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Executive Summary 
The following study concerns the arisen problems, interpreting the Danish e-commerce law and 

European directive. In 2002 when the e-commerce law based on the directive was implemented into 

Danish law, the overall focus was to decrease to pure internet suppliers’ responsibility, especially 

regarding users’ abuse of infringe material. However ten years later the rules seem outdated, as case 

law shows a heterogeneity practice. This in particularly is a consequence of an imprecise directive, 

which has hand over to the individual member states, the interpretation of the terms knowledge and 

immediately, which has led to largely different designations across the EU. 

The paper, by analyzing the European case law and comparing the different member states 

implementations of the directive in addition with the American DMCA, has tried to specify some 

criteria to predict the legal outcome of a certain act. However, the overall findings clearly show that 

the state of law is dominated by unpredictability.  

The thesis continues with an explanation of Law- and Contract Economics and how this field is 

valid to measure laws efficiency. By using the theory from this area, the paper arguments why an 

optimal law should aim to decrease asymmetric information and how the burden of proof should be 

balanced, with the purpose of creating an efficient law that will minimize the cost to society. This 

analysis will then use these criteria to measure the current market, where the findings show that the 

e-commerce law does not secure an efficient market. This is particularly a consequence of an 

unpredictable law, which makes it impossible for legislator to create the wanted incentives for an 

efficient economy.  

The previous findings are then used to lay down some suggestions on how to modify the current e-

commerce law and/ or the e-commerce directive. The modifications suggest the need for 

specification of the regulations, so it becomes easier to predict a legal situation. Further, the thesis 

suggests modifications to the periphery of the law, in particular how legislators should try to change 

and/ or reach users’ ethical perception of abusing infringe material, defamation etc. 

The research will end by summarizing the findings of this threefold analysis by presenting an 

overview of the state of law, the economic consequences this has and which modifications the 

research suggests in order to solve the issue understanding the regulations in the directive. Lastly 

the thesis will undergo a measure of its own value, weaknesses and in which area future research 

should focus on.  
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Terminologi  
I den følgende gennemgang vil læser blive introduceret for nogle termer der i vidt omfang benyttes 

gennem resten af rapporten.  

 

v E-handelsloven vil blive brugt som forkortelse til ”Lov om tjenester i 

informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel - Lov nr. 227 af 22. 

april 2002”. 

 

v E-handelsdirektivet eller blot direktivet vil betegne ”Europa-Parlamentets og Rådets 

Direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af 

informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (Direktivet 

om elektronisk handel)”. 

 

v Hosting-reglen eller Safe harbour-reglen vil blive anvendt som betegnelse for E-

handelslovens/ e-handelsdirektivets § 16/ art. Videre vil § 16. stk. 2/ art. 14(1)b ofte blive 

refereret til som notice and takedown-reglen eller NTD. 

 

v DMCA vil blive anvendt som forkortelse for USA's “The Digital Millennium Copyright Act 

of 1998”. 

 

v Tjenesteyder, Formidler, Vært, Host eller ISP(Internet Service Provider) vil blive anvendt 

ensartet og dækker over definition i e-handelslovens §§ 2, stk. 1, nr. 3 & 2: ”en tjenesteyder, 

der udøver erhvervsmæssig virksomhed ved hjælp af en fast indretning i et ikke nærmere 

angivet tidsrum” & ”enhver fysisk eller juridisk person, som leverer en 

informationssamfundstjeneste”. 

 

v Sociale tjenester og Internettjenester vil fremadrettet i opgaven blive anvendt i bredest 

mulige forstand og dækker over de netværks hvor folk selv er med til at danne sidens 

indhold. Begrebet stammer fra et andet begreb opfundet af Tim O’Reilly, Web 2.0 og 

beskriver måden hvorpå mennesker skaber relationer til hinanden ved at benytte Social 
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Software1. Uddybende kan det forstås som, at internetbrugere via forskellige 

kommunikationsmetoder på dynamiske hjemmesider som Blogs, Forums, Chat-sider mv. er 

i stand til konstant at opdatere deres input og kommunikere budskaber ud mellem hinanden. 

