortfarande har att kämpa emot.

3.1.1. Yi dynastin

Yi dynastin varade åren 1392-1910. Den dominerande ideologin under denna
period var den s.k. neo-konfucianismen. Till skillnad från den traditionella konfu-
cianismen ingår även taoistiska och buddistiska element i neo-konfucianismen.
Alltså inkluderas taoistiska tankegångar om gemenskap med naturen och budd-
histiska idéer om ett liv efter detta. I grunden är konfucianismen snarare ett etiskt
system än en religion. Konfucianistiska etiska värden är bl.a. (Li) ägande och
ritualer, (Hsiao) kärlek inom familjen, (Yi) rättrådighet, (Xin) ärlighet och pålitlig-
het, (Chung) lojalitet med staten och (Jen) välvilja, som är den högsta av dygder-
na. Utifrån detta betraktelsesätt krävs det harmoni mellan människan och naturen
för att människan ska kunna leva rättrådigt.28 Neo-konfucianismen hade stort
genomslag i Korea. Det finns flera troliga anledningar till detta. Några av dessa
anledningar var landets storlek, dess placering nära Kina, det kungliga styrelse-
skicket och dess etniska, kulturella och lingvistiska homogenitet.29

Under denna tid var samhället utpräglat hierarkiskt uppbyggt. Överst var kungen.
Under kungen fanns det fyra sociala nivåer. Dessa var adel, bönder, hantverkare
och köpmän. På samhällets botten befanns bl.a. skådespelare, shamaner, konst-
närer, musiker och kompositörer. Dessa stod utanför det samhälleliga systemet.30

Hantverkarnas och köpmännens verksamheter stod inte högt i kurs i det traditio-
nella Korea. I det neo-konfucianska samhället ansåg att deras levebröd stred
mot, och saknade etik och moral. Paradoxalt stärktes adelns ställning av föraktet
för hantverkare och köpmän, samtidigt som de var beroende av dessa för sin
välfärd.31

                                                
28 Dae-Kyu Yoon, Law and political Authority in South Korea (1990) s. 5-7 och
http://www.religioustolerance.org/confuciu.htm 2000-03-01 kl. 15.45.
29 Yoon (1990) s. 11.
30 Yoon (1990) s. 5-7 och Ahn (1999) s. 279.
31 Yoon (1990) s. 9-10.
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Även familjelivet påverkades av konfucianismen. Familjen spelade en central roll i
samhället. Individen hade endast betydelse som en del av familjen, klanen. Även
samhället i stort betraktades som en familj, där kungen var en far som krävde
blind lydnad av sina barn. Denna form av klansamhälle ledde till både för- och
nackdelar. Familjesolidariteten och det kollektiva ansvaret skapade en känsla av
säkerhet hos befolkningen. Samtidigt ledde det till minskad självständighet och
färre individuella initiativ.32

Under denna tid var Korea isolerat från utländsk påverkan. Undantaget var Kina,
med vilket Korea hade stort utbyte. Befolkningen sökte inte i någon större ut-
sträckning kontakt med andra länder.33

Det var den konfucianska doktrinen och etiken som reglerade människornas be-
teenden. Doktrinen och etiken byggde inte på förbud, istället uppmuntrade dessa
ett visst handlingsmönster. Lagarna hade som syfte att uppnå statliga mål. Lagarna
skapades godtyckligt, vilket ledde till att rättvisan inskränktes. Detta resulterade i
att befolkningen började förakta rättsväsendet.34 Konfucianismen förutspråkade
inga idéer om individuell frihet, mänskliga rättigheter eller formell rätt.35 Istället var
det människans och samhällets rättrådighet36 som styrde. Det koreanska samhället
föredrog gruppen framför individen, familjen framför samhället, disciplin framför
frihet, ansvar framför rättigheter och personlig klokhet framför opersonlig lag.37

”Mästaren sade: En ung man bör vara en god son hemma; ute bör han visa
vördnad för de äldre. Han bör vara allvarlig och sanningskär. Av kärlek till
alla bör han överflöda; dygdernas vänskap bör han söka och odla. Om tid
och tillfälle står honom åter sedan han uppfyllt dessa ting, då bör han ägna
dem åt höviska studier.” Konfucius38

3.1.2. Den japanska övertagandet

År 1876 inledde Japan ett yttre tryck på Korea. Detta märktes även inom rätts-
väsendet. Redan innan övertagandet influerade japanerna den koreanska lagstift-
ningen. Exempelvis hade de koreanska ministerierna japanska rådgivare. Under
perioden 1876-1910 influerades Korea av en upplysningstid och det ledde till att
landet införde flera reformer. Korea öppnade sig och sina gränser för västvärlden.
Exempelvis infördes ett västerländskt utbildningssystem i landet. Andra reformer
var att infördes ett modernt domstolssystem och ett heltäckande nationellt po-

                                                
32 Yoon (1990) s. 8-9.
33 Yoon (1990) s. 17-20.
34 Yoon (1990) s. 17-20 och Yeon-ho Lee (1997) s. 131.
35 I den engelskspråkiga litteraturen nyttjas uttrycket ”rule of law”.
36 I den engelskspråkiga litteraturen nyttjas uttrycket ”rule of man”.
37 Doh C. Shin, Mass Politics and Culture in Democratizing Korea (1999) s. 254.
38 Alf Henrikson & Hwang Tsu-Yü, Samtal med Konfucius (1966) s. 6.
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lisväsende. År 1905 utgavs den första koreanska juridiska läroboken.39 År 1910
ockuperade Japan Korea, och det varade fram till år 1945.40

I och med Japans övertagande förändrades det koreanska samhället. Japanerna
införde moderna institutioner, modern undervisning och byggde upp industrier.
Syftet med detta var att förändra Korea så att landet bättre och effektivare kunde
tjäna Japan. Det finns tecken som tyder på att Japan till en början inte hade planer
på att helt annektera Korea. Exempel på detta var att det koreanska språket
förbjöds först i slutet av 1930-talet. När Japan hamnade i krig med först Kina
och sedan de allierade blev en annektering troligen nödvändig.41

Japan hade tidigare recepterat västerländsk rätt, och främst den tyska. Det var
detta system och denna rätt som infördes i Korea. Det fanns tre problemområden
när det gällde att införa västerländsk rätt i Korea. För det första passade den inte
på koreanska förhållandena. Rätten avvek från den historiska, kulturella och soci-
ala kontexten i landet. För det andra var syftet med förändringen att gynna Japan,
inte att instifta samhällelig rättvisa. Därmed följde brister i rättssystemet när det
gällde lagstiftning, konstitution och självständiga domstolar. Slutligen genomdrevs
förändringarna mot befolkningens vilja. Detta ledde till att koreanerna betraktade
lagarna som själva essensen av det japanska styret. 42

Det fanns dock enskilda koreaner som skodde sig på att utnyttja de nya lagarna.
Andra koreaner samarbetade med japanerna för egen vinning. Dessa personer
betraktades av övriga befolkningen som förrädare. I koreanernas ögon betrakta-
des lagbrott som en protest mot det japanska övertagandet, d.v.s. som en patrio-
tisk handling. Koreanerna ställdes inför dilemmat att antingen följa lagar som de
hatade eller att överleva. 43

3.2. Ekonomisk bakgrund

Korea är medlem i Organization of Economic Cooperation and Development
(OECD). År 1998 hade OECD 29 stycken medlemsstater. OECD länderna
består av 1/6 av världens befolkning och utgör 60-70 % av världens totala han-
del. Dessa länder kallas ofta för industriländer.44 I denna framställning betraktar
jag Korea som ett utvecklingsland för att landets ekonomi och industri inte når
västerländsk nivå.45 Ett tag var Korea världens elfte största ekonomi. År 1997
var ett ekonomiskt problematiskt år för Korea. Det var då den ekonomiska kri-
                                                
39 Bruce Cumings, Korea´s place in the sun, a modern history  (1998) s. 120 och Kyu-Chang
Cho, Koreanisches Bürgerliches Gesetzbuch (1980) inledningen.
40 Yoon (1990) s. 21-24.
41 Yoon (1990) s. 21-24.
42 Yoon (1990) s. 21-24.
43 Yoon (1990) s. 21-24.
44 Cameron, Ekström, Holmvall & Uhlin (1998) s. 39.
45 Adriano Pietro Vigano, Urheberrecht und Entwicklungsländer, Dargelegt am Beispiel der
Republik Korea (1989) s. 28.
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sen inleddes. Flera av landets största företag gick i konkurs. Företagen hade lånat
för mycket pengar i kortfristiga lån från utländska banker. Staten försökte rädda
vissa företag genom att köpa dessa och tog därmed över lånen. Följden blev att
valutan sjönk. Den tredje december hade Korea skulder på nästan 100 billioner
US dollar till utlänningar. Landets bankreserv var under 6 billioner US dollar.
Internationell Monetary Fund (IMF) lånade ut 55 billioner US dollar till Korea.
I utbyte krävde fonden bl.a. att landet öppnade sina banker för utländska inves-
terare, att det koreanska storföretagens ekonomi offentliggjordes och kontrolle-
rades av utomstående och att WTO-avtalet fullföljdes. Vid jul samma år ingick
IMF och Korea ytterligare ett avtal, denna gång med flera amerikanska och brit-
tiska banker. Genom detta avtal fick Korea låna ytterligare 10 billioner US dol-
lar.46

Ett lands ekonomi och lagstiftning har ett nära samband. Detta gäller speciellt
upphovsrättsområdet. Förändringar i ekonomin påverkar de stora ekonomiska
lagarna47 och tvärtom.48 Exempel på den inbördes relationen är kravet på ökat
upphovsrättsligt skydd från inhemsk och utländsk industri. Om inte detta infördes
skulle investeringar på detta område minska. Följden skulle bli en minskning i den
nationella ekonomin. Staten ökade därför sina ansträngningar att upprätthålla de
regler som stadgas i 1986 års AC.49 Samtidigt är den ekonomiska utvecklingen
ett måste för förståelsen för upphovsrätten. Befolkningen måste ha pengar som
täcker dess grundläggande behov. Annars minskar förståelsen för lagar som be-
gränsar befolkningens möjligheter att tjäna pengar.50 Korea, och övriga Asien var
ur upphovsrättsligt hänseende länge långt efter västvärlden. Detta har dock för-
ändrats p.g.a. den ekonomiskt lönsamma perioden och TRIPs-avtalet. Hela Asien
har nu utvecklat lagstiftningen i snabb hastighet.51

