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IFIM INBJUDER TILL ETT EFTERMIDDAGSSEMINARIUM OM 

Upphovsrättens verksbegrepp och skyddsförutsättningar  
  

Fredagen den 31 mars 2017, kl. 15:00–17:30. 

 
Inledningstalare: Professor Per Jonas Nordell, Stockholms universitet 

 
Under ledning av professor Jan Rosén följer en paneldiskussion med advokat 
Katarina Strömholm, professor em. Gunnar Karnell och jur.dr Johan Axhamn 

 

I NJA 2015 s. 1097 (C More) uttalade HD att det traditionella kravet på verkshöjd, 
som etablerats och utvecklats i nordisk doktrin och rättspraxis, kan anses 
motsvara det krav på originalitet för upphovsrättsligt skydd som kommit till 
uttryck i EU-direktiv och praxis från EU-domstolen. I ett senare avgörande om en 
oljemålning bestående av en komposition av en efterbildning av ett fotografi 
föreställande Christer Pettersson och en getabock, har HD uttalat sig om 
gränsdragningen mellan bearbetning och självständigt verk (mål T 1963-15, dom 
meddelad den 21 februari 2017). Rättsutvecklingen på EU-nivå och HD:s praxis 
aktualiserar centrala upphovsrättsliga frågor om gränsdragningen mellan 
bearbetning och självständigt verk och hur den gränsdragningen kan förenas 
med det EU-harmoniserade originalitetskravet. Dessa och relaterade frågor är 
föremål för ett IFIM-seminarium den 31 mars. Seminariet äger rum i hörsal 6 i C-
huset (i Södra husen) i Frescati. 
 
Vi avslutar med mingel, dryck, tilltugg och informella diskussioner. Pris: 590:- inkl. 
dokumentation, dryck och tilltugg som avslutning. Vänligen se bifogad inbjudan 
för ytterligare information och anmälan. 
 
 

Hjärtligt välkomna!  
 

Per Jonas Nordell och Jan Rosén  
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Svar senast tisdagen den 28 mars 2017 till: 

Doktorand Branka Marušić, Branka.Marusic@juridicum.su.se  

 

Anmälan är bindande. 

 

Ja, jag/vi kommer gärna på IFIM:s seminarium fredagen den 31 mars 

 

Namn:…………………………………………………………………………… 

Namn:…………………………………………………………………………… 

Företag:…………………………………………………………….…………… 

Adress:……………………………………………Postadress:………………… 

Telefon:……………………………………………Fax:……………………..… 

 

 

590:-/person (varav moms 118:-) sätts in på bankgiro 5050-0206 (Danske bank). 

Märk talongen med namn samt betalningsref. 220/70110400.  

Observera att IFIM har momsplikt, dvs. institutet har skyldighet  

att redovisa och betala 25 % moms. 
 

Företag och organisationer som aktivt stödjer IFIM:s verksamhet: 

 

 

    
 

  
    

                                     
  

 
  

 

 

Advokatfirman Delphi   Noréns Patentbyrå  Bird&Bird    
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