Til forskel for tidligere har disse netværks fået brugerne til, at engagere sig aktivt med 

hinanden og eksempler som Facebook, YouTube og Twitter er kendte sociale netværks hvor 

brugerne interaktiverer med hinanden på tværs af landegrænser.  

 

v Tjenestemodtager eller bruger vil her være ”enhver fysisk eller juridisk person, der 

modtager og anvender en informationssamfundstjeneste” jf. e-handelsloven § 2, stk. 1, nr. 

4. 

 

Forkortelser 
v RKØ = Rets- og Kontraktøkonomi 

v SV = Skadevolder 

v SL = Skadelidte 

v S.omk. = Skadesomkostninger 

v Ep = forventede erstatning 

v U.værdi = værdien af uretfærdighedsfølelse 

v P = sandsynlighed 

v P2P = peer-to-peer 

v c = omk. = omkostninger 

v mm. = med mere 

v mv. = med videre 

 

 

 

 

                                                
1 Hvad er Sociale Tjenester af EMU Danmarks Undervisningsportal, http://www.emu.dk d. 6/4-2011 

http://www.emu.dk
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Indledning 
I 2000 indførte EU med stor inspiration fra USA’s DMCA e-handelsdirektivet, som en konsekvens 

af voksende uklarhed på retsområdet og med det formål at skabe en stærkere og bedre EU-

harmonisering. Endvidere ville man sikre at Internet Service Udbydere forsat kunne bidrage til 

udviklingen af nye tjenesteydelser på nettet, uden at risikere at ifalde et ansvar der ville fjerne deres 

økonomiske eksistens grundlag2. På tidspunktet forinden direktivet, eksisterede der stor usikkerhed 

om hvorvidt formidleren af en internettjeneste, kunne gøres medvirkensansvarlig for ulovligt 

oploadet materiale, der via formidlerens tjeneste blev gjort tilgængeligt. Usikkerheden kom som en 

konsekvens af de åbenbare vanskeligheder, der eksisterede og stadig eksisterer ved retsforfølgning 

af den individuelle lovovertræder, der ikke kun kan være svær at opspore, men samtidig vise sig 

ikke at besidde de nødvendige midler til afhjælpning af skaderne. 

 

E-handelsdirektivets relevante artikler er art. 12 - 153 og er udviklet således, at de beskriver hvornår 

formidleren er ansvarsfri og altså ikke ifalder ansvar. Hvis formidleren ikke opfylder samtlige 

kriterierne i art. 12 – 15, vil denne derefter kunne ifalde et ansvar. Heri ligger både et strafferetligt - 

og erstatningsretligt ansvar. Det eksakte ansvar der herefter kan pålægges, vil være op til den 

enkelte medlemsstats straffe – og erstatningsretlige regler, da dette ikke er blevet harmoniseret i 

direktivet.  

 

Den danske regering har næsten ordret implementeret disse regler i e-handelslovens §§ 14 - 164, 

hvor formidlerens ansvar bliver vurderet efter de almindelige straffe – og erstatningsretlige 

principper5, vi kender fra dansk retspraksis. 

Reglerne adskiller formidlerens tjenester i tre forskellige former; Ren videreformidling, Caching og 

Oplagring(Hosting).  

E-handelsloven § 14 fokuserer på selve transporten af information, der gøres over et 

kommunikationsnetværk, hvilket hovedsageligt vil blive foretaget af teleselskaber samt andre 
                                                
2 E-handelsdirektivet, betragtning 1 - 9 
3 Direktiv 2000/31/EF 
4 Lov. Nr. 227 af 22. april 2002 
5 Sandfeld. Søren, 2009, Formidleransvaret i forbindelse med sociale tjenester på internettet, UfR nr. 38, Thomson 
Reuters, s. 1 
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tilsvarende netværksoperatører. Disse vil ikke ifalde ansvar, såfremt de 1) ”ikke selv tager initiativ 

til transmissionen, 2) ikke udvælger modtageren af transmissionen og 3) hverken udvælger eller 

ændrer den transmitterede information”. Ved disse transmissioner vil der automatisk blive 

foretaget kortvarige oplagringer, hvilket formidleren heller ikke kan stilles til ansvar for, såfremt 

denne oplagring udelukkende er til stede for at muliggøre transmissionen jf. § 14, stk. 2.  