3.3. Utländsk påverkan

3.3.1. Det tyska arvet

Det första försöket att receptera västerländsk rätt skedde år 1876.52 Korea hör
till civil law länderna. Speciellt betydelsefull har den tyska rätten varit.53 Som tidi-

                                                
46 Hill (1999), postscript 1998.
47 När det gäller definitionen på de stora ekonomiska lagarna följer Shin & Changs. Dessa är
lagar gällande immaterialrätt, konkurrensrätt, administration, investeringar, industriell ut-
veckling, associationerätt och arbetsrätt.
48 Kwang Shik Shin & Seung Wha Chang, The role of law and legal institutions in Asian
economic development: the case of Korea, patterns of change in the legal system and so-
cio-economy  (1998) s. 11-12.
49 Shin & Chang (1998) s. 62.
50 Vigano (1989) s. 100.
51 Christopher Heath, Intellectual Property Rights in Asia (No. 3/1997) s. 301.
52 Cho (1980) inledningen.
53 Shin & Chang  (1998) s. 41.
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gare beskrivits54 infördes västerländsk rätt i Korea genom det japanska överta-
gandet. Majoriteten av de japanska lagarna hade sitt ursprung från Tyskland och
grundade sig på den tyska modellen. Men det var inte enbart det japanska infly-
tandet på Korea som banade väg för tysk rätt. Även när Korea blev självständigt
och reviderade sina lagar blickade det mot Tyskland, exempel på detta är landets
civil code. När den skulle revideras byttes flera lagar med ursprung i den franska
civil code ut mot regler inspirerade av tyska Bürgerlichen Gesetzbuches och
schweiziska civil code. I och med dessa förändringar närmades sig det koreanska
rättsväsendet det tyska allt mer.55 Det är främst den koreanska privaträtten och
det som behandlar konkreta äganderätter som påverkats av den tyska civilrät-
ten.56 Även idag är lagkunniga påverkad av japansk västerländsk inställning till lag
och rätt. Detta kan exemplifieras av att rättssystemet fortfarande främst grundar
sig på lagtext och inte på rättspraxis.57

3.3.2. Den amerikanska påverkan

Den senaste tiden har det koreanska rättsväsendet påverkats av USA. Därmed
har common law traditionen fått fotfäste i landet. Denna påverkan inleddes efter
koreahalvöns delning.58 Efter krigsstilleståndet fick Korea 13 billioner US dollar i
ekonomiska och militära bidrag av USA. Som följd av detta kunde USA kräva
sociala och ekonomiska reformer i landet.59

Amerika har genom påtryckningar fått Korea till att allt mer anpassa sin upp-
hovsrättsliga lagstiftning till de internationella reglerna på området. Syftet med
påtryckningarna har varit att skydda utländska, främst amerikanska, intressen i
landet.60 Exempelvis förhandlade Korea och USA om förbättrat skydd för ut-
ländska verk i Korea från mitten av 1970-talet fram till 1986, dessa resulterade i
”Protocol about the negotiations on the copyright protection between Korea
and the USA from the 27.07.1986”. I protokollet stadgas bl.a. att CA snarast
möjligt skulle utvidgas till att även gälla utlänningars verk. Korea lovade också att
de skulle tillträda VK och 1971 års Genève konvention. Korea tillträdde båda
dessa 01.10.1987.61 Ett annat exempel är ett beslut om undersökning av den
koreanska försäkringsbranschen som USA tog år 1985. Försäkringsindustrin
granskades i nio månader. Samtidigt höll de två staterna flera förhandlingar gäl-
lande detta område. USA kom med rekommendationer som Korea accepterade.
Dessa bestod bl.a. av att CA skulle förändras och att en separat lag för skydd av

                                                
54 Se närmare 3.1.2.
55 Cho (1980) inledningen.
56 Shin & Chang (1998) s. 41.
57 Sang Hyun Song, Introduction to the law and legal system of Korea (1983) s. 14.
58 Landet delades till följd av det s.k. Koreakriget. Krigsstilleståndet inleddes i juli 1953 vid
den 38e breddgraden.
59 Steve Chan, East Asian Dynamism, Growth, Order and Security in the Pacific Region
(1993) s. 29-31.
60 Vigano (1998) s. 149.
61 Ahn (1999) s. 281.
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datorprogram skulle antas.62 Ett stabilt Asien är viktigt för USA, både ekono-
miskt och av säkerhetsskäl.63

Koreanska lagar och domar börjar allt mer bygga på amerikanska principer och
rättsliga teorier. Influenserna sträcker sig över områden inom såväl privat civilrätt
som produktansvar. Common law har haft stor påverkan på de ekonomiska la-
garna. Det är också skönjbart att den koreanska konkurrensrätten har sitt ur-
sprung i de amerikanska antitrust lagarna. Även när det gäller konsument-
skyddslagarna föreligger påverkan från common law, exempel är rättsfigurer som
kollektiv talan och strikt ansvar.64

                                                
62 Chan-Jin Kim, Business Laws in Korea (1988) s. 825.
63 Chan (1993) s. 2.
64 Shin & Chang (1998) s. 41.
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4. Koreansk lagstiftning

4.1. Koreansk upphovsrättslig historik

Tidigare skrev jag att upphovsrätten var knuten till boktryckarkonsten.65 I Korea
uppfanns boktryckarkonsten 200 år före Gutenberg gjorde det samma i Europa.
Den koreanska upphovsrättslagstiftningen tillkom senare än den Europeiska. Un-
der Yi dynastin ägde staten alla tryckta verk. Därmed behövdes ingen lag för att
skydda upphovsmannen ekonomiskt. Samtidigt fanns en negativ attityd till upp-
hovsrättsliga verk i samhället under denna tid. Detta gällde även upphovsmän,
som musiker och konstnärer, som tillhörde samhällets botten. Detta betraktelse-
sätt fortsatte fram till slutet av 1800-talet. Först då började Korea, under påver-
kan från väst, bli mer ekonomiskt orienterad på detta område.66 Av intresse är att
Korea år 1886 var en av staterna som undertecknade BK. Detta skedde under
den kortvariga upplysningstiden i landet. Men i och med det japanska övertagan-
det och delningen av landet ansågs Republiken Korea vara en ny stat, och där-
med inte bunden till BK.67

Den första upphovsrättsliga regleringen har sitt ursprung från år 1908. Reglering
utvidgade den japanska rätten till att även gälla Korea. Under Japans ockupation
gällde alla dess lagar i Korea. Detta fortsatte till efter andra världskrigets slut.68

De första åren av koreanskt självstyre gick rent rättsligt ut på att byta ut de gäl-
lande japanska lagarna. Det tog tid. År 1957 antogs den koreanska Copyright
Act (CA).69 CA var och är fortfarande en allmän lag som skyddar alla typer av
upphovsrättsliga verk. 1957 års CA var utformad efter japansk lag och BK.

Allt efter tidens gång upptäcktes flera brister i 1957 års CA. Exempelvis utveck-
lades nya teknologiska produkter som datorprogram och det var mycket osäkert
om dessa skyddades av lagen. En annan brist var skydd för utlänningars verk.
1957 års CA riktades nämligen endast mot koreanska upphovsmän.70 Inte heller
upprätthölls lagen på ett effektivt sätt.71

Av betydelse för den stora förändringen av 1957 års CA var naturligtvis dess
brister. Andra orsaker var den ökade förståelsen för verkens ekonomiska bety-
delse och att nyttjandet av olika verk ökade kraftigt i jämförelse med hur det var

                                                
65 Se 1.5.
66 Ahn (1999) s, 279.
67 Vigano (1998) s. 38 och Cho (1980) inledningen.
68 Ahn (1999) s. 280.
69 28.01.1957, Law No. 432. Detta går att jämföra med The Civil Code som började gälla den 1
januari 1960 och som reglerade övriga äganderätter. Fram till 1960 gällde den japanska Civil
Code.
70 Shin & Chang (1998) s. 13.
71 Shin & Chang (1998) s. 2.
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år 1957.72 Ytterligare en anledning var att olika maktfaktorer i samhället önskade
en förändring.73 Omvärldens tryck på Korea ökade för att förbättra den immate-
rialrättsliga regleringen. Utländska företag var oroliga för att deras produkter
skulle kopieras av koreanska konkurrenter. De ville ha en lagstiftning som skulle
hindrade sådana intrång. En följd av denna oro resulterade i ett avtal gällande
immaterialrättsligt skydd år 1986 mellan Korea och USA. Den inhemska industrin
hade ett behov av utländska investeringar inom främst högteknologiska områden.
En förändring av lagstiftningen för att uppmuntra och öka sådana investeringar var
nödvändig. Den inhemska industrin var också positiv till ökat skydd. Inte heller
den ville investera i immaterialrätter om skydd saknades. Utan dessa maktfaktorer
hade förändringarna troligen inte blivit så stora eller hastigt genomförda som de
blev.74

År 1986 genomfördes stora förändringar i 1957 års CA. Dessa var så stora att
resultatet kan betraktas som en helt ny lag.75 1957 års CA hade då inte förändrats
på något sätt fram till dess.76 Några av de ändringar som genomfördes var att
datorprogram uttryckligen utgjorde ett skyddsobjekt i CA. Utländska upphovs-
män inkluderades i och med 1986 års förändringar.77 Ytterligare en förändring
berörde ofrivilliga licenser. En ofrivillig licens är när någon tillåts översätta och
publicera ett verk trots att t.ex. översättare och författare inte kunnat enas om ett
avtal. Det som krävdes var att skälig ersättning betalats till en auktoriserad person
eller organisation och att Minister for Culture and Education gav sitt godkännan-
de. Denna rättsliga konstruktion avskaffades i och med 1986 års CA. 78

