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Om SFU
Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU, bildades den 27 april 1954. Den har till ändamål att
genom föredrag, diskussioner, studiedagar och
publikationsverksamhet främja kunskapen om
upphovsrätten och dess närstående rättigheter
och att bidra till rättsområdets fortsatta utveckling. Bland medlemmarna finns upphovsrättsligt
intresserade representanter för alla former av
skapande litterär eller konstnärlig verksamhet,
liksom för verksamheter inom film, radio och
television, fonogram, press, förlag, industridesign och software.
SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Föreningen är
sedan länge ansluten till Association Littéraire et
Artistique Internationale, ALAI.
Föreningens styrelse består för närvarande av:
Professor Jan Rosén, ordförande
Jur. hedersdoktor Henry Olsson, vice ordförande
Justitieråd Kerstin Calissendorff
Direktör Stephan Carlsson
Advokat Peter Danowsky
Professor em. Gunnar Karnell
VD Kenth Muldin, Kassör
Programjurist Helene Miksche
Senior Counsel Walo von Greyerz
Fd VD Gun Magnusson (suppl.)
Doktorand Daniel Westman, sekreterare (suppl.)

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR UPPHOVSRÄTT (SFU)
Le Groupe suédois de l’ALAI

Upphovsrätten i praxis
och praktik
• Utvecklingen i lagstiftning
och praxis
• Utformning av rättighetsupplåtelser i en digital miljö
• Tolkning av rättighetsupplåtelser
Svenska föreningen för upphovsrätts
studiedag
Torsdagen den 1 februari 2007

Konferens Spårvagnhallarna
Birger Jarlsgatan 57

Upphovsrätten i praxis och praktik

Program

Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) inbjuder
till en studiedag som behandlar aktuella frågor inom
upphovsrätten. Studiedagen öppnas av den nya justitieministern Beatrice Ask eller av statssekreteraren
Magnus G Graner. Studiedagen är inriktad dels på
den utveckling av upphovsrätten som sker i lagstiftning och praxis, dels på rättighetsupplåtelser i en ny
teknisk miljö.

09.00 Registrering

Den första delen av studiedagen behandlar ny lagstiftning på området samt aktuella lagstiftningsärenden nationellt, regionalt och internationellt.
Därutöver behandlas upphovsrättslig praxis i tre
olika hänseenden. I och med den omfattande harmoniseringen av upphovsrätten inom EU blir EG-domstolen en allt viktigare uttolkare av upphovsrätten,
något som uppmärksammas. Inte sällan
prövas upphovsrättsliga frågor – direkt eller
indirekt – i andra organ än allmän domstol, t.ex. MD
och AD, och det finns anledning att undersöka hur
denna tillämpning tar sig ut. Slutligen diskuteras
konsekvensen av de domar om upphovsrättsintrång
genom fildelning som avkunnats under det senaste
året.
Studiedagens andra del handlar om rättighetsupplåtelser i en ny teknisk miljö. Ämnet behandlas både ur
ett avtalsskrivningsperspektiv och ur ett tolkningsperspektiv. I en inledande session kommer flera
talare beröra praktiska frågor kring utformningen av
rättighetsupplåtelser. I detta sammanhang berörs
bland annat betydelsen av teknisk förståelse samt
strategiska frågor för licensgivare och licenstagare
vid upplåtelser. Därefter diskuteras tolkningen av
befintliga rättighetsupplåtelser. Fokus riktas i denna
del särskilt mot den s.k. specifikationsprincipen och
möjligheterna att intolka ett underförstått samtycke
till vissa utnyttjanden i en digital miljö.
Varmt välkomna!

09.30 Öppningsanförande
Beatrice Ask, Justitieminister, alt.
Magnus G Graner, statssekreterare
TEMA 1: Utvecklingen av lagstiftningen
och i praxis
09.45 Ny och kommande lagstiftning inom
upphovsrätten
Henry Olsson, jur dr hc
10.30 EG-domstolen och upphovsrätten
Ulf Bernitz, professor,
Stockholms universitet
10.55 Kaffe
11.15 Upphovsrätten i annan än
allmän domstol
Jan Rosén, professor,
Stockholms universitet
11.45 Fildelning i domstolarna
– bevisfrågor och konsekvenser
Daniel Westman, doktorand,
Stockholms universitet
12.15 Lunch

TEMA 2: Avtalsskrivning och avtalstolkning
i en ny teknisk miljö
13.15 Rättighetsupplåtelser i en ny
teknisk miljö

• Ensamrätten som grund för
upplåtelser
• Betydelsen av teknisk förståelse
vid avtalsskrivandet
• Strategier kring rättighetsupplåtelser
i en digital miljö
• Licengivar- och licenstagarperspektiv
Peter Danowsky, advokat,
Danowsky & Partners
Staffan Boström, advokat, Bird&Bird
Helene Hillerström Miksche,
chefsjurist, TV4
Lars Henriksson, jurist, STIM
14.45 Kaffe
15.15 Specifikationsprincipen
Per-Jonas Nordell, professor,
Handelshögskolan i Stockholm
16.00 Underförstådda licenser till
utnyttjanden i en digital miljö
Ole-Andreas Rognstad, professor,
Universitetet i Oslo
16.45 Avslutning