E-handelsloven § 15 adskiller sig fra § 14 således at hensigten med oplagringen automatisk, 

mellemliggende og midlertidig, alene sker med det formål senere, at gøre transmissionen mere 

effektiv og her ikke den rent tekniske, der kun muliggøre transmissionen. § 15 opstiller følgende 5 

kriterier der ligeledes skal være opfyldt for at undgå ansvar; 1) ”ikke ændrer informationen, 2) 

overholder betingelserne for adgang til informationen, 3) overholder de regler om ajourføring af 

informationen, der er almindeligt anerkendt og anvendt i branchen, 4) ikke foretager indgreb i den 

lovlige anvendelse af teknologi, som er almindeligt anerkendt og anvendt i branchen, for at skaffe 

sig data om anvendelsen af informationen og 5) straks tager skridt til at fjerne den information, 

tjenesteyderen har oplagret, eller til at hindre adgangen til den, når tjenesteyderen får kendskab til, 

at informationen er blevet fjernet fra nettet eller adgangen til den hindret, eller at en domstol eller 

en administrativ myndighed har krævet informationen fjernet eller adgangen til den hindret”. 

Den centrale bestemmelse for nærværende afhandling er e-handelslovens § 16, der behandler selve 

oplagringen af information, heri den situation hvor formidleren fungerer som vært for den 

information der leveres af informationsmodtageren. Da loven blev implementeret var fokus rettet 

mod web-hoteller, der fungerede som udlejere af internetplads via en server. Men siden det sidste 

årtis udvikling, er spørgsmålet opstået om hvorvidt denne regel kan udstrækkes, til også at gøre 

udbydere af sociale tjenester ansvarlige for retsstridigt oploadet materiale, da disse tjenester 

ligeledes oplagrer information der leveres af tjenestemodtagere. § 16 indeholder to kriterier der skal 

opfyldes for ikke at ifalde ansvar; 1) ”ikke har kendskab til den ulovlige eller skadevoldende 

aktivitet eller information og, for så vidt angår erstatningskrav, ikke har kendskab til forhold eller 

omstændigheder, hvoraf den skadevoldende aktivitet eller information fremgår, eller 2) fra det 

tidspunkt, hvor tjenesteyderen får et kendskab som nævnt i nr. 1, straks tager skridt til at fjerne 

informationen eller hindre adgangen til den”. Videre gælder jf. § 16, stk. 2 at tjenestemodtageren 

ikke må handle under tjenesteyderens kontrol, såsom et koncernforhold mv.  
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Siden indførelsen af direktivet og e-handelsloven, har der som anført været en uforudsigelig 

udvikling af internettjenester. Til forskel for i dag, havde tele- og internetudbydere dengang ingen 

ensidig kontrol over indholdet på deres tjenester. Sociale tjenester i dag som Facebook, Twitter og 

YouTube er ikke kun værter for disse forummer, men også en form for indholdsudbyder. 

Formidlere fungere som indholdsudbydere i den forstand, at de former rammerne, der er med til at 

guide deres brugere til, hvorledes de kan benytte disse tjenester og dermed deres adfærd. Videre vil 

der ofte i tillæg til tjenesten, være tilknyttet en økonomisk profit genereret af dette forum, hvorfor 

det centrale spørgsmål opstår, hvorvidt formidleren efter e-handelslovens/ e-handelsdirektivet § 16/ 

art 14 skal betragtes som en indholdsudbyder eller formidler? Endvidere i sammenhæng til Notice 

& Takedown-reglen, hvornår en underretning kan anses som fremkommet eller skabt gennem 

hændelser på internettet.   

