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Sammanfattning
Har man rätt att kopiera en hyrd videofilm för enskilt bruk? Utgångspunkten

är exemplarframställningsrätten som enligt URL 2§ tillkommer

upphovsmannen. Ett undantag är dock just framställning av enstaka

exemplar för enskilt bruk enligt 12§. Detta undantag är tillämpligt i

hyrvideosituationen, och så långt är allt väl. Det rör sig dock här om

dispositiv lagstiftning. Kan man då säga att det i en typisk situation då en

konsument hyr en film i en videobutik slutits ett giltigt avtal som innebär att

konsumenten avsagt sig sin rätt enligt URL? Denna fråga får lösas med hjälp

av vissa principer om tolkning av standardavtal, och svaret kommer att bero

på utformningen av avtalet ifråga samt övriga omständigheter. Med avtalet

avses alltså här de uthyrningskvitton som används av i stort sett alla uthyrare

av videofilm, och som kunden skriver på för att kvittera ut sin film.

Förtexterna på själva bandet är däremot betydelselösa i sammanhanget.
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Förord
Jag skulle speciellt vilja tacka min familj som ställt upp med såväl

datorutrustning som mat under arbetet med denna framställning, och även

hjälpt till med korrekturläsning. Vidare vill jag tacka mina vänner och

bekanta, ivriga konsumenter av hyrfilm, som utsatts för en improviserad

enkät, och slutligen min handledare Lennart Svensäter för ett mycket

positivt möte och nyttig feedback.

Ola Nilsson

Malmö i december 1997
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Förkortningar
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på

förmögenhetsrättens område
BrB Brottsbalken
NJA Nytt Juridiskt Arkiv
Prop. Regeringens proposition
SOU Statens Offentliga Utredningar
URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk



4

Inledning

Syfte

Detta arbete tar upp frågan om rätten att kopiera hyrda videofilmer för eget

bruk. Finns det en sådan generell rätt  och i så fall under vilka

förutsättningar? Den rättighet som uttryckligen ges i URL är dispositiv, men

vad sägs egentligen i avtalet mellan konsumenten och uthyraren? Denna

frågeställning aktualiserar både upphovsrättsliga och avtalsrättsliga

överväganden. Jag kommer därför i inledande kapitel att presentera de

lagregler och principer som är aktuella inom dessa båda områden. Därefter

kommer själva den huvudsakliga frågeställningen att behandlas med en

avslutande analys.

Material och metod

Jag har använt mig av aktuell lagtext med förarbeten, och i förekommande

fall av lagkommentarer och annan doktrin på området. Vidare har jag gjort

en mindre enkätundersökning, som är tänkt att tjäna endast som

bakgrundsmaterial och exempel ur verkligheten, och som inte på något vis

utger sig för att vara varken statiskt korrekt eller särskilt vetenskaplig i andra

hänseenden. Tyvärr har varken sökningar på internet eller bland olika

tidsskrifter givit något. Slutligen har jag, som exempel, använt ett par av de

texter som dyker upp på hyrvideokassetter, från slumpvis utvalda filmer1,

samt ett par inlämningskvitton2 från olika videobutiker i Malmö-området.

Metoden som använts är sedvanlig juridisk metod.

                                                
1 Se Bilaga A.
2 Se Bilaga B.
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Problemet

Vi tänker oss att Kalle går till en videobutik i Malmö och hyr en film. Innan

han får ut videokassetten av expediten krävs det att han undertecknar ett s.k.

uthyrningskvitto. Kvittot delas sedan av expediten och Kalle får behålla en

mindre del. På båda delarna finns text på baksidan. På den del butiken

behållit finns bl.a. följande text:

Hyresmannens ansvar
Hyresmannen får använda videofilmen endast för privat bruk, dvs filmen får endast
förevisas inom närmaste familje- och vänkrets.
Hyresmannen får således inte på något sätt sprida videofilmen vidare genom
exempelvis utlåning eller uthyrning.
Hyresmannen förbinder sig vidare att vare sig helt eller delvis kopiera videofilmen
ej ens för enskilt bruk.

Texten är relativt finstilt och hela baksidan på kvittot är fullt av andra

villkor, vilka skulle ta ett tag att läsa igenom. De ovan angivna villkoren

utgör cirka 5 procent av den totala mängden text. På baksidan av Kalles

mindre del av kvittot finns följande text:

Du skall se till att din hyrfilm är tillbakaspolad vid återlämnandet
Du skall vårda dina hyrfilmer till det yttersta och icke placera dem på ställen där
de kan bli avmagnetiserade.
Du får icke hyra ut din film i andra hand.
Du får icke lägga ifrån dig hyrfilmen på någon fuktig eller kall plats.
Du skall vid återlämnandet av din hyrfilm tala om eventuella fel på filmen.
Du bör rengöra din video för att ej skada hyrfilmen.
Du skall meddela din uthyrare om din hyrfilm ej återlämnas i rätt tid.
Du får icke öppna eller reparera kassetterna själv.
Du skall för att få hyra kunna uppvisa giltig legitimation.

Denna text är skriven med betydligt större stil och är hur tydlig som helst.

Kalle skriver på kvittot men läser inte på baksidan. När han kommer hem

och sätter sig för att se på filmen är det första på bandet en rullande text mot

blå bakgrund och därefter reklamsnuttar för andra filmer. Inget av detta
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intresserar Kalle som spolar förbi det, och ser filmen. Texten i början av

bandet lydde så här:3

”Rättigheterna till detta program tillhör Warner Home Video. Programinnehållet

skyddas av upphovsrättslagen. Kassetten får endast användas för uthyrning till

privat hemvideobruk. All uthyrning kräver tillstånd av Warner Home Video.