I december 1986 tillkom Computer Programme Protection Act (CPPA).79

När det gäller reglering av datorprogram hänvisar CA till CPPA. 1986 års för-
ändringar fick praktiska följder, exempelvis ökade den inhemska förlagsindustrins
tillväxt.80 Den moderna koreanska upphovsrätten har starkt samband med inter-
nationella regler. I samband med CAs förändring meddelade den koreanska re-
geringen att landet skulle tillträda VK eller BK.81 Sedermera tillträdde Korea VK
år 1987 och BK år 1996. I och med att Korea anslöt sig till VK innan BK finns
det fortfarande spår kvar av de formkrav som utmärker VK i CA. Exempelvis är
registreringskravet ingen nödvändighet, men registreringsmöjlighet finns och före-
dras i vissa fall.82

                                                
72 Ahn (1999) s. 280.
73 Sang Jo Jong, Korean Journal of Comparative Law (1996) s. 43.
74 Shin & Chang (1998) s. 15-16.
75 Lag nr. 3916, 1986. 1986 års CA kommer jag fortsättningsvis att benämna CA.
76 Vigano (1989) s. 37.
77 Shin & Chang (1998) s. 13.
78 http://www.home.aone.net.au/apelc_network/patent.html, 2000-11-09, kl. 10.40.
79 Lag nr. 3920, 1986.
80 Shin & Chang (1998) s. 62.
81 Vigano (1989) s. 43.
82 Park, Kim & Partner, Laws and practice on industrial and intellectual property in Korea
(1998) s. 132.
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År 1993 genomgick CA åter en större förändring till följd av Uruguay rundan år
1993, det s.k. TRIPs-avtalet. CA uppfyllde nämligen inte de krav som fastställdes
i TRIPs-avtalet. Korea införde därmed bl.a. ett förlängt skydd för databaser och
erkännande av hyresrättigheter gällande fonogram.83 I och med tillträdandet av
BK är praktiskt taget alla utlänningars verk skyddade i Korea idag.84 Fram till
dagens datum har vissa mindre förändringar gjorts i CA, men inte i paritet med
dem som gjordes år 1986 och 1993. Trots att CA utvecklas och anpassas är det
fortfarande omtvistat vad som är dess skyddsobjekt.85

4.2. Inställning till lagstiftningen

”Mästaren sade: Ingen har jag sett som älskar det
rätta lika högt som det sköna” Konfucius86

För att till fullo förstå upphovsrättens plats i Korea är det viktigt att även känna till
landets samhällsstruktur. Det jag här vill få fram är attityder och normer som mer
eller mindre uttalat finns och som formar det koreanska samhället. Jag kommer
inte att till fullo försöka fånga de koreanska särdragen. Det jag strävar efter är att
ge en inblick i de normer och attityder som påverkar och påverkas av upphovs-
rättslagstiftningen.

4.2.1. I allmänhet

Inledningsvis vill jag ta upp konfucianismen igen. Som jag redan redogjort för har
konfucianismen sina rötter i det gamla Kina.87 Idag betraktar sig 2 % av befolk-
ningen som konfucianister. Trots detta är det koreanska samhället fortfarande
starkt påverkat av konfucianismen. Dess normer och värderingar har satt sina
spår på strukturen över mänskliga relationer.88 Det hierarkiska tänkandet är ty-
piskt för konfucianismen. Detta leder till att den ofta betraktas som en konservativ
filosofi. Den betraktas vara traditionstyngd, och förespråka förakt för materiella
ting, och lydnad till överhet och sociala hierarkier. Det ska dock påpekas att på
den positiva sidan ligger lojaliteten till familjen och en strävan efter ett moraliskt
leverne.89

I Korea, och större delen av sydöst Asien, uppstår något av en kulturkrock mel-
lan människors attityder och västerländska rättsystem. Det är av stor betydelse att
inte förlora ”face” i Korea.90  Vad ”face” står för är svårbestämt. Jag anser att en

                                                
83 Shin & Chang (1998) s. 14.
84 Ahn (1999) s. 282.
85 Park, Kim & Partner (1998) s. 132.
86 Henrikson & Hwang (1966) s. 61.
87 Se 3.1.1.
88 Shin (1999) s. 187.
89 Cumings (1998) s. 20-21.
90 Heath (No. 3/1997) s. 305-306.
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grundläggande del av begreppet representerar ära. En person ska upprätthålla sin
egen, familjens och företagets ära. Att erkänna brist på erfarenhet och kunskap är
att förlora ”face”. ”Face” är ibland viktigare än att inte skada någon annan.91 Den
attityden leder till att misslyckanden inte får komma till omgivningens kännedom.
Detta står i konflikt med processande. Syftet med en domstolsprocess är att dö-
ma vem som har rätt och vem som har fel. En grundläggande uppfattning är att
domstolen inte är rätt plats att bedöma civilrättsliga tvister.92 Följden av denna
attityd är att det finns färre rättsfall i Korea än i väst. Konflikter löses istället ge-
nom förlikning. Detta kan antingen ske genom medling av tredje part eller att
parterna själva enas om en förlikning. Trots att domstolsprocesser inte är lika
vanliga som i väst är praxis av stor betydelse. Speciellt betydelsefullt är det inom
civilrättens område.93

”Mästaren sade: Som domare i rättsliga tvister är jag icke bättre än någon
annan. Det nödvändiga består i att förmå folket att avstå från processan-
de.” Konfucius94

Traditionellt är koreanerna inte positivt inställda till staten. Staten och dess myn-
digheter betraktas främst gynna de styrande i samhället.95 Samhällsstrukturen bär
fortfarande spår av den konfucianistiska hierarkin i det gamla Korea. Detta leder
till att på det personliga planet är det viktigt med kontakter. De som saknar mäk-
tiga kontakter drabbas oftare av lagar som har negativ inverkan på dem än de
som har tillgång till kontakter. En person med goda kontakter kan nästan leva
över lagarna.96

Våldsbrott är relativt ovanliga i det koreanska samhället. De betraktas som brott
mot samhället och straffas hårt. Brott som exempelvis utpressning, oetisk affärs-
verksamhet och mutor betraktas däremot som mindre allvarliga.97 Den i Europa
så grundläggande avtalsprincipen pacta sund servanda har inte någon betydelse
för en korean.98

När det gäller straffrätt är den koreanska attityden att en misstänkt betraktas som
skyldig fram till dess att oskuld bevisats. En häktad person blir utstött ur samhäl-
let, oavsett vad för ställning han hade innan dess. Förr ansågs tortyr vara en nöd-
vändighet för att få fram sanningen ur en misstänkt. Detta har förändrats i och med
modernare straffrätt. 99

                                                
91 Paul S. Crane, Korean Patterns (1978) s. 89.
92 Heath (No. 3/1997) s. 305-306.
93 Song (1983) s. 17.
94 Henrikson & Hwang (1966) s. 86.
95 Crane (1978) s. 77.
96 Crane (1978) s. 82.
97 Crane (1978) s. 94.
98 Vigano (1989) s. 89.
99 Crane (1978) s. 91-92.



26

År 1997100 undersöktes koreanernas vilja att följa den formella rätten. Intervju-
personerna ställdes inför fyra situationer101. Sedan skulle de bedöma vad de
skulle rekommendera en vän att göra som hamnat i dessa situationer. De svarsal-
ternativ som fanns var bl.a. att betala mutor, nyttja kontakter, hitta på ursäkt för
att slippa undan eller att inte agera alls. 42 % av de tillfrågade svarade att de
skulle rekommendera vännen att bryta mot lagen. Av intresse är att ju högre ut-
bildning intervjupersonerna hade desto positivare var de till uppmuntran av lag-
brott. 20 % av de utan någon utbildning ansåg att lagbrott kunde rekommenderas
mot 55 % av de med collage- eller högre utbildning. Lagbrott har blivit en norma-
litet i det koreanska samhället. Detta gäller främst de mer privilegierade i samhäl-
let. Lagarna betraktas främst gälla de maktlösa och otursdrabbade i samhället.102

4.2.2. Gällande upphovsrätten

Konfucianismen betraktar ett verk som ett sätt att konkretisera metafysik och
religion. Detta betraktelsesätt lever kvar i Korea. När ett verk skapas anses det
vara resultat av ett kollektivt skapande. Individen betraktas ju som en del av kol-
lektivet.103 Alltså anses det att en skapelse bör tillfalla kollektivet och därmed vara
tillgänglig för alla.104

Korea har haft stora problem med att förankra immaterialrättslig lagstiftning hos
befolkningen.105 För många koreaner är begreppet immaterialrätt okänt.106 När
landet inledde sin stora förändring av bl.a. CA stötte den på stort motstånd. In-
tressant är att fram till år 1989 hade inte något upphovsrättsligt mål gått till dom-
stol. Detta trots att flera kränkningar av CA genomförts.107 Jag anser att bakom-
liggande orsaker till denna situation delvis berott på okunskap. Men även att det
anses negativt att ta upp sådana kränkningar till domstol. Av betydelse är också
uppfattningen om kollektivt ägande till kreativa skapelser. Under Yi dynastin fanns
ingen tanke på att dra ekonomisk fördel av ett verk. Verk betraktades som ex-
klusivt vetenskapliga och inte ekonomiska. Följderna av denna tanke är att så få
upphovsrättsliga processer sker gällande kränkning av 1900-talets lagstiftning.
Vissa upphovsmän anser att processer inte är dygdiga och löser konflikter utanför
domstolsväsendet.108

                                                
100 Korean Democratization Servey från 1997, altrnativt namn Korean Gallup i maj 1997.
101 Dessa var; en militärplacering långt bort, ha ett barn vars betyg var sådana att vidare
studier inte garanterades, få ett tillstånd från myndighet snabbt och försäkra sig om en sub-
ventionerad statlig lägenhet.
102 Shin (1999) s. 257 och 263.
103 Se 3.1.1.
104 Vigano (1989) s. 107.
105 Vigano (1989) s. 57.
106 Kim (1988) s. 823.
107 Vigano (1989) s. 57.
108 Ahn (1999) s. 279.
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Korea har idag tillträtt de internationella konventionerna, vilket är ett skäl till att
lagstiftningen är synnerlig europeiserad. Det var dock inte konfliktfritt när det gäll-
de tillträdandet av dessa. Då eventuellt tillträde till VK eller BK diskuterades,
förelåg oro inför koreansk anpassning till internationella upphovsrättsliga regler.
Oron gällde det faktum att skillnaden mellan befolkningens uppfattning och lag-
stiftningen skulle bli för stor.109 När staten väl började förhandla om tillträde till
VK eller BK fick den både oppositionen och Korean Publishers Association
(KPA) mot sig. KPA var rädda att små förlag skulle gå i konkurs för att de inte
skulle ha råd att betala licenser för att få ge ut ett verk.110