Der har de seneste år været en hel del bemærkelsesværdig retspraksis på området, og en af de mest 

omtalte sager Viacom vs. YouTube6, der da også er blevet appelleret, viser at området langt fra er 

afklaret. Fortolkes disse kriterier for hårdt og dermed til fordel for rettighedsindehaverne, kan det 

sætte en bremse for internettets udvikling og bremse innovationen. Formidlerne af disse tjenester 

ville være tvunget til, at anvende betragtelige summer på at sikre deres tjenester, for ikke blive 

overrumplet af ulovlig materiale og eftersom de fleste af disse tjenester er gratis for den private 

bruger, kan det vise sig umuligt at indhente midler nok til at dække denne udgift samtidig med at 

skabe profit. Modsat kan en for lempelig fortolkning af kriterierne vise sig destruerende for 

skabelsen af nye værker, da rettighedsindehaverne ikke vil være sikret kompensation for deres 

arbejde. Den omfattende debat, der de seneste år er opstået, retter et særligt fokus på 

anvendeligheden af de nuværende regler, hvorledes disse skal fortolkes og hvis det findes 

nødvendigt at ændre, hvordan dette i så fald kan gøres for at undgå vi ikke igen om 10 år lider under 

en dominerende retsusikkerhed. Dette bliver endvidere kompliceret af ønsket om en EU-

harmonisering af reglerne.    

 

 

                                                
6 Viacom International, Inc. et al v. YouTube, Inc. et al, 03-07-2008, United States District Court Southern District of 
New York 
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1.1 Problemformulering 

• Juridisk spørgsmål: Hvordan skal de nærmere betingelserne i e-handelslovens § 16 

fortolkes? 

• Økonomisk spørgsmål: Hvordan synes e-handelsloven at føre til en optimal 

markedstilstand?  

• Integreret spørgsmål: Såfremt der findes belæg for modificeringer af e-handelsloven, hvilke 

modificeringer kan da foreslås? 

 

De tre hovedspørgsmål vil blive besvaret ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.  

 

1.2 Afgrænsning 
I den juridiske analyse vil der afgrænses fra at inddrage retspraksis udenfor EU, her henvises særligt 

til flere interessante sager fra USA7, men da omfanget af europæisk retspraksis de senere år er 

eskaleret, findes det mere relevant at analysere dette materiale i forhold til direktivet. Den 

præsenterede retspraksis vil af samme årsag ikke være udtømmende. Læseren forventes samtidigt at 

være bekendt med hvordan Danmarks reguleringer nærmere, afhænger og påvirkes af sit 

medlemskab i EU.  

Fokus vil særligt være rettet mod, hvorledes betingelserne i e-handelsloven § 16 skal fortolkes. Af 

den årsag er det ikke afhandlingens formål senere, at vurdere hvor stort et eventuelt ansvar ville 

være i kroner og øre, men derimod alene hvornår formidleren kan risikere at ifalde ansvar. Grundet 

det store omfang af internationale referencer, her særligt den omfattende europæiske retspraksis, vil 

der flere steder bevist afviges fra at oversætte engelske udtryk og præmisser, til fordel for en bedre 

samlet vurdering af betingelsernes fortolkning. 

Det findes ikke nødvendigt at behandle forholdet til Medieansvarsloven, der regulerer 

massemediers ansvar for offentliggjort indhold på disse tjenester, da der ikke eksisterer nogle 

afgrænsningsproblemer mellem de to regelsæt8.  

 

I den økonomiske analyse vil der blive afgrænset fra en specifik dybdegående analyse af de 

relevante filosofiske trosretninger, da dette vil ligge udover hvad der er formålet med rapporten. 
                                                
7 Viacom vs. YouTube, Betamax-sagen, Tiffany vs. eBay mv. 
8 Sandfeld. Søren, 2009, Formidleransvaret i forbindelse med sociale tjenester på internettet, UfR nr. 38, Thomson 
Reuters, note 5. 
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Alene vil den utilitaristiske tro og de tilknyttede kritiske punkter blive forklaret, til forståelse af den 

argumentationen der senere inddrages, til fordel for en modificeret utilitaristisk filosofi. Endeligt vil 

vurderingen af markedets optimale tilstand blive foretaget på baggrund af en teoretisk 

argumentation, da dette er nok til at skabe et realistisk billede af e-handelslovens indflydelse. 