All kopiering - även för privat bruk - är förbjuden.”

Filmen var precis så bra som han hade hoppats och värd att se om flera

gånger. Kalle tänker därför kopiera filmen. Han har följt alla andra regler

och instruktioner från uthyraren, men får han verkligen lov att kopiera

hyrvideon?

                                                
3 För fler exempel se bilaga A.
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Upphovsrätten

Förfoganderätten i 2§ URL

2§ Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som nedan stadgas, uteslutande
rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar därav och genom att
göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i
översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Såsom framställning av exemplar anses även att verket överföres på anordning,
genom vilket det kan återgivas.

Verket göres tillgängligt för allmänheten då det framföres offentligt, så ock då
exemplar därav utbjudes till försäljning, uthyrning eller utlåning eller eljest sprides
till allmänheten eller visas offentligt. Lika med offentligt framförande anses
framförande som i förvärvsverksamhet anordnas inför en större sluten krets.

2§ URL anger uttömmande upphovsmannens rättigheter till sitt verk i

ekonomiskt hänseende. De s.k. moraliska rättigheterna återfinns i 3§. De

grundläggande ekonomiska rättigheterna är två, nämligen

mångfaldiganderätten och rätten att göra verket offentligt. Vad som menas

med offentliggörande preciseras i tredje stycket. Mångfaldiganderätten

beskrivs i 2§ som en ”uteslutande rätt att förfoga över verket genom att

framställa exemplar”, och är alltså en ”exklusiv ensamrättighet”4. Regeln

omfattar i princip även ”det fallet att ett enda eller några få exemplar

framställas”5. Denna rättighet kan överlåtas och upplåtas (se vidare 3 kap.

URL), och ensamrätten tillkommer då självklart förvärvaren. I fråga om just

film är detta en synnerligen komplicerad avtalsrättslig historia, som får

redogöras för i ett helt annat arbete, då ett stort antal upphovsrätter är

inblandade (manusförfattarens upphovsrätt till sitt verk, fotografens

upphovsrätt till sitt etc.). Inskränkningar i mångfaldiganderätten, av vilka

rätten till enskild exemplarframställning är en, finns i 2 kap. URL.

                                                
4 Se Olsson I, sid. 54.
5 SOU 1956:25, sid. 93.
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Konkret innebär mångfaldiganderätten att upphovsmannen har ensamrätt att

”fixera sitt verk i ett föremål som gör det möjligt för andra att ta del av

det”6. Själva verket är alltså snarast ett idéinnehåll (i förarbetena kallat

verkets ”inre form”), medan föremålet, exempelvis en tavla, är ett exemplar.

Begreppet exemplar är en ”juridisk-teknisk term”7, och anknyter inte till den

betydelse ordet har inom konstens område, där det skiljs på exemplar,

reproduktion, kopia etc. Det spelar således ingen roll vilken teknik som

används, ett verk är inte knutet till ett speciellt framställningssätt. Ett vanligt

exempel på detta är ett byggnadsverk, som kan finnas som ritning, modell

och färdig byggnad. Det är här fråga om flera exemplar av samma verk.

Även ett foto av den färdiga byggnad anses vara ett exemplar av denna

(såvida byggnaden inte endast utgör bakgrund)8. Exempelvis har ett foto av

en scenografi har av HD ansetts utgöra ett exemplar av scenografin9. Även

framställning av en del av ett verk är att anse som exemplarframställning,

exempelvis ett citat i skrift ur ett litterärt verk (det finns dock visst utrymme

för citat utan upphovsmannens tillstånd i 22§ URL)10. Slutligen omfattas

bearbetningar och översättningar också av 2§ URL, vilket framgår direkt av

lagtexten. För att kunna publicera en översättning av en bok krävs alltså

upphovsmannens tillstånd. Översättaren kan dock ha upphovsrätt till

översättningen som sådan, men aldrig till det ursprungliga idéinnehållet

(verket).

Mångfaldiganderätten har helt uppenbart stort ekonomiskt värde för

upphovsmännen. För vissa kategorier upphovsmän, exempelvis

kompositörerna, kan dock ensamrätten till offentligt framförande ha långt

större betydelse. En grundläggande avsikt med konstruktionen är nämligen

att ”upphovsmannen bör äga ekonomiskt tillgodogöra sig alla sådana

utnyttjanden av verket som har praktisk betydelse”11. Det finns dock

                                                
6 Olsson II, sid. 52.
7 Prop. Nr 17 år 1960, sid. 61.
8 Se Prop. Nr 17 år 1960, sid. 61.
9 Se NJA 1981 s 313 ”Livets teater”.
10 Angående denna gränsdragning se NJA 1995 s 256 ”Elbranschens nummerbank”.
11 Prop. Nr 17 år 1960, sid. 61.
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betydande inskränkningar. För mångfaldiganderättens del är den kanske

praktiskt mest betydelsefulla rätten till exemplarframställning för enskilt

bruk, som ska behandlas nedan.

Exemplarframställning för enskilt bruk

12§ Var och en får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för enskilt
bruk. Exemplaren får inte användas för andra ändamål.

Första stycket ger inte rätt att
1. uppföra byggnadsverk,
2. framställa exemplar av datorprogram, eller
3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.