Av dessa orsaker började staten att informera och utbilda befolkningen om beho-
vet och betydelsen av en immaterialrättslig lagstiftning. När det gäller litteratur gav
staten ut information om privatkopiering till flera stora organisationer som KPA,
National Association of book stores, och 21 bokförlag och 25 boklådor. Staten
har även anordnat ett antal seminarier rörande förhindrandet av privatkopiering av
böcker.111 Av stor betydelse är The Copyright Deliberation and Conciliation
Committee (CDCC) som grundades 1 juli, 1987. CDCCs främsta funktion är att
diskutera immaterialrättsliga frågor och att tillhandahålla tvistlösningar genom för-
likning. Den bedriver också utbildning, forskning och information om immaterial-
rätt riktad till befolkningen.112 Tack vare alla dessa ansträngningar att förankra
CA hos befolkningen har inställningen till immaterialrätten blivit allt mer positiv.
Även hos polis, åklagarväsendet och bland domare märks en ökad medvetenhet
för CA. Det har kommit till uttryck i att allt fler sådana fall utreds, fler åtal väcks
och strängare domar avkunnas för brott mot CA.113 Uppenbarligen har det varit
svårt för Korea att ställa om sig till en individuellt inriktad rättighet som immateri-
alrätten är. Men att efter krafttag från statens sida tycks landet ha anpassat sig väl
till gällande lagstiftning. Denna medvetenhet kan vara en bra investering inför
framtiden. Även andra länder börjar intressera sig för att öka befolkningens med-
vetande för upphovsrätt. Detta för att den nya teknologin med bl.a. Internet gör
det lättare att kränka upphovsrättsskyddet.114

4.3. Copyright Act

Inledningen är en kort allmän beskrivning av CA. Efter det följer en mer detalje-
rad beskrivning av några rättsliga konstruktioner som är typiska för just immateri-
alrätten. CA har likartad struktur som t ex URL. Exempelvis ger CA upphovs-
mannen både ekonomiska och ideella rättigheter. Dessa båda sidorna av förfat-

                                                
109 Vigano(1989) s. 22 och 60.
110 Vigano (1989) s. 45.
111 Jong (1996) s. 47 f.
112 http://cdcc.kcaf.or.kr/intro_bodye.htm, 2000-10-17, kl. 12.12.
113 Jong (1996) s. 48.
114 Wysiwyg://bodyframe.40/http://ehostvgw14.epnet.com/fulltext.asp, s.2, 2000-09-22, kl.
12.04.
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tarrätten kommer närmare att beskrivas här nedan. Avsnittet avslutas med kort
beskrivning av de senaste förändringarna av CA.

4.3.1. Allmän beskrivning av Copyright Act

CA har två ändamål, att skydda författare och ägare av närstående rättigheter.
Men även att förbättra den kulturella utvecklingen genom att se till att verk inte
missbrukas.115 CA räknar upp typexempel på vad som är skyddsobjektet. Jag
tolkar det inte som en uttömmande uppräkning. Exempel på vad som nämns är,
litteratur, kompositioner, teaterpjäser, konst, arkitektur, fotografier, filmer, kartor
och datorprogram.116 Härledda verk och sammanställningar tillskrivs uttryckligen
skydd som enskilda verk.117

Skyddslängden i Korea är 50 år efter det att upphovsmannen avlidit. Detta är den
skyddslängd som föreskrivs i BK och TRIPS-avtalet. Har ett verk flera upp-
hovsmän beräknas de 50 åren från då den sist överlevande dött. Är upphovs-
mannen okänd, t.ex. skrivit under pseudonym börjar skyddstiden räknas från och
med första utgivningen av verket.118 Denna skyddstid gäller endast den ekono-
miska sidan av upphovsrätten. För driot moral stadgas ingen begränsning av
skyddstid. Därmed utgår jag ifrån att den är obegränsad tidsmässig sett.

De närstående rättigheterna är trefaldig. Dessa är utövande scenkonstnärer119

som har rätt att göra ljud- och bildinspelning av sina offentliga framförande. Spe-
las en skiva in under framförandet har utövaren rätt till ekonomisk kompensation,
förutsatt att inspelningen gjorts tillgänglig för försäljning.120 Skaparen av en lju-
dinspelning har rätt att reproducera och distribuera ljudupptagningar.121 Slutligen
inkluderas också en sändningsrätt. En person som t.ex. sänder ett TV-program
har rätt att reproducera sändningen. Denna reproduceringsrätt gäller för inspelning
av både ljud och bild.122 Dessa rättigheters skyddstid är 20 år.123

Det konventioner som Korea har tillträtt garanterar övriga konventionsstaters
medborgare skydd under CA. Verk som utgetts innan Korea tillträtt en konven-
tion skyddas inte. Denna reglering har inte retroaktiv verkan. Är en upphovsman
boende i Korea, eller släpptes verket först i Korea så är CA tillämplig. Detta

                                                
115 Artikel 1 CA.
116 Artikel 4 CA. När det gäller datorprogram hänvisas till separat lag, CPPA.
117 Artiklarna 5-6.
118 Artikelarna 36-37 CA.
119 Den engelska lagtexten använder uttrycket ”stage performance”. Jag har valt att översät-
ta det till utövande scenkonstnärer. Detta för att det korrensponderar väl till svenska URL.
Även om jag nu nyttjar likartat uttryck för en närstående rättighet betyder det inte att det har
exakt samma innebörd i de båda lagarna.
120 Artiklarna 63-66 CA.
121 Artiklarna 67-68 CA.
122 Artikel 69 CA.
123 Artikel 70 CA.
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oavsett om upphovsmannen tillhör en annan konventionsstat eller inte. Brister
skyddet för koreanska verk i en annan stat så begränsas skyddet för den statens
medborgare i Korea.124

Straffsatserna vid kränkning av CA ändrades år 2000. Är det en civilrättslig tvist
gällande skadestånd är presumtionen nu den att överträdaren har varit vårdslös.
Är det en straffrättslig process har maximum nivån på böterna ökat från
30,000,000 won till 50,000,000 won125 och det maximala fängelsestraffet har
ökat från tre år till fem år.126

4.3.2. Den ekonomiska rätten och droit moral

De ekonomiska rättigheterna är återgivningsrätt, offentliggöranderätt, sänd-
ningsrätt, visningsrätt, distributionsrätt och rätt gällande härledda verk127, vilka
regleras i artiklarna 16-21 CA.128 I korthet består alla dessa rättigheter av att
upphovsmannen har rätt att återge sitt verk, att offentliggöra verket, att sända
verket, att visa original eller kopia av verket, att distribuera original eller kopia av
verk och att nyttja verk som härleds till hans originalskapelse.129

Det finns ett antal begränsningar i upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Ex-
empel på detta är att det även i Korea är tillåtet att kopiera för eget bruk.130 Den
ekonomiska rätten är överlåtningsbar. Rätten över härledda verk måste uttryckli-
gen ingå i överlåtelsen, annars förutsätts upphovsmannen behålla denna rätt. Den
ekonomiska rätten kan upphöra innan de stipulerade 50 åren. Det är dock un-
dantagsfall och kräver lagstöd.131

Droit moral består av rätt till publicering, namngivningsrätt och respekträtt132,
vilket regleras i artiklarna 11-13 CA.133

Den första av dessa rättigheter är rätten att publicera. Upphovsmannen får här
rätten att bestämma om hans verk ska publiceras eller inte.134 Har upphovsman-
nen gett tillstånd att publicera kopia av hans verk, ska även originalet betraktas
som publicerat.

                                                
124 Artikel 3 CA.
125 100 Sv. Kronor=13 000 Kor. Won, kursen enligt Forex 2000-03-11.
126 First law offices of Korea, First Patent & Trademark News, Vol. XIII, No. 2  (2000)
127 De engelska termerna är; the right of reproduction, the right of public performance, the
right of exhibition, the right of distribution och the right to produce derivative works.
128 http://www.home.aone.net.au/apelc_network/patent.html, 2000-11-09, kl. 10.40.
129 Artiklarna 16-21 CA.
130 Artiklarna 22-28 CA.
131 Artiklarna 41 och 46 CA.
132 De engelska termerna är; right of disclosure, the right to claim authorship och the right of
integrity.
133 http://www.home.aone.net.au/apelc_network/patent.html, 2000-11-09, kl. 10.40.
134 Artikel 11 hänvisar till artiklarna 41 och 42 CA.
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Namngivningsrätten betyder att upphovsmannen ska ha rätt att namnges med
eget namn eller pseudonym på original eller kopia av verk när dessa publiceras.
Undantag föreligger om upphovsmannen uttryckligen stadgat att detta inte är nöd-
vändigt.135

Respekträtten riktar sig mot verket och inte upphovsmannen. Upphovsmannen
har rätt att besluta över verkets innehåll, form och titel. Det finns dock undantag
då upphovsmannen inte har rätt att hävda verkets integritet. Dessa är; om en
byggnad renoveras eller på annat sätt förändras, när verket nyttjas i utbildnings-
syfte, eller andra förändringar inom gränsen för vad som kan betraktas nödvändi-
ga i förhållande till typen av, syftet med eller formen på verket. Inga fundamentala
förändringar av ett verk får ske grundade på dessa undantag. Dessa undantag
sträcker sig alltså inte så långt att de försvarar hur stora förändringar som helst av
ett verk.136

Droit moral är en exklusivt rätt som upphovsmannen besitter. Har upphovsman-
nen avlidit ska den som nyttjar verket agera enligt god sed, som om upphovsman-
nen fortfarande var vid liv.137 Inga av de ovan nämnda begränsningarna i den eko-
nomiska rätten ska inkräkta på upphovsmannens droit moral.