 

I den integrerede analyse vil der afgrænses fra, ren faktisk at formulere samt opstille et nyt 

lovforslag. I stedet vil analysen forsøge at opstille nogle kriterier en modificeret e-handelslov bør 

sikre, for at lede markedet mod en optimal tilstand samt at forhindre at loven ikke igen findes 

forældet om 10 år. 

 

1.3 Struktur 
Afhandlingen er opdelt i seks hovedpunkter. Kap 1 introducerer læseren for problemets omfang, 

hvilken problemstilling der forsøges afdækket samt en efterfølgende afgrænsning, struktur og 

metode over hvorledes denne analyse vil blive gennemført. Herefter følger kap 2-4, den Juridiske- 

Økonomiske- og Integrerede analyse, der hver især vil blive opsummeret med det formål at besvare 

deres respektive problemstilling. Disse opdagelser vil blive sammenfattet i en overordnet 

Konklusion, for at skabe overblik for læseren og give et helhedsindtryk af retstilstanden, dens 

konsekvenser og eventuelle forbedringsforslag. Afhandlingen vil blive afrundet med en 

Perspektivering der vil fremhæve svage punkter i rapporten for derved, at give et reelt billede af 

afhandlingens værdi samt udgangspunkt ved en videre behandling.  

 

1.3.1 Juridisk Struktur 

Den juridiske analyse vil starte med en introduktion af e-handelslovens overordnede 

anvendelsesområde. Herefter vil betingelserne i e-handelsloven § 16 blive præsenteret, og en 

fortolkning af disse betingelser vil efterfølgende blive vurderet ved en sammenligning med 

forarbejderne til loven, betragtningerne til e-handelsdirektivet, DMCA samt flere andre 

medlemslandes implementering af direktivet. Resultaterne vil blive opsummeret med en vurdering 

af gældende ret. Herefter vil en fortolkning af § 16 blive prøvet i eksisterende retspraksis indenfor 

EU, hvor der igen vil blive opsummeret med en vurdering af hvordan betingelserne kan fortolkes. 

Til sidst vil § 16 blive vurderet ud fra relevant sædvane samt forholdets natur, hvor analysen 
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efterfølgende vil blive afrundet med en samlet vurdering af hvordan betingelserne i § 16 kan 

fortolkes.  

 

1.3.2 Økonomisk Struktur 

Den økonomiske analyse vil begynde med en introduktion af Rets - & Kontraktøkonomien. Heri 

beror en beskrivelse af den historiske udvikling, formålet med teorien og hvilke problemstillinger 

Rets- og Kontraktøkonomien forsøger at besvare, samt en kort redegørelse af de mest centrale 

begreber. Herefter introduceres Utilitarismen og centrale svagheder bag troen. I sammenhæng med 

denne del af analysen, vil analysen inddrage andre relevante trosretning og opsummere afsnittet 

med en vurdering af hvilken tro der fremadrettet bør anvendes til vurdering af lov. Analysen vil 

efterfølgende fremstille bevis for, at en optimal lov bør sikre at fairness bliver integreret i 

vurderingen af culpaansvar. Videre vil analysen føre argumentation og matematisk bevis for, at en 

optimal lov endvidere bør sikre incitament til at der ikke anlægges for mange retssager, til skade for 

samfundets samlede nytte. Herefter vil teorien, omkring hvem der bør bære bevisbyrden i en 

retssag, blive fremstillet og matematisk bevist. Analysen vil slutte af med at anvende de fundne 

kriterier i teorien på e-handelslov og vurdere, om loven sikrer disse kriterier og om de centrale 

incitamenter til forsat at skabe nye værker samt internettets innovation ligeledes er sikret.  

  

1.3.3 Integreret Struktur 

Den integrerede analyse vil med udgangspunkt i den juridiske og økonomiske analyse, starte med at 

argumentere hvorfor, der synes belæg for at ændre den nuværende e-handelslov/ e-handelsdirektiv. 