Första stycket ger heller inte rätt att för eget bruk låta en utomstående
1.  framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
2.  framställa bruksföremål eller skulpturer eller
3.  genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.
(Lydelse enligt Prop. 1996/97:111)

Huvudregeln om enskild exemplarframställning finns i första stycket. Där

stadgas att alla har rätt att framställa exemplar av, i videofallet kopiera,

skyddade verk för enskilt bruk. Denna motiveras av det behov som finns av

att kunna göra kopior och dylikt för eget bruk, samt kanske främst av att

”sådan kopiering är omöjlig att kontrollera och som regel ligger utanför

upphovsmannens vanliga möjligheter att utnyttja sitt verk”12. Bestämmelsen

avser i princip alla typer av upphovsrättsligt skyddade verk. Påpekas kan att

paragrafen endast avser exemplarframställning, och inte andra typer av

utnyttjanden, samt att det krävs att verket är offentliggjort i enlighet med 8§.

Verket ska alltså ”lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten”. Exempelvis

arbetsexemplar får aldrig kopieras eftersom de ”då får en spridning utöver

vad upphovsmannen kan tänkas vilja gå med på”13.

Exemplar som framställts med stöd av 12§ får enligt andra meningen i första

stycket inte användas för andra ändamål än enskilt bruk. De får till exempel

                                                
12 Olsson II, sid. 96.
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inte senare säljas även om framställningen från början varit i enlighet med

lagen.

I princip krävs det inte att den som kopierar för eget bruk faktiskt utför

kopieringen själv, utan detta kan överlåtas till en utomstående. Detta gäller

även om den utomstående yrkesmässigt ägnar sig åt sådan kopiering,

eftersom det i detta läge är beställaren som har ansvaret för framställningen.

Observera dock att bl.a. filmverk är ett undantag från denna regel (se nedan

5.2.3). Det är i princip inte ens nödvändigt att beställaren tillhandahåller

förlagan själv, utom i just de fall då man anlitar någon som yrkesmässigt

bedriver kopiering. Detta undantag har slagits fast av HD, och gäller oavsett

om verksamheten bedrivs i vinstsyfte14. Det är här värt att notera att det inte

spelar någon roll hur framställaren kommit över förebilden. ”Även den som

rättsstridigt innehar ett exemplar av ett verk, kan alltså kopiera detta för

enskilt bruk”15. Detta gäller till och med om stulit den, eller begått något

annat brott för att komma åt den.

Vad som sagts ovan gäller även kopiering av del av verk, i

överensstämmelse med den syn som finns i 2§ att även framställning av en

del av ett verk är att anse som exemplarframställning.

Slutligen bör ett mycket viktigt påpekande göras. Regeln om

exemplarframställning för enskilt bruk är dispositiv, och kan alltså frångås

genom avtal, vilket är av avgörande betydelse när det gäller kopiering av

videofilmer.

Begreppet ”enstaka”

Kopiering med stöd av 12§ URL får endast ske i enstaka exemplar. Den

exakta innebörden av detta beror på sammanhanget, om det exempelvis

                                                                                                                           
13 Olsson I, sid. 115.
14 Se NJA 1984 s 304.
15 SOU 1956:25, sid. 184.
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gäller verk som tryckts upp i tusentals exemplar kan det vara tillåtet att

framställa upp till tio kopior. Vissa författare anser att ”det går en absolut

gräns vid ca 10 exemplar”16. Andra menar att det maximalt är fråga om ”ett

tiotal exemplar”17. Uttrycket preciseras inte närmare i förarbetena. Klart

tycks i alla fall vara att  ifråga om exempelvis filmverk, ljudband eller

liknande går gränsen vid ett eller högst ett par exemplar.

Begreppet ”enskilt bruk”

Enskilt bruk i lagens mening föreligger när kopieringen sker för

framställarens behov, eller åt hans närmaste familj eller vänkrets. Även

arbetskamrater kan omfattas. Det viktiga här är att ”avsikten är att tillgodose

ett rent personligt intresse eller behov”18. Vidare kan också bruk inom

mindre slutna föreningar omfattas. Dessa ska vara av privat och personlig

karaktär, och medlemskap får inte i praktiken vara öppet för alla. Slutligen

kan också det fallet att något som kopieras för framställarens personliga

behov även är till nytta för honom i hans yrkesverksamhet falla in under

bestämmelsen.

Enskilt bruk föreligger endast beträffande fysiska personer. Juridiska

personer som sådana kan aldrig åberopa reglerna i 12§ till stöd för

kopiering. I enlighet med vad som nyss sagts så kan ju dock en kopiering

som en enskild anställd gör komma att gynna även arbetsgivaren, en juridisk

person, vilket står i överensstämmelse med reglerna.

En tumregel är att lagstiftaren inte vill förbjuda att ”enskilda personer

kopierar åt varandra inom ramen för privatlivet”19. Exemplaren får dock

aldrig vara framställda för att spridas till allmänheten, och i princip kan det

inte vara fråga om enskilt bruk när det föreligger ett förvärvssyfte.

                                                
16 Carlén-Wendels, sid. 52.
17 Lögdberg, sid. 40.
18 Olsson II, sid. 98.
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Undantagen i andra och tredje styckena

Andra stycket i 12§ URL undantar helt tre typer av verk från regelns

tillämpningsområde, nämligen byggnadsverk, datorprogram och databaser.

Exemplar av verk av någon av dessa typer kan alltså överhuvudtaget inte

framställas med stöd av 12§. Datorprogram får dock kopieras så att de kan

användas, exempelvis till hårddisken i den egna datorn eller för att göra s.k.

back-up filer.

Det tredje stycket inskränker rätten att låta någon utomstående ta hand om

exemplarframställningen avseende vissa typer av verk. Det gäller

musikaliska verk (både i form av noter och ljudinspelningar), filmverk,

bruksföremål, skulpturer och efterbildning av andra konstverk genom ett

konstnärligt förfarande. Med utomstående avses alla utanför familje- och

vänkretsen. Regeln är ägnad att förhindra att det uppkommer en omfattande

beställningsverksamhet på dessa områden, då dessa verkstyper ansetts

speciellt känsliga i detta avseende.