4.3.3. Copyright Act i samband med andra lagar

Det kan vara av vikt i detta sammanhang att se vilka lagar som finns för rättsom-
råden närstående upphovsrätten. Korea har separata lagar som täcker det indust-
riella rättsskyddet138. Alla dessa lagar berör immaterialrättens olika sidor. En skill-
nad dem emellan är att upphovsrätten och datorprogram administreras av Mi-
nistry of Science and Technology och Ministry of Commerce and Industry
medan de övriga områdena administreras av Korea Industrial Property Office.
Det är av betydelse att veta under vilket områden en skapelse faller in under. Det
kan nämligen vara stora skillnader mellan det skydd de olika lagarna ger.139 Ex-
empelvis krävs registrering för att patent, nyttomönster, design och varumärken
ska skyddas, vilket inte är ett krav i övriga fall. Upphovsrätt och datorprogram
kan registreras hos Ministry of Culture respektive Ministry of Science and
Technology.140

                                                
135 Artikel 12 CA.
136 Artikel 13 CA. När det gäller undantaget i utbildningssyfte hävisas till artikel 23 CA.
137 Artikel 14 CA.
138 De centrala lagarna på dessa områden är förutom CA och CPPA följande; Paten Act,
Utility Model Act, Design Act (Law no. 4208, 1990) Trade Mark Act (Law no. 4210, 1990),
Unfair Competition Prevention Act (law no. 3897, 1986) och Semi-conductor Chip Protection
Act (Law no. 4526, 1992).
139 Http://www.home .aone.net.au/aplec_network/patent.html, s. 1, 2000-11-09, kl. 10.40.
140 Http://www.home .aone.net.au/aplec_network/patent.html, s. 2, 2000-11-09, kl. 10 40.
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I ett rättsfall från 1996141 klargjordes skillnaden mellan vad som faller in under
CA och Design Act (DA). Ett koreanskt textilföretag åtalades för att ha tillägnat
sig fabriksutformning skapad av ett amerikanskt företag. Det hävdades att hand-
landet kränkt CA. Underrätten fastslog att fabriksutformning föll in under använda
fina konstverk142 i CA. Men trots det nekades kärandes krav på upphovsrättsligt
skydd på den grunden att fabriksutformning skyddas av DA. Överrätten följde
underrättens resonemang. De hävdade att vissa fina konstverk skapas endast för
dess industriella behov på kommersiella produkter. Dessa bör då falla in under
DA istället för CA. Slutligen menade de att det vore att inkräkta för mycket på
lagstiftarens vilja att utvidga upphovsrättsskyddet till sådana verk. För att fina
konstverk ska falla in under CA krävs att de konstnärliga delarna av designen går
att särskilja från själva produkten. Skillnaden mellan DA och CA är att DA krä-
ver registrering och ger ett tioårigt skydd från registrering. CA ger ett 50 årigt
skydd från och med upphovsmannens död. Sedermera togs samma fall upp igen,
denna gång i en civilrättslig tvist. Där fann underrätten att käranden hade rätt till
skadestånd för kränkning enligt CA.

Detta rättsfall visar både på att en skapelse kan falla in under flera av de immate-
rialrättsliga lagarna. Rättsfallet visar också på att skyddstiden varierar mellan de
olika lagarna. I detta fall var det fördelaktigare med ett skydd under CA.
Skyddslängden och förarbete för att skydd ska uppkomma är rent generellt
längre och lättare under CA.

                                                
141 Supreme Court Case No. 94 Do 3266, February 23, 1996. Hämtad ur First Patent &
Trademark News, First Law Offices of Korea, Vol. iX, Issue No. 1, 1996.
142 Artikel 4, 1 st. 4 p. AC.
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5. Svensk lagstiftning

Här kommer endast svensk upphovsrättslig lagstiftning redovisas. En kort historik
följs av en presentation av URL.

5.1. Svensk upphovsrättslig historik

Den första svenska upphovsrättsliga regleringen var i 1810 års tryckfrihetsför-
ordning (TF). Där stadgades att en skrift skulle vara författarens, eller dennes
arvtagares, egendom. Författaren fick alltså här en obegränsad ensamrätt till sin
skrift. 143 År 1873 lades en proposition fram om att utesluta upphovsrätten ur TF.
Förslaget förklarades vilande men antogs år 1876. Samma år antogs en förord-
ning om äganderätt till skrift. Lagen om eganderätt till skrift antogs 1877,144

den första upphovsrättslagen i Sverige. Sverige tillträdde BK år 1904, och VK år
1961. År 1919 antogs tre lagar i Sverige som reglerade litterära och musikaliska
verk, verk av bildande konst och slutligen fotografiska bilder. 145 Sakkunnigutred-
ningar tillsattes i de skandinaviska länderna för att skapa gemensamma upphovs-
rättslagar. I Sverige framlade ”auktorrättskommittén” ett betänkande år 1956.146

År 1960 antogs ny upphovsrättslag i Sverige. Övriga Norden antog praktiskt
taget identiska lagar under samma tidsperiod.147 Även när lagarna har förändrats
har rättsenlighet inom Norden bibehållits.148 Under hela 1900-talet har det funnits
en önskan om att ha en enhetlig lagstiftning rörande upphovsrätt i Norden.

5.2. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)
daterar sig tillbaka till 1960-talet. Lagen grundar sig på ett samarbete mellan de
nordiska länderna.149 Jag kommer här att ta upp några centrala delar av URL,
men det kommer långt ifrån att bli en uttömmande beskrivning.

Lagens skyddsobjekt är litterära och konstnärliga verk. Exempel som nämns är;
skönlitteratur i tal och skrift, musikaliskt eller sceniskt verk, datorprogram150 och
fotografiskt verk. Att det inte är en uttömmande uppräkning förstås av punkten 7
som stadgar ”…verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.”.151 För

                                                
143 Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson & Claes Sandgren, Immaterialrätt (1998) s. 25.
144 Register till riksdagens protokoll med bihang (1867-1899) s. 476.
145 Olsson  (1998) s. 27.
146 SOU 1956:25.
147 Med undantag för Island som fick ny lagstiftning i början av 1970-talet.
148 H. Olsson (1998) s. 27.
149 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 55.
150 Se mer om datorprogram under del 7.
151 1§ 1 st. URL.
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att en skapelse ska betraktas som verk, krävs s.k. verkshöjd. Detta betyder att
verket måste vara ett resultat av upphovsmannens andliga och personliga skapan-
de.  Det kräver också någon form av originalitet. Detta brukar uttryckas med att
två personer ska inte ha skapat ett verk på samma, eller likartat, sätt oberoende
av varandra. Internationellt sett betraktas Sverige ha låga krav på verkshöjd.
Detta leder till att skyddsområdet blir begränsat. Två personer skulle kunna skapa
likartade verk, och verkshöjd skulle fortfarande föreligga för dem båda två. Ex-
empelvis översättningar kan vara väldigt likartade. Har de skapats oberoende av
varandra är båda skyddade. Verkshöjden är alltså en bedömning av originalitet,
inte en faktisk jämförelse med tidigare verk.152

Upphovsrätten i Sverige är 70 år efter det år då upphovsmannen avlidit. Tidigare
var skyddstiden 50 år efter upphovsmannens död. Anledningen till tidsförlängning
är ett EG direktiv.153 Den bakomliggande tanken till direktivet är den ökade lev-
nadslängden i Europa. Uppfattningen i Europa är nämligen att skyddstiden ska
täcka upphovsmannens och de två följande generationers livstid. Skyddet gäller
både ekonomiska rättigheterna och droit moral. Finns flera upphovsmän är
skyddstiden 70 år efter det att den sist avlidne dött. När upphovsmannen är
okänd börjar skyddstiden räknas från och med då verket offentliggjorts.154

Begreppet närstående rättigheter täcker en grupp prestationer som inte faller in
under en andligt skapande verksamhet. Dessa är utövande konstnärer, vilka tol-
kar eller framför ett verk. Exempelvis räknas sångare skådespelare och musiker
till denna grupp.  Personer som framställer ljud- och bildupptagningar, de måste
ha bidragit till upptagningen. Enbart en kopiering av ljud eller bild faller inte in
under detta. Exempel på personer som räknas hit är den som framställer en
grammofonskiva, ljudet till en film eller en filmproducent. Ytterligare en grupp är
vid offentliga framföranden, t.ex. har en sångare rätt att få ersättning när hans
framförande av en låt spelas på radio. Även radio- och TV-företag har ett skydd.
Det är ett programs sändning som skyddas här, d.v.s. de programbärande signa-
lerna. Själva programmet brukar vara upphovsrättsligt skyddat. Katalogframstäl-
lare skyddas också. Det är sammanställningar som har krävt stort arbete eller
vars framställning varit kostsam. Fotografer räknas också som innehavare av en
närstående rättighet. Fotografer faller även in under upphovsrätten. Den betydel-
sefulla skillnaden är att för upphovsrättsligt skydd krävs att fotografiet kan räknas
som ett verk eller inte. De som skyddas här är den som hållit i en kamera och
handskat med den så att en bild har uppkommit. Det är bilden i sig som skyddas.
Här saknas alltså kravet att det framställda ska kunna betraktas som ett verk. Alla

                                                
152 Olsson (1998) s. 20, 54-55.
153 Direktivet den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiderna för upphovsrätt och
närstående rättigheter. Direktivet införlivades med svensk rätt genom lagen (SFS 1995:1273)
om ändring i upphovsrättslagen med verkan från den 1 januari 1996.
154 Olsson (1998) s. 203-205, 289 och 43-44 a§§ URL.
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dessa rättigheter har en skyddstid på 50 år, med undantag för katalogskyddet
som gäller i 15 år.155

Lagen gäller främst svenska verk. Alla verk med anknytning till stater som är
medlemmar i BK, VK eller WTO skyddas också av URL. Sverige är också
bundet av Romfördragets diskrimineringsförbud. Vilket betyder att alla personer
knutna till Europeiska Gemenskapen (EG) eller Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet (EES) ska behandlas på samma sätt som landet egna med-
borgare.156

Vid en kränkning av URL kan straffet antingen bli böter eller fängelse i högst två
år. Det krävs uppsåt eller grov oaktsamhet hos den kränkande. För att förhindra
fortsatta överträdelser kan domstolen kan också döma ut vite. Även försök eller
förberedelse av kränkning är straffbart.157

5.2.1. Den ekonomiska rätten och droit moral

URL reglerar den ekonomiska rätten.158 Denna rätt består av två delar. Först
har upphovsmannen rätt att framställa exemplar av verket, d.v.s. har rätt att
besluta om ett verk ska mångfaldigas eller ej. Ett exemplar anses vara framställt
när det fixerats på något självständigt och varaktigt. En tillfällig framställning räk-
nas alltså inte som exemplarframställning. Detta är av intresse när det gäller över-
föringar av verk via Internet.