Herefter vil ændringsforslagene strukturelt blive fremført i overensstemmelse med e-handelsloven 

således, at analysen lægger ud med forslag til modificeringer af begrebet kendskab, derefter 

begrebet straks, en præcisering af formidlerens rimelige agtpågivenhedsforpligtelse samt til sidst 

nogle forslag til fundamentale ændringer i periferien af e-handelsloven og direktivet. Analysen vil 

blive afrundet med en samlet vurdering af de foreslåede ændringer. 
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1.4 Metode 

1.4.1 Juridisk Metode 

Den juridiske analyse vil blive gennemført via retsdogmatisk metode, for herved at forsøge at 

udlede hvordan e-handelslovens § 16 kan fortolkes.  

Konkret vil den juridiske del af afhandlingen, starte med at analysere og fortolke loven og dernæst 

arbejde sig ned i retspraksis, sædvane og til sidst forholdets natur. 

Først vil betingelserne for e-handelslovens anvendelsesområde blive præsenteret, for at få 

præciseret hvornår en social tjeneste er omfattet af reglerne. Til hjælp for denne vurdering vil 

forarbejderne og betragtningerne til e-handelsloven og direktivet blive medtaget, således at formålet 

med loven inddrages i en fortolkning af lovens anvendelsesområde. Herefter vil de nærmere 

betingelser i e-handelsloven blive beskrevet, for at fastlægge under hvilke betingelser formidleren 

af en social tjeneste, kan ifalde et ansvar. Igen vil denne analyse søge hjælp i forarbejderne samt 

betragtningerne til loven og direktivet, for at sikre en mere præcis fortolkning. Efterfølgende vil 

principperne bag disse betingelser, blive sammenlignet med DMCA samt andre medlemslandes 

implementering af direktivet. Formålet med denne sammenligning, er et forsøg på at finde nogle 

parallelle træk der går igen i regelsættene, til hjælp for en bedre vurdering af betingelsernes 

anvendelse. Denne del af analysen vil her kort opsummeres, for at skabe et overblik over fundne.  

Herefter vil analysen vurdere betingelserne i den omfattende retspraksis, der har været de senere år 

indenfor EU. Som allerede nævnt vil retspraksis her ikke være udtømmende, hvorfor kun de mest 

relevante afgørelser vil blive behandlet. Til denne bedømmelse er der særligt lagt vægt på hvilken 

instans, der har udstedt afgørelsen, hvorfor alle afgørelser fra EU-domstolen er af størst relevans 

samt de fleste afgørelser afsagt af de nationale medlemslandes ”højesteretter”. Endvidere er 

parametre som domstolens argumentation, offentliggjort kritik mv., der kunne indikere en 

afgørelses retskildeværdi, blevet overvejet ved afgrænsning af retspraksis. Efter en gennemgående 

analyse af betingelserne vurderet i retspraksis, vil hver betingelse igen blive opsummeret for at 

skabe et overblik over gældende ret. 

Den juridiske analyse vil herefter inddrage relevant sædvane, der måtte give belæg for retningslinjer 

parterne i teleindustrien er underlagt. Her henvises særligt til de kodekser Teleindustrien har udstedt 

med henblik på formidlers god skik. 

Til sidst vil disse betingelser blive vurderet i forholdets natur. Her henvises til de grundlæggende 

rettigheder og principper i EU, herunder informations- og ytringsfrihed, proportionalitets princippet 

samt incitament til forsat at skabe nye værker, loven i kraft af Danmarks deltagelse i EU er 
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forpligtet til at overholde. Den juridiske analyse vil blive afsluttet med en samlet vurdering, der vil 

forsøge at præcisere hvordan disse betingelser nærmere skal fortolkes.  

 

1.4.2 Økonomisk Metode 

Metoden i den økonomiske analyse beror på at analysen via opbyggende argumentationer indenfor 

fagområdet RKØ forsøger, at vurdere hvorvidt den nuværende e-handelslov og den heraf skabte 

markedstilstand loven skaber, forekommer optimal. 

Analysen vil starte med en præsentation af Rets- og Kontraktøkonomien, den historiske udvikling 

samt formål. Her ønsker analysen at fremhæve vigtigheden af fagområdet, og hvordan Rets- og 

Kontraktøkonomi kan anvendes til vurdering af en lovs efficience. Til hjælp for den efterfølgende 

analyse, vil centrale RKØ begreber som Welfarism, Pareto-optimalitet og Kaldor Hicks-efficience 

her kort blive forklaret.  

