
   

 

    Stockholm den 2 oktober 2006 
R-2006/0933 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Justitiedepartementet 
 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 juli 2006 beretts tillfälle att avge 
yttrande över departementspromemorian Upphovsmannens rätt till ersättning vid 
vidareförsäljning av originalkonstverk – genomförande av direktiv 2001/84/EG  
(Ds 2006:16).  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet tillstyrker i huvudsak lagförslaget i promemorian. Samfundet anser 
dock att det bör framgå även av 27 § upphovsrättslagen att följerätten inte är överlåtbar, 
att regeln om undantag för byggnadsverk är obehövlig, att följerätten för fotografier som 
inte når verkshöjd är olämplig, samt att de särskilda preskriptionsreglerna rörande 
följerätten bör slopas. 
 
Upphovsrättslagen bör förtydligas angående upphovsrättens överlåtbarhet 
 
Direktivet om följerätten anger att medlemsstaterna ska införa en sådan rätt i sin lagstift-
ning. Följerätten ska enligt direktivets krav vara personlig och oförytterlig. Det senare 
innebär att upphovsmannen inte ska kunna avyttra eller överlåta sin följerätt. Vidare anges 
i direktivets preambel stycke 4 att följerätten är en integrerad del av upphovsrätten.  
 
I 3 kap. upphovsrättslagen finns regler om upphovsrättens övergång. I 27 § anges att 
”upphovsrätt må, med den begränsning som följer av vad i 3 § sägs, helt eller delvis 
överlåtas”. 3 § anger att upphovsmannens ideella rättigheter endast kan avstås för angivna 
användningsområden. 
 
Promemorians lagförslag anger i 26 o § tredje stycket att ”rätten till ersättning är personlig 
och kan inte överlåtas” (vilket motsvarar innehållet i nuvarande 26 j § tredje stycket). 
Genom att upphovsrättslagen på detta sätt i olika paragrafer innehåller begränsningar av 



   

 

upphovsrättens fria överlåtbarhet blir lagtexten onödigt svåröverskådlig. Advokatsam-
fundet föreslår därför att 27 § upphovsrättslagen även kompletteras med en hänvisning till 
26 o §. 
 
Byggnadsverk 
 
Enligt promemorians förslag ska byggnadsverk undantas från följerätten. I promemorian 
diskuteras frågan om direktivet avser att omfatta följerätt för byggnadsverk. Med hänvis-
ning bl.a. till att byggnadsverk inte anges i direktivets exemplifierade uppräkning av vilka 
originalkonstverk som ska omfattas av följerätt dras i promemorian slutsatsen att direkti-
vet inte avser att omfatta även byggnadsverk. Advokatsamfundet anser att detta är en fri 
tolkning av direktivet som inte finner stöd i direktivets text.  
 
Det kan å andra sidan anföras att direktivets föreskrifter om att endast originalkonstverk 
omfattas av följerätten torde innebära att byggnadsverk regelmässigt faller utanför följe-
rätten. Med originalkonstverk avses sådana konstverk som har utförts av konstnären själv 
eller, om flera exemplar har framställts, under konstnärens överinseende, vilket normalt 
innebär att exemplaren är numrerade, signerade eller på annat sätt vederbörligen godkända 
av konstnären. Endast i undantagsfall torde ett byggnadsverk vara uppfört av konstnären 
själv. Om i något fall en konstnär skulle ha uppfört ett byggnadsverk som ett original-
konstverk, vilket således även innebär att verket måste uppnå verkshöjd, är det svårt att se 
varför ett sådant verk skulle vara undantaget från följerätt. 
 
Fotografier 
 
Enligt nuvarande svenska regler medges följerätt åt fotografier som skyddas enligt 49 a § 
URL, även i de fall fotografiet inte når verkshöjd. Denna ordning avses bestå även efter 
genomförande av direktivet. 
 
Direktivet innehåller emellertid inget krav på att andra verk än originalkonstverk skall 
omfattas av följerätt. Detta innebär att regeln om följerätt även för fotografier som inte är 
konstverk ligger utanför direktivets harmoniseringskrav. 
 
Genom att kravet för att följerätt ska uppkomma är att föremålet för följerätten är ett 
originalkonstverk, blir frågan om följerätt för fotografier mer komplicerad än vad som var 
fallet när svensk rätt inte krävde att objektet ifråga skulle vara ett originalkonstverk. 
Vidare gäller att regleringen innebär att följerätt för ett fotografi som uppnår verkshöjd 
kan uppkomma både för verket som sådant men också för fotografiet enligt 49 a § URL. 
Promemorians förslag ger inget svar på frågan om följerättsersättning då ska utgå två 
gånger eller om upphovsmannen och fotografen (om dessa är olika personer) ska dela på 
ersättningen. Fler exempel kan ges på tolknings- och tillämpningssvårigheter med den 
föreslagna ordningen. 
 
Vidare står det klart att Sverige inte kan åberopa reciprocitetskravet i förhållande till andra 
medlemsstater. Detta innebär att en skevhet uppstår i förhållande till de medlemsstater där 



   

 

följerätt för fotografier inte erkänns. De argument som anförs i direktivet som skäl för 
harmonisering av reglerna om följerätt (snedvridning av konkurrensen för konsthandeln) 
skulle också kunna åberopas mot att följerätt för fotografier föreskrivs i Sverige.  
 
Advokatsamfundet anser därför att följerätt för fotografier som inte uppnår verkshöjd 
utgör en onödig reglering som riskerar att leda till onödiga tolknings- och tillämpnings-
svårigheter.  
 
Beloppsgränser och procentsatser 
 
Advokatsamfundet anser att det är riktigt att välja de högsta möjliga ersättningsnivåerna 
enligt direktivet, vilket innebär fördelar för upphovsmännen. Likaså anser Advokatsam-
fundet att valet av miniminivå är väl avvägt.  
 
Straffsanktion för betalnings- och redovisningsskyldigheten 
 
I promemorian redogörs för att BUS har inkommit med skrivelse till departementet och 
därvid begärt att den till följerätten kopplade betalnings- och redovisningsskyldigheten 
ska straffsanktioneras. Förslaget innehåller ingen sådan regel utan tar avstånd från att 
straffsanktionera dessa skyldigheter. Advokatsamfundet instämmer i förslagets bedöm-
ning i denna fråga och vill framhålla det olämpliga i att straffsanktionera civilrättsliga 
förpliktelser. 
 
Preskription 
 
Promemorian har valt att hålla fast vid nuvarande treåriga preskriptionstid för framstäl-
lande av krav på följerättsersättning från den betalningsskyldige.  
 
Advokatsamfundet anser att man om möjligt i svensk lagstiftning bör tillämpa enhetliga 
preskriptionsregler. Ovannämnda specialpreskriptionsregel bidrar till att upprätthålla en 
varierande preskriptionsflora i svensk lagstiftning. 
 
Advokatsamfundet anser att den treåriga preskriptionstiden för kravet mot den betalnings-
skyldige är omotiverat kort i förhållande till den allmänna preskriptionsfristen. Särskilt 
som det kan uppstå situationer där en betalningsskyldig inte i vederbörlig ordning redo-
visar ersättningsgrundande försäljning är det svårt att förstå varför de betalningsskyldiga 
skall gynnas av en preskriptionsregel som är väsentligt kortare än den allmänna preskrip-
tionsfristen.  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
Anne Ramberg   
 
    genom Maria Billing 