Den andra delen är rätten att göra verk tillgängligt för allmänheten. Denna del
täcker tre olika rättigheter, som är;

Visningsrätten: Upphovsmannen har ensamrätt att offentligt visa sitt verk. Här
rör det sig oftast om direkt visning, när människor kan se verket direkt. Men även
indirekt visning, när människor ser verket genom teknisk förmedling som en TV,
faller in under denna rätt. Det är främst bildkonsten som lämpar sig för att regleras
med visningsrätten.

Spridningsrätten: Upphovsmannen har ensamrätt att bestämma när verk ska
göras tillgänglig för allmänheten. Exempelvis har författaren rätt att bestämma när
de tryckta exemplaren av en bok ska ges ut.

Rätten till offentligt framförande: Upphovsmannen har rätt att besluta när ett
verk ska framföras, utföras eller uppföras. Detta gäller oavsett om det är direkt
framförande, som en teaterpjäs, eller indirekt framförande, som en film.

                                                
155 Karnov 1998/99 s. 1029-1031, fotnoterna 109, 117, 129-130, 45- 49§§ URL och Olsson
(1998) s. 245-265.
156 Karnov 1998/99 s. 1032, 60§ URL och Olsson (1998) s. 71-73.
157 Här hänvisas till reglerna i 23 kapitlet i brottsbalken.
158 2§ URL.
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Ytterligare en rättighet som enbart gäller konstnärer är droit de suite. Detta bety-
der att konstnären har rätt till ersättning när ett konstverk vidareförsäljs.

Termen ekonomiska rätten är för att de är överlåtningsbara och representerar ett
ekonomiskt värde. Denna del av upphovsrätten kan jämställas med äganderätt till
ett fysiskt föremål. Ägaren till den ekonomiska rätten måste inte vara upphovs-
mannen, då denna del är just överlåtningsbar. Ägaren till denna del av rätten kan
bestämma sig för att nyttja den eller överlåta den. Där med liknelsen till en ägare
av ett fysiskt föremål.159

Den droit moral består av två former av rättigheter för författaren.160 Den första
är den s.k. namngivningsrätten. Det betyder att upphovsmannen har rätt att bli
angiven när hans verk offentliggörs och blir tillgängligt för allmänheten. Det finns
undantag från denna regel. Bedömning om och när det är lämpligt med namngi-
vande ska göras enligt vad som är god sed. Så kan vara fallet vid t.ex. en begrav-
ning eller när en mängd verk framförs och det är tekniskt problematiskt att namn-
ge alla upphovsmän.161 Hur upphovsmannen namnges ska också följa god sed.
Om upphovsmannen använder sig av en pseudonym ska detta faktum anges. Det
finns en ekonomisk sida av namngivningsrätte. Det föreligger nämligen en presum-
tion att upphovsmannen är den som namnges. Därmed kan fel namngivning resul-
tera i att upphovsmannen får problem med att hävda sin ekonomiska rätt.162

Den andra är den s.k. respekträtten. Denna del täcker verket som sådant. Ver-
ket får inte presenteras, återges eller ändras på ett sådant sätt att det är kränkan-
de för upphovsmannen. Det kan vara problematiskt att avgöra när en kränkning
skett. Ofta är utgångspunkten vid en bedömning upphovsmannens perspektiv.
Respekträtten skyddar inte mot att ett verk förstörs. Upphovsmannen kan förbju-
da ett nyttjande som är kränkande med hänvisning till sin respekträtt.163

Droit moral är i princip inte överlåtningsbar.164 Detta för att denna del av upp-
hovsrätten är personligt knuten. En upphovsman kan dock efterge droit moral. En
eftergift måste vara specifik i sin karaktär, måste vara uttryckligen. Omständighe-
ter runt en överlåtelse kan också tala för att även droit moral efterges. Med da-
gens teknologi förligger risken att  allt fler kränkningar av droit moral kommer att
ske.165

                                                
159 2, 11-26j§§ URL, Karnov 1998/99 s. 1022, 1024-1027, Olsson (1998) s. 82-90, 97-102. Den
ekonomiska rätten begränsas i 11-26i§§ URL . Driot de suite regleras i 26j§§ URL.
160 3§ URL.
161 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 133-134 och Olsson (1998) s. 106-107.
162 Olsson (1998) s. 108-109.
163 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 135-136 och Olsson (1998) s. 110-130.
164 Undantaget är datorprogram som skapas i ett anställningsförhållande. Om inget annat är
avtalat övergår både förfoganderätt och droti moral. 40a § URL.
165 Olsson (1998) s. 106, 115-116.
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6. Jämförelse och analys

Det har framgått att öst och väst skiljer sig mycket åt. De grundläggande kontex-
terna där lagarna ska verka skiljer sig en hel del åt. I Korea betonas fortfarande
familjesamhörighet, respekt för äldre och överhet. Personliga relationer grundar
sig på släktskap, studiekamrater eller geografisk solidaritet. Den västerländska
kulturen betonar individualism, rationalism, empati och målinriktad motivation i
högre grad.166 Den västerländska rätten fungerar inte på samma sätt i Korea som i
Europa. Detta beror på denna skapas i en annan kontext. Det västerländska
rättssystemet har inte fungerat lika bra i Korea som i dess ursprungsländer.167 Av
vikt är att införandet av den västerländska rätten skedde hastigt och för inte så
lång tid sedan.168 Dessa skillnader är inte alltid märkbara på ytan. Korea kan idag
uppfattas som ett modernt samhälle. Med modernt menar jag anpassat till väst-
världen. Likväl som i Sverige har Korea gått igenom urbanisering, teknologisk
utveckling och influenser från omvärlden. Landet har allt mer påverkats av väst-
världen.169 Trots bakslag är Korea fortfarande ett land av ekonomiskt intresse för
omvärlden. Politiskt sett har en viss stabilitet infunnit sig. Demokratin har blivit en
realitet och President Kim fick Nobels fredspris. Men ännu har Korea inte upp-
nått västerländsk, eller svensk nivå på alla plan.

6.1. Kontext

6.1.1. Samhället

Konfucianismen hyllar dygd, humanitet, rättrådighet, trohet och lojalitet.170 Men
även hierarki, skam, ”face” och avståndstagande till den formella rätten.171 Det
finns alltså ett avståndstagande till det västerländska och dagens koreanska rätts-
system i konfucianistiska tanken. Det finns fem koncept som i praktiken ger ut-
tryck för dessa grundtankar. Koncepten är relationerna prins och undersåte, far
och son, mellan makar, bröder och vänner. När ett beslut eller avgörande ska
göras måste dessa koncept tas upp till beaktande. Dessa koncept är av stor be-
tydelse, och lever i praktiken kvar i det koreanska samhället. Gäller det ett beslut
som inte är relaterat till koncepten behöver de inte tas upp för beaktande. Om det
exempelvis gäller ett personligt ekonomiskt beslut spelar dessa koncept en under-
ordnad roll. Men sådana själviska beslut betraktas som skamliga och vanhedran-
de.172 Konfucianismen förordade en hierarkisk samhällsstruktur. Detta ska inte
tolkas som om Kungen hade makt och möjlighet att fritt agera. Faktum var att

                                                
166 Yoon (1990) s. 29-30.
167 Yoon (1990) s. 26-27.
168 Yoon (1990) s. 36.
169 Kim (1988) s. 82.
170 Kim (1988) s. 96.
171 Cumings (1998) s. 12 och Kim (1988) s. 96.
172 Kim (1988) s. 96-97.
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konfucianismen ställde lika höga krav på den styrande som dess undersåtar.
Moralen hos den styrande var vad dåtidens samhälle grundade sig på. Konfucia-
nismen krävde att den styrande kopplade bort privata intressen och kopplingar
för att uppnå ärlighet och sinnesfrid. Genom den styrandes moral uppnåddes har-
moni och solidaritet i samhället. Även i dagens Korea förväntas den styrande vara
moraliskt överlägsen övriga befolkningen. Samhällsstrukturen är fortfarande hie-
rarkiskt och elitistiskt strukturerad. Det är ledaren som ska se till att gruppharmo-
ni uppnås.173

I Sverige har strukturen på våra inbördes relationer påverkats av andra influenser.
Svenskar har ofta delat upp sitt umgänge. Det går en gräns mellan den privata och
offentliga sfären. Den privata sfären representeras av familj och nära vänner. Den
offentliga sfären gäller bl.a. grannar och arbetskamrater. I relation med andra är
det viktigt att betona likheter. Detta uppnås bl.a. genom föreningslivet. Här möts
människor med ett gemensamt intresse eller åsikt.174 Ett beslut i väst bedöms ur
ett rationellt perspektiv. Det som inte är vetenskapligt, ekonomiskt eller legalt
rationellt betraktas som irrationellt.175

Vid en jämförelse av hur beslut fattas i de två olika länderna är vissa skillnader
märkbara. I väst, och i Sverige, beaktas vanligtvis inte personliga hänsyn. Svens-
kar tar inte beslut med hänsyn till de personliga relationerna. Naturligtvis beaktas
de fördelar som kan följa för beslutstagare och hans närmaste. Men dessa beak-
tanden betraktas inte som giltiga argument för ett beslut. Beslut ska grundas på
vad som är objektivt bäst. Ett beslut ska kunna argumenteras för. Att en vän eller
gammal studentkamrat gynnats av ett visst beslut är inte ett hållbart argument i
Sverige. I Korea accepteras sådan argumentation på ett helt annat sätt. Det för-
svarar inte omoraliska beslut. Men inbördes relationer och hänsynstagande till
dem när ett beslut tas är inte bara accepterat, utan också förväntat. Dessa per-
sonliga hänsynstaganden har sina rötter i den konfucianska läran. Att inte t.ex.
beakta sin far eller gamla lärare vid en bedömning är att bryta mot den moralkod
som existerar i samhället. Dagens koreanska samhälle styrs fortfarande av de
gamla idéerna om dygd, lojalitet och inte minst ”face”. Att inte visa tillbörlig per-
sonlig hänsyn är att förlora ”face”. Att dessa två attityder kan skapa problem är
tydligt. Västerläningar kan uppfatta koreanerna som irrationella, eller överdrivet
traditionsbundna. Koreanerna å sin sida kan betrakta västerlänningar som omora-
liska och ohövliga. Den trend som varit gör det troligt att den västerländska attity-
den kommer dominera allt mer inom affärslivet. Detta medför att affärsöverens-
kommelser underlättas. Om denna trend håller i sig måste den koreanska befolk-
ningen förstå varför beslut inte längre grundas på personliga hänsyn. Annars kan
det leda till att befolkningen anser att ledarna är omoraliska och respektlösa mot
sina närmaste.