Rets- og Kontraktøkonomiens dominerende tro er Utilitarismen, hvorfor troens vigtigste antagelser 

og ræsonnementer vil blive fremstillet. I den sammenhæng vil troens svage punkter, særligt 

omkring den manglende fokus på begrebet fairness blive inddraget i forbindelse med, at vurdere 

hvorledes denne tro rent faktisk kan anvendes til at vurdere nutidens love. Under denne del af 

analysen er det fundet relevant, at supplere med Kant’s teori om den kopernikanske-vending samt 

Moore’s Intuitionisme, da begge disse trosretninger formår at inddrage vigtigheden i, at medtage 

noget så fundamentalt som fairness i vurderingen af hvad der er etik og moral. Det skal her 

bemærkes, at begreberne fairness, retfærdighed, moral og etik hyppigt vil blive anvendt i 

afhandlingen uden distinktion imellem sig og blot indikere det synonyme udtryk der hviler i 

begreberne. Denne del af analysen vil blive opsummeret i en samlet vurdering, der opstiller en 

modificeret utilitaristisk tankegang, hvor der tages højde for begrebet fairness som en integreret del 

af troen, der siden kan anvendes til vurdering af etik og moral. 

Efter argumentation af vigtigheden i at fairness medtages til vurderingen af en optimal lov, vil den 

videre analyse forsøge, med hjælp fra artikel af Henrik Lando, at vurdere hvordan fairness derefter 

skal behandles, og hvilken vægt det skal tildeles, når formålet er at skabe en samfundsmæssig 

optimal tilstand. 

Igen med det formål at finde frem til en efficient samfundsbesparende lov, vil analysen beskrive den 

økonomiske effekt af en lov, der tilpasses således, at de privatøkonomiske incitamenter til at indlede 

et sagsanlæg stemmer overens med det samfundsmæssigt optimale niveau.  Heri beror at samfundet 

lider væsentlige sagsomkostninger, såfremt disse incitamenter ikke er sikret i loven. Teorien bygger 
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på artikel af Steven Shavell. Endvidere til denne del af analysen, bliver det relevant at diskutere 

antagelsen om forbrugernes generelle rationelle adfærd. Til hjælp for dette, vil artikel af Oren Bar-

Gill og Richard Epstein om Kognitive biaser blive inddraget. 

Et sidste centralt kriterium en optimal lov bør sikre er balancen af, hvem der bør bære bevisbyrden 

ved et eventuelt sagsanlæg. Med brug af artikel fra Bruce L. Hay & Kathryn E. Spier vil teorien, 

omkring hvem der bør bære bevisbyrden i forhold til at spare samfundet flest mulige omkostninger 

til fremskaffelse af bevismateriale, blive præsenteret. I denne sammenhæng er det nødvendigt, at 

inddrage teorien bag Nash-ligevægte, hvorfor denne teori ligeledes vil blive redegjort for. 

Analysen vil blive afrundet med en samlet vurdering af markedstilstanden, der er opstået som 

konsekvens af den nuværende e-handelslov. Konkret vil analysen afprøve, om e-handelsloven synes 

at opfylde de særlige kriterier netop fremstillet under RKØ. Videre vil analysen her vurdere, 

hvorvidt det findes sandsynligt at incitamentet til forsat at opfinde nye værker samt incitamentet til 

internettets innovation er sikret i loven, som den er nu. 

 

1.4.3 Integreret Metode 

Metoden i den integrerede analyse vil tage udgangspunkt i de overvejelser fundet i den juridiske og 

økonomiske analyse. Konkret vil der indledende blive ført argumentation for, hvorfor der synes 

belæg for en modificering af e-handelsloven. Denne argumentation anvendes som begrundelse for 

de efterfølgende modificeringer, der synes nødvendige til formålet at skabe en mere optimal rets- og 

markedstilstand.  

Analysen vil kronologisk med e-handelslovens opstille forslag til hvordan begreberne kendskab, 

straks og rimelig agtpågivenhed i fremtiden bør fortolkes.  