Konsumtionsprincipen

19§ När ett exemplar av ett litterärt eller musikaliskt verk eller ett konstverk med
upphovsmannens samtycke har överlåtits, får exemplaret spridas vidare. För
exemplar av datorprogram gäller istället att spridningen är tillåten sedan
exemplaret med upphovsmannens samtycke överlåtits inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Första stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av verk, utom byggnader och brukskonst, genom uthyrning eller

andra jämförliga rättshandlingar, eller
2. exemplar av datorprogram i maskinläsbar form genom utåning.

Utgångspunkten är här att ett verk endast får spridas med upphovsmannens

samtycke, vilket framgår av 2§ URL. Konsumtionsprincipen, som läggs fast

i 19§ URL, utgör dock ett undantag från denna huvudregel. Den går ut på att

så fort ett exemplar av ett verk överlåtits en gång med upphovsmannens

                                                                                                                           
19 Olsson I, sid. 115.
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tillstånd får det exemplaret, och bara det, fritt spridas vidare.

”Konsumtionsreglerna rör alltid endast exemplar, inte verk.”20 Detta gäller

helt oberoende av var i världen överlåtelsen skett, s.k. global konsumtion.

Enligt 19§ gäller konsumtionsprincipen ”endast litterära och musikaliska

verk samt konstverk”21. Detta innebär att regeln inte omfattar andra

konstnärliga verk än just musik och konstverk. Spridningsrätten till film

konsumeras alltså aldrig med stöd av 19§ ”oavsett den form (videogram

etc.) i vilken de förekommer”22. För datorprogram, som räknas som litterära

verk, gäller konsumtionen endast inom EES.

Andra stycket ger oss ytterligare undantag från huvudprincipen i första

stycket. För det första stadgas att konsumtionsprincipen inte ger rätt att

sprida ett verk genom uthyrning eller andra jämförliga rättshandlingar. Detta

gäller alla slags verk utom byggnader och brukskonst, oavsett om de

omfattas av första stycket eller inte. Även filmverk omfattas alltså av denna

regel. I detta hänseende torde regeln vara helt onödig. För det andra stadgas

att datorprogram inte heller får lånas ut med stöd av 19§.

Vad det gäller filmverk är det ovan sagda dock inte hela sanningen. I 46§

URL, som tillkommit till följd av EG-anpassning, återfinns regler angående

konsumtion av spridningsrätten till film. Enligt tredje stycket konsumeras

spridningsrätten inom EES, liknande vad som gäller för datorprogram enligt

19§, men även här finns undantag. I fjärde stycket stadgas nämligen att

konsumtionen inte omfattar rätt till spridning genom uthyrning eller andra

jämförliga rättshandlingar, alltså exakt samma undantag som i 19§ andra

stycket. Vidare undantas också rätten till fri utlåning av filmverk i fjärde

styckets andra punkt.

Detta innebär för videouthyrarens del följande. Hans rätt att lagligen få hyra

ut filmerna till allmänheten är beroende av ett avtal med

                                                
20 Koktvedgaard, sid. 112.
21 Olsson I, sid. 138.
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rättighetsinnehavaren, filmbolaget. Deras upphovsrätt till det enskilda

exemplaret utsläcks alltså inte helt samband med uthyrning av videofilmer.

                                                                                                                           
22 Olsson I, sid. 138.
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Avtalsrätten
Som vi sett är den upphovsrättsliga lagstiftningen klar vad gäller rätten att

kopiera skyddade verk, även hyrda videofilmer, för sitt eget bruk. Dessa

regler är dock dispositiva, och kan alltså sättas ur spel av ett individuellt

avtal mellan uthyraren och konsumenten. I praktiken blir det alltså frågan

om ett standardvillkor som läggs fram av uthyraren till alla kunder. Det är

därför intressant att se lite närmre på vad som gäller för att ett

standardvillkor skall anses ha blivit en del av det individuella avtalet.

Hur blir standardvillkor en del av avtalet?

Nedan ska jag gå igenom tre olika sätt på vilka ett standardvillkor kan bli en

del av ett individuellt avtal och vilka förutsättningar som gäller. I doktrinen

brukar som ett fjärde fall räknas när båda parter bidrar med sina egna

standardvillkor i omgångar, s.k. ”battle of forms”. Detta avser fall då bägge

parterna är näringsidkare och är således inte aktuellt här. Jag kommer därför

inte att närmare gå in på detta.

Hänvisning till bifogade villkor

Detta fall räknas av Bernitz som huvudregel, vilken nämligen är ”att

standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom […] före avtalsslutet

för att bli ett led i avtalet”23. Detta görs enklast genom att villkoren ifråga är

bifogade i samma dokument som avtalet. Påpekas bör att det inte finns något

krav på att motparten faktiskt ska ha tagit del av villkoren. Om villkoren

tryckts på baksidan av avtalet eller bifogats i en separat handling krävs dock

en tydlig hänvisning, en s.k. referensklausul. I vissa fall kan det ändå

ifrågasättas om de bifogade villkoren blivit en del av avtalet, nämligen

                                                
23 Bernitz, sid. 32.
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ifråga om ”oväntade och tyngande klausuler”24. Dessa kommer att speciellt

behandlas nedan.

Hänvisning utan bifogande av villkoren

Även om standardvillkoren återfinns i en helt annan handling än det

individuella avtalet kan de ändå bli en del av detta endast genom en

referensklausul, om parten åtminstone borde observerat hänvisningen.

