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JURA

ADVOKATERNE 
SKRIVER

I hver udgave af Erhvervs-
Magasinet vil  advokater 
fra Lou Advokatfi rma på 
skift  skrive om aktuelle og 
 alment interessante  juridiske 
problem stillinger. 

Lou Advokatfi rma udfører 
rådgivning og bistand især 
til danske og  udenlandske 
 virksomheder samt 
organisationer og  private. 

Firmaet beskæft iger fl ere end 
60  medarbejdere heraf over 
20 jurister med  individuelle 
kompetencer inden for juraens 
kerneområder. 

En del af fi rmaets ydelser er 
tillige  ejendomsadministration 
af cirka 7000  enheder. 

Med kontorer i Randers, Hobro, 
 Aarhus og  København yder 
Lou Advokatfi rma  rådgivning 
og bistand over hele landet, 
og gennem international 
deltagelse i The  Geneva Group 
har fi rmaet adgang til  lokal 
ekspertise inden for juridiske 
og skatte mæssige forhold 
i lande over det meste af 
verden. 

TRINE BLICHER 
JØRGENSEN 
STUD. JUR.

JURA
advokat John H. Jeppesen og stud.
jur. Trine Blicher Jørgensen,
Lou Advokatfi rma

RANDERS: Møbler produceret 
af kendte danske designere 
er oft e dyre at anskaff e sig, og 
det kan derfor være fristende 
at købe kopier af møblerne, 
der ligner de originale møbler 
til forveksling, men som ko-
ster langt mindre. Der fi ndes, 
blandt andet i England, fl ere 
fi rmaer, der sælger kopier af 
danske designmøbler over 
nettet.

 Møblerne kan købes over 
nettet, og på de fl este engelske 
hjemmesider er både teksten 
og valutaen dansk. Det er me-
get tydeligt, at der er tale om 
en ydelse, der retter sig direkte 
til den danske forbruger. Men 
er det lovligt at købe et kopi-
møbel i England og importere 
det til Danmark?

Ophavsretten i Danmark
I Danmark har de fl este 
kendte møbeldesignere en 
ophavsretlig beskyttelse af de-

res værk, hvilket medfører, at 
ophavsmanden har eneret til 
både de økonomiske og ide-
elle rettigheder, der knytter 
sig til værket. Ophavsmanden 
får retten til at råde over vær-
ket ved fremstilling og tilgæn-
geliggørelse for almenheden. 
Et værk er tilgængeligt for al-
menheden, når et eksemplar 
af værket vises for off entlighe-
den og dækker blandt andet 
over salg, udlån og udlejning. 
En visning inden for privat-
sfæren vil derfor ikke være en 
krænkelse af ophavsmandens 
rettigheder.

Det vil være en krænkelse af 
ophavsmandens eneret, hvis 
man fremstiller slaviske ko-
pier af værket, men også hvis 
man fremstiller eksemplarer, 
hvor der er sket en vis bearbej-
delse eller ændring af værket. 
Dette kaldes en såkaldt eft er-
ligningsbeskyttelse. Hvorvidt 
der er tale om en eft erligning, 
der krænker ophavsmandens 
eneret, vurderes af domstole-
ne. Her foretager de en direkte 
sammenligning af de to vær-
ker og foretager en helheds-
vurdering af, hvorvidt de to 

værker er så ens, at der forelig-
ger en ophavsretlig krænkelse.

Det betyder i det store hele, 
at det ikke er lovligt at frem-
stille og sprede værker, der 
ligner de ophavsretligt beskyt-
tede værker for meget. Denne 
beskyttelse af produktet varer 
indtil 70 år eft er ophavsman-
dens død. Det vil sige, at det 
70 år eft er Arne Jacobsens død 
bliver lovligt at producere sto-
le, der minder om eller er en 
tro kopi af for eksempel Æg-
get og Svanen.

 
Ophavsretten i England
I England har de ikke den 
samme ophavsretlige beskyt-
telse af brugskunst, som vi har 
i Danmark. Der gælder også 
en ophavsretlig beskyttelse 
af brugskunst i England, men 
den ophører allerede 25 år 
eft er værkets første registre-
ring/off entliggørelse, og den 
ophavsretlige beskyttelse ud-
løber således lang tid før den 
danske. Spørgsmålet er derfor, 
hvordan det forholder sig, når 
man køber en stol i England, 
der er lovligt produceret og 
importerer den til Danmark, 

hvor den som udgangspunkt 
ikke er lovlig.

Privat vs. off entlig
Udgangspunktet i dansk ret 
er, at spredning, visning og 
fremførelse i off entligheden 
kræver ophavsmandens sam-
tykke. Det er modsat ikke til-
fældet ved spredning, visning 
og fremførelse i privatsfæren. 
Spørgsmålet er da, hvordan 
sondringen mellem off ent-
ligheden og privatsfæren 
foretages. De to begreber of-
fentlighed og privatsfære er 
komplementære, og alt der 
ikke er privat er off entligt og 
omvendt. Udgangspunktet, 
i forhold til en afgrænsning 
mellem de to begreber, er det 
personlige bånd mellem over-
drager og modtager. Ved pri-
vatsfæren forstås den kreds af 
personer, der er knyttet sam-
men af personlige bånd, ek-
sempelvis venner eller familie.

Det fremgår direkte af den 
danske ophavslov, at import 
af kopimøbler med henblik 
på videresalg er ulovligt. Det 
skal dog være import med 
henblik på at gøre kopimøb-

let tilgængeligt for almenhe-
den. Modsat er det ikke ulov-
ligt at importere kopimøbler 
som privat, da der ikke ved 
import til privat forbrug vil 
ske en spredning til off entlig-
heden. Foretager man deri-
mod et videresalg af sine kopi-
møbler til en person uden for 
ens egen privatsfære, vil det 
være ulovligt.

Køber man derfor kopi-
møbler, med henblik på 
udelukkende at have dem i 
sit private hjem, vil det i ud-
gangspunktet ikke være i strid 
med den danske ophavslov. 
Ønsker man derimod senere 
at sælge møblerne igen, må 
dette kun ske til personer in-
den for ens egen privatsfære, 
det vil sige familie og venner.

Er det lovligt at købe kopi-
møbler fra udlandet? JOHN H. 

JEPPESEN, 
ADVOKAT 

Er det lovligt, at købe kopier i 
eksempelvis England af Arne 
Jacobsens ”Ægget”? Det korte 
svar er ”både og”. Det afh ænger 
af, hvad du gør med møblerne, når 
du har fået dem leveret. Arkivfoto