                                                
173 Kim (1988) s. 97-99 och Cumings (1998) s. 12.
174 Åke Daun, Svenska mentalitet (1998) s. 123-124.
175 Kim (1988) s. 96-97.



38

Jag menar att den västerländska samhällsstukturen är inte lika hierarkiskt struktu-
rerad. Speciellt i Sverige har klassgränser börjat suddas ut. Det svenska idealet är
inte en ensam stark ledare. Vi strävar efter medbestämmanderätt. Detta gäller
inom politiken, på arbetsplatser och inom familjen. Svenskar antas vilja vara del-
aktiga i beslut. Detta leder sedan till att vi delvis är ansvariga för de följder som
uppkommer. På ytan är det svenska samhället jämlikt. Även i Korea har röster
höjts för medbestämmande och jämlikhet. Studenterna i landet har tillsammans
med arbetare demonstrerat för ökad demokrati och förbättrade arbetsvillkor.
Trots det betraktar jag Korea som ett hierarkiskt samhälle. Även här är det gamla
koreanska traditioner som har satt sina spår i dagens samhälle. Jag tror att den
uppenbara ojämlikheten i Korea kommer att minska. I och med den ökade de-
mokratin har allt fler röster börjat höjas för detta. Kvinnor, studenter och arbetare
har som grupper börjat utmana de gamla traditionerna.

6.1.3. Kollektivt Individuellt

I många länder finns det varierande grader av både individualistiska och kollekti-
vistiska tendenser på en och samma gång.176 Så är det i Korea och Sverige. Båda
länderna visar tecken på både individualism och kollektivism. Men jag anser att
olika fenomen i samhället kan domineras av någon av dessa egenskaper. Det är
viktigt att bestämma vad dessa termer står för. Jag kommer här att jämföra Korea
och Sverige i termer av individuellt och kollektivt. Där individualism får stå för ett
oberoende och kollektivism representerar gemensamma åsikter och beteende-
mönster. 177

I Korea har kollektivismen varit dominerande. Detta till stor del p.g.a. de struk-
turer som konfucianismen har representerat. Den koreanska traditionen betrakta-
de kollektivt ansvar som den centrala rättsliga och sociala principen i samhället.
Idag reglerar det kollektiva ansvaret bl.a. disciplinering och den sociala kontrollen
i samhället. Den enskilde individen är starkt grupporienterad. Det är gruppen som
är ansvarig för de enskildas välmående. I allmänhet är principen om kollektivt
ansvar vida använt som en del av den sociala strukturen. Japanerna nyttjade kol-
lektiv bestraffning under ockupations åren. Detta är en orsak till att kollektiv dis-
ciplinering betraktas som negativ. Västvärldens idéer om individuellt ansvar är
ytterligare en orsak.178

Väst å andra sidan har en tradition av liberalism och individualism. Principen om
individuellt ansvar har dominerat i väst. Det individuella ansvaret styr t.ex. när det
gäller att ta konsekvenserna av ett handlande.179 Sverige har varit en del av denna
tradition. Men Sverige har samtidigt en socialdemokratisk och kollektiv tradition.
Detta gäller både samhället i helhet som i umgänge mellan enskilda individer. Ex-
                                                
176 Daun (1998) s. 121.
177 Daun (1998) s. 127.
178 Kim (1988) s. 100-102.
179 Kim (1988) s. 100.
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empel är arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Sverige har en mängd kollektiva
drag. Trots de kollektiva dragen finns det samtidigt individuella strävanden i sam-
hället. Svenskarna har en vilja att få vara självständiga och oberoende. Ett exem-
pel på detta är det internationellt sett utbredda sammanboendet bland par, utan att
de är gifta. I och med 1987 års sambolag har oberoendet inskränkts. Sambolagen
kan tolkas som om lagstiftaren vill begränsa det individuella oberoendet.180

Jag anser att alla människor, oavsett nationalitet, är delar av olika gruppkonstruk-
tioner. Skillnaden är i hur stor utsträckning individerna identifierar sig med dessa. I
Sverige är grupptillhörighet en del av det sociala livet. De svenska gruppkon-
struktionerna är frivilligt baserade. Det är individen som väljer grupptillhörighet,
och som i vissa fall också har möjlighet att avstå från att ingå i en grupp. De grup-
peringar som finns är oftast vaga i sin struktur. Exempelvis är familjen en grupp
som inte väljs av dess medlemmar. Men trivs någon inte i familjen kan han bryta
sig ut ur gemenskapen. Han kan vägra umgås med övriga familjer, byta efternamn
och flytta ifrån familjen. I Korea föreligger mindre frivillighet. Gamla traditioner
sitter djupt rotade. För en korean skulle en brytning med familjen vara nästan helt
otänkbart. Utan en familj och ett familjenamn har en person det svårt att bli ac-
cepterad i samhället. Fortfarande är det viktigt att kunna hänvisa till familj och
andra sociala kontakter när det t.ex. gäller att söka arbete.

Tidigare har nämnts att västvärlden domineras också av principen om individuellt
ansvar. Det kan få följder när det gäller ovan nämnda medbestämmandet i Sveri-
ge. Min uppfattning är att det är ett sätt för en svensk företagsledare att förankra
sina beslut i en organisation. Genom kollektiva beslut kan inte en enskild person,
ledaren, göras ensam ansvarig för dess följder. Går det illa får alla dela på an-
svarsbördan. Går det väl kan alla glädjas tillsammans. I Korea är situationen nå-
got annorlunda. Jag menar att tidigare dominerades landet av ett kollektivt ansvar.
Men när det gäller företag och stora organisationer tror jag att förändringar har
skett. Tidigare var en arbetare ytterst lojal med sin arbetsplats. Denna lojalitet
gällde hela organisationen, oavsett hur den styrdes eller vilka beslut som togs. Jag
tror att när en ledare idag tar ett beslut och det går illa blir han ensam ansvarig. På
så sätt vill jag hävda att idéen om individuellt ansvar har slagit igenom i Korea.

6.2. Lagstiftning

Som nämnts tidigare växte immaterialrättslagstiftningen fram i Europa. Den bäran-
de tanken var den enskilde individens rättighet till det han själv intellektuellt ska-
pat.181 Detta tankesätt lever fortfarande kvar. Dagens internationella lagstiftning är
grundad på denna tanke. Detta korresponderar inte väl med de koreanska tradi-
tionerna. Den neo-konfucianism som är historiskt grundad lever fortfarande kvar i
det koreanska samhället. Denna ideologi uppmuntrar inte till individuellt handlande

                                                
180 Daun (1998) s. 122-124.
181 Olsson (1996) s. 22.
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eller tänkande. Med den konfucianistiska ideologin sågs idéer och andra ab-
strakta tillgångar som något som skall delas med andra. Det kulturella värdet be-
traktas vara av större vikt än det materiella värdet.182 Sett ur detta perspektiv är
det inte underligt att upphovsrätten står i konflikt med koreansk uppfattning om
densamma.183

Lagstiftning överhuvudtaget är typiskt för modern västerländsk tradition. Öst har
snarare en tradition av rättrådighet och etik.184 Formell rätt betraktas fortfarande
med viss skepsis i Korea. Det populäraste uttrycket om en god granne eller kol-
lega är att ”det är en person som kan leva utan lag”. Formell rätt är inte högt
värderad i Korea. Förutom formell rätt finns en märkbar rättrådighet i det kore-
anska samhället. Bara för att den formella rätten inte värderas högt betyder det
inte att samhället är anarkistiskt. Inbyggt i samhället finns fortfarande en allmän
rättrådighet.185 En västerländning kan uppfatta landet som mycket ostrukturerat
och laglöst

Bara för att Korea var senare med en modern upphovsrättslagstiftning, betyder
det inte att landet är kulturellt underutvecklat.186 Den slutsats som kan dras är att
lagstiftningen tidigare skilde sig från den västerländska. Det har varit problematiskt
att införa västerländsk lagstiftning i landet. Motstånd har uppstått hos befolkningen
men också politisk opposition och rättsutövare. Trots det tycks Korea närma sig
västvärlden allt mer. Märkbart är att det främst har rört sig om ekonomiska på-
tryckningar som bidragit till denna utveckling. Den tekniska utvecklingen tycks
spela en sekundär roll i Korea. Detta skiljer sig ifrån väst. I väst är det den tek-
niska utvecklingen som varit pådrivande för en utveckling av upphovsrättslagstift-
ningen.