Förutsättningen är dock att de finns tillgängliga så att ”motparten har

tillfälle att utan svårighet ta del av dem före avtalets ingående”25. Detta kan

lösas så att villkoren finns i allmänt tillgängliga kataloger eller broschyrer,

exempelvis resekataloger.26

Hänvisning saknas helt

Vid avtal näringsidkare emellan har det länge godtagits att standardvillkor

kan bli del av avtalet till och med utan hänvisning. Här finns ju dessutom

den möjligheten att villkoren ifråga kan räknas som handelsbruk och därför

bli bindande. Dock kan inte ens ”standardvillkor som antagits av en

branschorganisation och blivit allmänt använda”27 utan vidare anses utgöra

handelsbruk.

Även ifråga om konsumentavtal finns en möjlighet att standardvillkor blir

bindande utan hänvisning. Här anses dock ”mera försiktighet påkallad”28.

En modell är att kunden kan bli bunden av ensidiga standardvillkor utan

hänvisning under följande förutsättningar: Att det företag som uppställt

villkoren endast brukar sluta avtal på dessa standardvillkor, att företaget är

ett storföretag eller dominerande i sin bransch och att kunden haft möjlighet

att utan svårighet ta del av villkoren. Som exempel kan nämnas bank- och

                                                
24 Adlercreutz, sid. 64.
25 Bernitz, sid. 32.
26 Se NJA 1978 s 432 ”Adriaresor”.
27 Adlercreutz, sid. 69.
28 Adlercreutz, sid. 69.
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försäkringsbranscherna. Denna modell är dock ”inte säkert gällande i

nordisk rätt”29. Det förekommer dock att standardvillkor anges på anslag,

skyltar, baksidan på biljetter eller liknande, främst i olika slag av service

företag. En kund som måste förstå att det tillämpas standardvillkor vid

företaget ifråga kan då anses bli bunden av dessa även om han inte faktiskt

tagit del av dem30. Han anses ”in dubio ha godtagit vad som är brukligt vid

företaget”31. Även här är undantaget oväntade och tyngande villkor, vilka

torde kräva större aktivitet från utställarens sida.

Villkor som blir kända i efterhand

Avtalsvillkor vars existens en part fått vetskap om först efter avtalsslutet blir

aldrig en del av det enskilda avtalet. Regeln är att ”standardvillkor måste ha

bringats till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av

avtalet”32. Villkor som en part översänder efter det att ”han själv är på det

klara med att definitivt avtal är ingånget”33 har alltså ingen verkan.

Angående oväntade och tyngande villkor

När det gäller oväntade och tyngande standardvillkor ställs det högre krav

ifråga om synbarhet och tillkännagivande för att dessa ska bli en del av det

individuella avtalet. Med oväntade villkor menas villkor som framstår som

överraskande för motparten, exempelvis på grund av sin ovanlighet, eller

undangömda villkor, som skrivits i finstilt text, getts en undanskymd

placering i avtalsformuläret eller liknande. Med tyngande villkor menas å

andra sidan sådana villkor i ett ensidigt upprättat standard avtal ”som ställer

motparten i ett väsentligt ogynnsammare läge än enligt dispositiv rätt”34

eller ”skiljer sig på ett […] ogynnsamt sätt från […] i branschen sedvanliga

                                                
29 Adlercreutz, sid. 70.
30 Se avgörandet i NJA 1981 s 323 ”Parkab”.
31 Adlercreutz, sid. 71.
32 Bernitz, sid. 34.
33 Hellner, sid. 50.
34 Bernitz, sid. 36.
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standardvillkor”35.  Ett typexempel på detta är s.k. friskrivningsklausuler,

som friskriver motparten från ansvar för fel i varan eller liknande.

När det gäller tyngande villkor är huvudregeln enligt Bernitz att de endast

blir en del av det enskilda avtalet om ”villkoret bringats till motpartens

kännedom eller denne eljest känt till eller bort känna till villkoret”36. Det bör

påpekas att ett villkor inte nödvändigtvis måste vara särskilt tyngande för att

kunna räknas som oväntat. Här är andra saker avgörande, som till exempel

om villkoret är tryckt med så fin stil att det krävs hjälpmedel för att läsa det

eller om det placerats under vilseledande rubrik.37 Numera räknar man med

att vid bedömningen av vad som krävs för att ett oväntat eller tyngande

villkor ska bli del av ett enskilt avtal tas hänsyn till en rad faktorer, såsom

arten av villkor och transaktion, men även typ av motpart. Det ställs alltså

högre krav när det gäller avtal mellan en näringsidkare och en konsument

vad gäller tydlighet och information i detta sammanhang. Det har i doktrin

hävdats att det är ”verklighetsfrämmande att tillämpa ett avtalsrättsligt

resonemang byggt på vilje- och tillitsteorierna”38 när det gäller

standardvillkor, eftersom dessa ensidigt läggs fram av den ena, oftast den

starkare, parten. Bedömningen ska därför inriktas på själva avtalet och

utmynna i ett slags skälighetsprövning.

Dispositiva och ”halvtvingande” regler

Det finns anledning att kort ta upp betydelsen av dispositiv rätt. Det har

hävdats att dispositiva regler har olika valör, och till och med kan delas upp

i åtminstone två grupper, nämligen dispositiva och ”halvtvingande”.39

Tanken är att i vissa fall är även dispositiva regler ett ”uttryck för ett

                                                
35 Adlercreutz, sid. 64.
36 Bernitz, sid. 37.
37 Se exempelvis NJA 1979 s 401 ”Andréens trähus”.
38 Ramberg, sid. 44.
39 Se Ramberg,  kap. 2:10.
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rättspolitiskt ställningstagande av lagstiftaren”40. I dessa fall kan

lagstiftningen trots sin dispositiva karaktär starkt inverka på tolkningen av

ett avtalsvillkor eller till och med föranleda jämkning, och den blir på så sätt

”halvtvingande”41. Exakt vilka regler som skulle ha denna karaktär torde

vara mera osäkert.

                                                
40 Ramberg, sid. 45.
41 Uttrycket användes av HD i NJA 1975 s 545 ”Friskrivningsklausul vid fastighetsköp”.
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Problemet
Frågan är alltså om Kalle i det scenario som beskrivits i 4.3 får kopiera sin

hyrda videofilm. Som vi sett ovan i 5.2 är detta tillåtet i upphovsrättsligt

hänseende, så länge kraven i 12§ URL är uppfyllda. Han ska alltså kopiera

filmen själv, och det ska vara fråga om enstaka exemplar för enskilt bruk. Vi

har även sett att denna rätt till kopiering för enskilt bruk är dispositiv. Har då

Kalle genom sitt agerande med bindande verkan avtalat bort denna rättighet?

Angående uthyrningskvittot

På baksidan av det kvitto Kalle undertecknade fanns en mängd villkor, bl.a.

ett med innebörden att kopiering är förbjuden. Dessa villkor är uthyrarens

standardvillkor vid uthyrning av videofilmer. Utgör då kopieringsförbudet

ett giltigt avtalsvillkor mellan Kalle och uthyraren?

Vid den plats Kalle undertecknat på kvittot finns texten ”OVANSTÅENDE

FILMER KVITTERAS enl. avtal på omstående sida”. Det är alltså här fråga

om en hänvisning till bifogade villkor, vilka, som vi sett, mycket väl kan

finnas på baksidan av ett avtal (se 6.1.1). Kravet på referensklausul får anses

uppfyllt. Det finns heller inget krav på att kunden faktiskt läst villkoren. Så

långt är allt väl.

Nu rör det sig här om ensidigt framlagda standardvillkor från uthyrarens

sida, varför det finns anledning att överväga om det rör sig om ett oväntat

eller tyngande villkor (se 6.2). Villkoret om kopieringsförbud torde inte vara

att räkna som oväntat. Det är inte ett ovanligt villkor i liknande situationer,

tvärtom är det så att näst intill alla videouthyrare tillämpar dylika villkor.

Vidare är det inte särskilt finstilt, i varje fall inte tillräckligt för att enbart av

det skälet räknas som oväntat, utan kan lätt läsas utan hjälpmedel. Det har

inte heller fått en undanskymd placering, det finns ju en referensklausul,
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eller placerats under en vilseledande rubrik. Kan villkoret då tänkas vara

tyngande? Det är absolut inte fråga om ett villkor som ”skiljer sig på ett […]

ogynnsamt sätt från […] i branschen sedvanliga standardvillkor”42, utan

snarare är det så att detta är i branschen sedvanliga standardvillkor. Frågan

blir då om detta villkor ”ställer motparten i ett väsentligt ogynnsammare

läge än dispositiv rätt”43. I så fall måste kunden särskilt informeras om

villkoret. Dessutom ställs det, som vi sett, högre krav på tydligheten i detta

sammanhang när det gäller ett avtalsförhållande mellan en näringsidkare och

en konsument. Några sådana högre krav kan knappast anses uppfyllda i vårt

fall. Det är ju till och med så att efter avtalsslutet behåller uthyraren det enda

exemplaret av avtalstexten. Kunden kan i praktiken alltså inte ens i

efterhand ta del av villkoren, om han nu skulle missat att göra det vid

avtalets ingående. Detta förfarande uppfyller knappast några högre krav på

tydlighet. Om villkoret alltså kan anses vara väsentligt ogynnsammare än

dispositiv rätt kan det inte samtidigt vara giltigt i förhållande till

konsumenten.

Enligt Ramberg ska bedömningen av giltigheten hos ett avtal som ensidigt

läggs fram av den starkare parten utmynna i en skälighetsbedömning. Som

ledning i en sådan bedömning kan man anknyta till resonemanget om

”halvtvingande” regler (se 6.3). Är 12§ URL ett rättspolitiskt

ställningstagande av lagstiftaren? Jag anser det vara klart att svaret på denna

fråga är ja. I utredningen sägs att upphovsmannens rätt till

exemplarframställning ”i regel icke kan omfatta vad som förekommer inom

privatlivet”44, och i propositionen bekräftas att upphovsrätten inte bör

”omfatta åtgärder inom privatlivet”45. Vidare sägs i propositionen till den

senaste ändringen av 12§ att det ”är regeringens uppfattning att möjligheten

till privat kopiering skall vara så generös som möjligt”46 och att det är ”ett

grundläggande inslag i den svenska upphovsrätten att rätten inte skall gripa

                                                
42 Adlercreutz, sid. 64.
43 Bernitz, sid. 36.
44 SOU 1956:25, sid. 180.
45 Prop. Nr 17 år 1960, sid. 109.
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in i privatlivet”47. Det är även regeringens uttryckliga uppfattning att den

enskilde ska kunna utnyttja den digitala tekniken i detta sammanhang.

Denna typ av lagstiftning skall alltså enligt Ramberg starkt påverka

tolkningen av avtalet, och därmed skälighetsbedömningen som nämnts

ovan. Det lutar alltså åt att anse kopieringsförbudet vara oskäligt och därmed

inte giltigt avtalsvillkor. För att riktigt göra en sådan bedömning skulle dock

egentligen krävas mer insikt i den ekonomiska betydelsen av ett

kopieringsförbud för upphovsrättsinnehavaren.