6.2.1. Droit moral

Droit moral är en relativt modern skapelse. Vad som faller in under droit moral
skiljer sig mellan olika nationer. Den angloamerikanska rätten erkände inte droit
moral förrän nyligen. Internationellt finns det inga fasta principer om hur droit
moral ska regleras eller vad det ska innehålla. Vissa länder inkluderar t.ex. the
right to repend or to withdraw, d.v.s. rätt att ångra eller återkalla ett beslut och
som kan få betydelse när det avtalas om framtida verk. Det är också intressant att
observera att TRIPs-avtalet inte tar upp droit moral.187

                                                
182 Jong (1996) s. 47.
183 Vigano (1989) s. 58.
184 Yeo-ho Lee, The State, Society and Big Business in South Korea (1997) s. 131.
185 Kim (1988) s. 83.
186 Vigano (1989) s. 28.
187 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 132.
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Som framgått tidigare är det inga större skilnader mellan svensk och koranska
lagtext. Texternas innehållsmässiga likheter gäller även området droit moral. Dock
förligger det en skilnad när det gäller skyddstiden för droit moral. I Sverige är
upphovsrättsskyddet 70 år efter upphovsmannens död. Efter dessa 70 år förfaller
i princip även droit moral. Det finns en modifiering när det gäller upphävandet av
droit moral och det är det s.k. klassikerskyddet. Klassikerskyddet är obegränsat
och regleras i 51§ URL och ska skydda ”den andliga odlingens intressen”.188 I
Korea är droit moral inte tidsbegränsat. Som jag förstår det av lagtexten är det 50
åriga upphovsrättsskyddet efter upphovsmannens död begränsat till att endast
gälla den ekonomiska rätten. Därmed föreligger en skilnad mellan de olika lag-
texterna. Jag misstänker dock att det i praktiken inte förligger några större skilna-
der, då Sverige har klassikeskyddet som kan aktualliseras efter utgången av de
70 åren.

                                                
188 Jan Gehlin, Upphovsrätt för författare (1983) s. 92 och Bernitz m.fl. (1998) s. 64.
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7. Datorprogramslagstiftning

Jag kommer här att kort beskriva hur Korea och Sverige har valt att strukturera
lagstiftningen när det gäller datorprogram. De har nämligen valt två olika alternati-
va lösningar. Detta område är ett ur lagstiftningssynpunkt relativt nytt. Det har
under de senaste decennierna skett en explosionsartad teknologisk utveckling på
detta område, vilket lett till ett starkt behov av reglering.189 Av vikt är också det
faktum att datorprogrammen representerar stora ekonomiska värden. Lagstift-
ningen på området har därför stor betydelse för att företag ska våga investera i
dessa produkter.190

7.1. Internationell reglering

Internationellt sett var WIPO och UNESCO tidigt medvetna om behovet av lag-
stiftning gällande datorprogram. De har gjort ett omfattande arbete när det gäller
detta. De kom fram till att de flesta industriländer hade ett eller ansåg att ett upp-
hovsrättsligt skydd för datorprogram var behövligt. År 1982 utgav WIPO och
UNESCO en rekommendation gällande skydd för databaser, lagring, bearbetning
och skapande av verk med hjälp av datorer, där de uttryckte att BK och VK
även gällde för dem. De lämnade fältet fritt för konventionsstaterna att själva se till
att reglerna utvidgades till att gälla dessa områden. År 1987 togs frågorna upp
igen i WIPO och UNESCO, och då gällde det upphovsrätten till det tryckta or-
det, men 1982 års rekommendation stod fortfarande fast.191

Det har varit en internationell debatt om datorprogram borde falla in under paten-
trätten. Senast var genom Grönboken KOM(97)314 och EU-parlamentets öns-
kemål om detta. Datorprogram kan inte patentskyddas, men de uppfinningar som
utnyttjar programvara och innefattar nya tekniska effekter kan patentskyddas.192

Genom databasdirektivet193reglerades det upphovsrättsliga skyddet för databaser
i EU.194

7.2. Koreanska varianten

Korea har på detta område lagen CPPA. CPPA föregicks av en debatt mellan
två olika ministerier195 om datorprogram skulle falla in under CA eller ha en se-
parat lag. Efter förhandlingar med industriländer utarbetades CPPA av Ministry

                                                
189 Prop. 1988/89:85, s. 5.
190 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 107.
191 Prop. 1988/89:85, s. 6-7.
192 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 62.
193 Direktiv 96/9/EEG.
194 Koktvedgaard & Levin (2000) s. 63.
195 Ministry of Culture and Public Information ansåg att CA täckte datorprogram medan
Ministry of Science and Technology ansåg att egen lag var lämligast.
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of Science and Technology. I CA196 stadgas att datorprogram regleras i särskild
lag, och hänvisar på så sätt till CPPA. I CA definieras197 termen datorprogram till
verk som uttrycks i form av en serie instruktioner eller kommandon som direkt
eller indirekt används för att uppnå ett specifikt resultat i en dator eller annan an-
ordning som är kapabel att processa information. Korea har alltså två separata
lagar, som till struktur och innehåll är väldigt lika varandra.

Värt att beakta är vad som faller in under CPPA. Det finns inget uttryckligt krav
att skydd endast uppkommer för kreativa skapelser. Men då CPPA och CA står
varandra så nära och upphovsrättsliga verk definieras som ”… reproduktion där
tankar och åsikter uttrycks på ett kreativt sätt…”.198 Därför kan kreativitets-
kravet antas gälla även för skapelser som faller in under CPPA. Denna innebörd
är av vikt när det gäller skapelser som är ämnade för fabriker och funktionellitet.
Exempel när det gäller datorprogram uttrycks inte någon form av kreativitet.
Courts of Appeals att en kränkning inte kunde anses föreligga när endast da-
torprogrammets tekniska faktorer kopierats. Detta för att det inte kunde utrönas
om kopieringen inkluderade det kreativa uttrycket av programmet. Detta sätt att
tänka skiljer sig från det lägre kravet på originalitet som EG-direktivet ställer. (art
1 (3))199

Upphovsman kan registrera sitt datorprogram, men det är ingen nödvändighet då
skydd uppstår vis skapandet. Skyddstiden är även här 50 år, men räknas från då
programmetskapades.200 Om upphovsmannen registrerar datorprogrammet och
uppger datum då programmet skapades inom ett år så leder det till en presumtion
att programmet verkligen skapades då.201 Kränks ett registrerat program uppstår
presumtion att denne har varit vårdslös.202 Upphovsman har samma ekonomiska
och ideella rättigheter som CA stadgar om. Av intresse är att CPPA också tar
upp uthyrningsrätt203 vilket leder till att ägare av datorprogram kan kontrollera
ogiltig uthyrning av dessa.204

7.3. Svenska varianten

Sverige har istället valt att utvidga URL. Lagen stadgar205 att den som skapat
litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till detta, exempelvis ett datorpro-
gram eller förberedande designmaterial för datorprogram. Databaser faller in un-

                                                
196 Artikel 4, 2 st.
197 Artikel 2, p 12.
198 Artikel 2, st. 1, CA.
199 Jong (1996) s. 54-56.
200 Artikel 8 (3) CPPA.
201 Artikel 22 (2) CPPA.
202 Artikel 27 (2) CPPA.
203 Artikel 2 (8) Cppa.
204 Jong (1996) s. 60.
205 1 kap. 1§, 1 och 3 st.
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der URLs bestämmelser angående samlingsverk206 och Sverige har varit tvungen
att implementera databasdirektivet från EG, vilket skett i URL. Exempel på det är
regleringen207 som enbart gäller för datorprogram som skapas vid ett anställ-
ningsförhållande. URL innehåller alltså några paragrafer som endast gäller da-
torprogram. Men i övrigt gäller samma regler för datorprogram som för övriga
verk.

7.4. Jämförelse

Här framkommer en ganska intressant skillnad mellan de två länderna. Korea
hade innan CA en mindre internationellt anpassad upphovsrättslig lagstiftning än
Sverige. Efter antagandet av CA år 1986 har både den lagen och CPPA ändrats
flera gånger. Det relativt nyliga reformarbetet på detta område har gett resultat.
Koreas nivå på upphovsrättsligt skydd är praktiskt taget i nivå med industrilän-
dernas.208 Sverige gjorde sitt stora reformarbete under 1950-talet, vilket utmyn-
nade i URL. Allt efter utvecklingens gång har URL förändrats och anpassats. Allt
efter den tekniska utvecklingens framsteg, och då speciellt när det gäller da-
torprogram, uppkom förvirring om separat lagstiftning var nödvändig. Detta av-
gjorde år 1989, då datorprogram infördes i uppräkningen av vad som var URLs
skyddsobjekt.209

Jag tror att separat lagstiftning är att föredra på detta område. Med dagens tek-
niska utveckling är det troligt att datorprogramslagstiftningen måste uppdateras
ofta till en början med. Den tekniska utvecklingen kan leda till att datorprogram
kommer likna andra juridiska konstruktioner mer än just upphovsrätten. Det har
redan tidigare diskuterats om det vore lämpligare att placera datorprogram under
patenträtten istället. En separat lag gör det möjligt att låta datorprogram få ut-
vecklas till en mutation mellan flera rättsområden. Jag påstår inte att det kommer
att bli så i framtiden. Men att placera in datorprogrammen i en redan existerande
lag, som igentligen är ämnad för en annan form av konstruktioner kan bli missvi-
sande. Naturligtvis är det möjligt att separera datorprogrammen från URL senare
om det behövs. Jag anser att datorprogram är en konstruktion som balanserar
mellan konstnärligt verk och teknisk konstruktion. I mitt tycke är den bästa lös-
ningen att skapa en konstruktion där båda dessa egenskaper tillgodoses. Jag tror
inte heller att CPPA riktigt har lyckats med detta. Den tycks mer eller mindre vara
en kopia av CA. Att dessa två lösningar i praktiken inte skiljer sig mycket ifrån
varandra är intressant. Jag anser att det är ett tecken på internationellt sett har
datorprogram ännu inte riktigt funnit sin plats. Det är ett fenomen som represen-
terar mycket pengar och är bl.a. därför viktigt att reglera. De flesta länder i värl-
den har också en reglering. Men den tycks ännu inte vara riktigt färdigutvecklad.

                                                
206 5§.
207 40a§
208 Jong (1996) s. 43.
209 Olsson (1998) s. 40-42.
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