En mera allmän reflektion angående dylika klausulers giltighet gör

Blomqvist när han konstaterar att klausuler där konsumenten ger upp sin rätt

till kopiering enligt URL (i Danmark OL) alltid riskerar att inskränkas

tolkningsvägen eller helt jämkas. Han skriver vidare att ”meget taler således

også ud fra et ophavsretligt synpunkt imod at anse aftaler om fravigelse af

OL 11§48 for gyldige, hvis de ingås […] i forbindelse med

eksemplarspredning på massemarkedet”49.

Annat exempel på uthyrningskvitto

Detta exempel är liksom det föregående hämtat ur verkligheten.50 Här ska

bara kort kommenteras de relevanta skillnaderna mellan dem. Å ena sidan

nämns kopieringsförbudet här endast i förbigående, och inte som en enskild

punkt, vilket gör det ännu lättare att missa och därmed villkoren ännu

otydligare. Vidare poängteras inte att det även gäller kopiering för enskilt

bruk, vilket öppnar för tolkningen att det endast rör sig om information om

vad som står i lagtexten och således inte omfattar enskilt bruk. Å andra

sidan är villkoren här tryckta även på kundens halva av kvittot, vilket ju är

en förbättring jämfört med det förra exemplet. Sammantaget torde dock

                                                                                                                           
46 Prop. 1996/97:111, sid. 35.
47 Prop. 1996/97:111, sid. 35.
48 OL 11§ torde motsvara 12§ URL.
49 Blomqvist, sid. 102.
50 Se Bilaga B.
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dessa skillnader inte medföra att någon annan bedömning än den förra

behöver göras.

Som kuriosa kan speciellt nämnas punkten 6. Här står bl.a. ”kassetten är

försedd med säkerhetssigill. Bruten sigill betraktas som stöld”. Detta är

naturligtvis kvalificerat trams. Bestämmelser om stöld återfinns i BrB, och

endast där. Avtalsfrihetens område omfattar inte straffrätten. Ett

avtalsvillkor som detta saknar varje form av rättsverkan, och det är i mitt

tycke en förolämpning av kundkretsen att försöka skrämma dem man kan

med oriktiga uppgifter och rena lögner.

Angående förtexten på bandet

Det fanns även en annan text som varnade Kalle för att kopiera filmen,

nämligen förtexten på bandet. Kan då denna utgöra giltig avtalstext och

därmed förbjuda Kalle att kopiera? Som jag ser det finns det framförallt två

tunga skäl till att inte anse förtexten vara en del av det individuella avtalet.

För det första härrör den inte den inte från uthyraren utan från filmbolaget

som har rättigheterna till filmen. Filmbolaget är överhuvudtaget inte

avtalspart i förhållande till konsumenten. Detta förändras inte av det

förhållandet att uthyraren har ett avtal med filmbolaget för att få hyra ut

filmen överhuvudtaget. Det faktum att konsumtionen av spridningsrätten

inte omfattar uthyrning av film ger inte filmbolaget rätt att komma med

ensidiga direktiv till tredje man. För det andra kommer texten konsumenten

till del först efter avtalsslutet, när han sitter hemma i TV-soffan. Som vi sett

måste avtalsvillkor komma till motpartens kännedom innan avtalsslutet för

att kunna bli en del av avtalet (se 6.1.3.1). Mot detta kan invändas att en

person som hyrt videofilm ett antal gånger vet att en text dyker upp först på

bandet varje gång, och kan därför räkna med att en text med i huvudsak

samma innehåll kommer att dyka upp även nästa gång. Men detta

resonemang kan inte användas mot den som hyr film för första gången, och



24

vad säger egentligen att även den rutinerade konsumenten inte hoppat över

texten vid varje tillfälle och därför inte känner till dess innehåll? Dessutom

skulle resonemanget kräva ett visst mått av chansning från konsumentens

sida. Han kan ju inte veta till ett hundra procent om en text kommer att

finnas på bandet och vad den i så fall har för innehåll.

Sammantaget innebär detta att förtexten inte utgör giltigt avtal i förhållande

till konsumenten. Den utgör endast en information i de delar den är riktig.

Det är ju till exempel inte säkert att den är riktig när den hävdar att

kopiering för enskilt bruk är förbjudet. Dessutom ger texten intryck av att

vara en ren information på grund av utformningen. Det finns inget som ens

antyder att det är fråga om avtalstext. Kalles rätt att kopiera påverkas därför

inte av förtexten.

Andra exempel på förtexter

I Bilaga A återfinns ytterliggare ett par exempel på förtexter hämtade från

hyrvideokassetter. Skillnaderna är endast redaktionella, och varken det

allmänna intrycket av informationstext eller den juridiska bedömningen

ändras i förhållande till det förra exemplet.

Slutsats

Huruvida Kalle lagligen kan kopiera filmen ankommer slutligen på kvittots

utformning och andra omständigheter vid avtalsslutet, om uthyraren till

äventyrs skulle påpeka förbudet existens kunde detta kanske påverka

bedömningen. Kvittots existens är dock en förutsättning för att det skall vara

lönt att diskutera avtalsmöjligheten. Utan kvitto är vi tillbaka i 12§ URL,

och Kalle kan fritt kopiera för enskilt bruk. Skulle det alltså finnas uthyrare

som inte använder sig av ett liknande system med kvitton är det alltså fritt

fram.
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Förtexten är betydelselös ur avtalssynpunkt, som konstaterats ovan. Jag

anser inte att denna slutsats förändras ens av resonemanget om konsumenten

har att räkna med en text eller inte. Huruvida det finns en sådan på bandet

eller ej påverkar alltså inte rättsläget i denna fråga.
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Avslutning
Avslutningsvis tänkte jag framföra några personliga reflektioner. Det verkar

för mig som om inte ens uthyrarna, som ju är de som står för införandet av

ett eventuellt kopieringsförbud, tar detta riktigt på allvar. Detta beror

troligen på att ett sådant förbud aldrig torde bli annat än ett slag i luften, inte

minst eftersom det är mer eller mindre omöjligt att kontrollera efterlevnaden

av det. Det visar sig också vid den ”enkät” jag gjort bland vänner och

bekanta att alla utom en trodde att det i och för sig var förbjudet att kopiera

för enskilt bruk, men de var samtidigt beredda att fullständigt ignorera det.

Det intressanta var dock att de alla trodde att detta förbud härrörde från

URL, vilket var den uppfattning de fått från förtexterna på filmerna (se

Bilaga A). Detta stämmer för övrigt väl överens med den uppfattning jag

själv hade innan jag första gången läste upphovsrätt. Detta understryker

också det som ovan sagts att dessa texter har karaktären av

informationstexter, och absolut inte avtalstext, och det är även så de

uppfattas.

Det vore, i min mening, annars ganska enkelt att råda bot på denna

förvirring om uthyrarna verkligen hade velat det. Exempelvis hade

strategiskt placerade och lättfattliga skyltar eller anslag kunnat finnas i

butikerna som gett korrekt information och kanske hänvisat till texten på

uthyrningskvittots baksida. Detta hade enligt min uppfattning ställt saken i

ett annat läge juridiskt då vissa argument angående tydligheten och

informationen från uthyrarens sida fallit bort (se kap. 7.1).

Slutligen anser jag att det är minst sagt dålig stil från uthyrarnas sida

gentemot sina kunder att på det sätt som sker använda sig av halvsanningar,

skrämselparagrafer samt vilseledande och luddiga varningstexter. Kundernas

villfarelse angående privatkopieringens olaglighet kanske å andra sidan

passar dem rätt bra. Det vore dock mera hedervärt att lägga korten på bordet,

och det är min övertygelse att det inte skulle förändra något till det sämre för
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uthyrarnas del, eftersom de knappast har något att förlora på att vara

tydligare.
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Bilaga A

Förtext på hyrvideo - Warner Home Video

”Rättigheterna till detta program tillhör Warner Home Video.

Programinnehållet skyddas av upphovsrättslagen. Kassetten får endast

användas för uthyrning till privat hemvideobruk. All uthyrning kräver

tillstånd av Warner Home Video.

All kopiering - även för privat bruk - är förbjuden.”

Förtext på hyrvideo - Egmont Film

”Rättigheterna till denna kassett tillhör EGMONT FILM AB.

Programinnehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. Kassetten får endast

försäljas uthyras av den som har tillstånd från EGMONT FILM AB, och då

till privat hemvideobruk.

Kassetten får endast användas för privatbruk, dvs visning utan avgift i

privata hem, och ej förevisas offentligt, t. ex. i kabelnät. Kassetten får ej

kopieras, ej ens för enskilt bruk.”

Förtext på hyrvideo - Scanbox

”Rättigheterna till denna kassett tillhör Scanbox Sweden AB.

Programinnehållet skyddas av upphovsrättslagen. Enligt denna får kassetten

endast användas för privat visning i hemmet. Kassetten får ej heller säljas,

vidarespridas, visas offentligt eller kopieras, inte ens för enskilt bruk. All
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uthyrning kräver skriftligt tillstånd från Scanbox Sweden AB. Överträdelse

beivras och kan medföra straff och skadeståndsersättning.”

Förtext på hyrvideo – Universal

”Denna videokassetts innehåll skyddas enligt upphovsrättslagen. Samtliga

rättigheter till programinnehållet innehas av Cinema International

Corporation Sweden AB. Denna kassett är endast avsedd för hemvideobruk.

All annan visning är otillåten. All kopiering även för privat bruk är strängt

förbjuden. Otillåten användning grundar ersättningsskyldighet och kan även

medföra andra rättsliga åtgärder liksom åtal.”
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Bilaga B

Uthyrningskvitto – exempel 1

Hyresmannens ansvar
Hyresmannen får använda videofilmen endast för privat bruk, dvs filmen får endast
förevisas inom närmaste familje- och vänkrets.
Hyresmannen får således inte på något sätt sprida videofilmen vidare genom
exempelvis utlåning eller uthyrning.
Hyresmannen förbinder sig vidare att vare sig helt eller delvis kopiera videofilmen
ej ens för enskilt bruk.

(Texten ovan utgör cirka 5 procent av de ”allmänna hyresvillkor vid
förhyrning av videofilm” som finns på baksidan av kvittot. Jag har av
utrymmesskäl valt att endast ta med det som är relevant för detta arbete.)

Uthyrningskvitto – exempel 2

De hyrda varorna som omfattas av detta avtal enligt förteckning på omstående sida
tillhör uthyraren. Varorna får ej vidareuthyras, utlånas, kopieras eller på annat sätt
avhändas.

Förlorad kassett skall av kunden ersättas med 500 kr exklusive moms. För
återlämnad skadad kassett skall kunden betala 250 kr exklusive moms. Kassetten
är försedd med säkerhetssigill. Bruten sigill betraktas som stöld och medföra
skyldighet för kunden att betala 500 kr exklusive moms.

(Texten ovan utgör en del av de ”allmänna hyresvillkor” som finns på
baksidan av kvittot. Jag har av utrymmesskäl valt att endast ta med det som
är relevant för detta arbete.)
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NJA 1979 s 401 Andréens trähus
NJA 1981 s 313 Livets teater
NJA 1981 s 323 Parkab
NJA 1984 s 304 Efemär inspelning (Sveriges Radio)
NJA 1995 s 256 Elbranschens nummerbank
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