Med udgangspunkt i den eksisterende debat og nærværende rapports sondringer, vil der først 

opstilles forslag til præcisering af begrebet kendskab samt at culpaansvaret bør fortolkes strengere 

overfor formidleren. Helt konkret vil det blive overvejet om kendskab kan præciseres ved en 

kombination af en materialeliste, der tydeligt beskriver hvilket materiale der i dag kan statuere 

kendskab, samt at EU Domstolen i de kommende sager der forventes afsagt, kunne specificere efter 

hvilke kriterier andet materiale kan statuere kendskab, uden at dette som udgangspunkt kræver en 

NTD-erklæring fra rettighedshaver. Videre overvejes muligheden for et samarbejde mellem 

Teleindustriens parter og det Offentlige til opbygning og fremtidig opdatering af den førnævnte 
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materialeliste. Særlige tvivlsspørgsmål omkring finansiering og incitamenter bliver i denne 

sammenhæng behandlet. 

Analysen vil efterfølgende inddrage argumentation for, at der i e-handelsloven eller direktivet 

integreres en konkret NTD-procedure, der skal afhjælpe den retsusikkerhed, der eksisterer omkring 

begrebet straks og deri kendskab. Disse forslag indebærer foruden en lovvalgt NTD-procedure, der 

skal fastlægge de allerede eksisterende krav for denne proces, et forslag om implementering af en 

notice & forwarding notice-regel, counter-notice og put-back option regel, der teoretisk har vist sig 

at begrænse mængden af oploadet retsstridigt materiale. I denne sammenhæng vil modificeringernes 

antagelige præventive effekt og incitament påvirkning blive beskrevet og anvendt, som 

argumentation til støtte for indførelse af ændringerne.  

Analysen vil videre overveje, hvordan formidlerens ansvar til rimelig agtpågivenhed bør 

balanceres, med det formål at skabe en mere optimal markedstilstand. Med overvejende baggrund i 

den økonomiske analyse vil der her blive redegjort, hvorfor formidleren bør tildeles bevisbyrden for 

at føre bevis for markedets teknologiske værktøjer til begrænsning af retsstridigt materiale. Det skal 

her bemærkes, at det findes muligt at tildele formidleren incitament til forsat at opfinde mere 

effektive filtreringsmetoder samtidig med, at incitamentet til general innovation af teknologiske 

tjenester mv. er bevaret.  

Som sidste ændringsforslag vil analysen med særlig baggrund i den eksisterende debats overvejelser 

behandle, hvorvidt andre områder som EU Copyright Act mv. ligeledes som e-handelsloven bør 

undergå nogle modificeringer, der samlet vil sikre markedet mere efficence. Her er der særligt tale 

om, hvorvidt reglerne for copyright bør åbnes op for en mere åben og fleksibel fortolkning således, 

at det står i overensstemmelse med de muligheder den nye teknologi har frembragt. Videre 

inddrages overvejelser om unfair priser og love samt brugernes moralske opfattelse af copyright-

reglerne, der alle kan tænkes modificeret med det samlede formål at skabe mere efficience.  

Hele analysen vil blive opsummeret i en samlet vurdering til hjælp for læsers overblik over de 

foreslåede ændringer, samt hvorfor disse ændringer findes anvendelige.  
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Juridisk Analyse 

2.1 E – handelslovens anvendelsesområde 
Jf. § 1, stk. 1 finder e-handelsloven anvendelse på tjenester i informationssamfundet. Dette er 

nærmere defineret i § 2, stk. 1, nr. 1 som ”enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som 

leveres online(ad elektronisk vej over en distance) på individuel anmodning fra en 

tjenestemodtager”. 

Heraf skal en social tjeneste for at være omfattet af e-handelslove, leveres med et kommercielt sigte, 

via online vej og på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. Disse tre betingelser vil herefter 

adskilt blive behandlet. 

 

2.1.1 Kommercielt sigte 

Af lovbemærkningerne9 fremgår det at kommercielt sigte skal forstås i overensstemmelse med 

begrebet i EU-traktatens art. 50, hvor de anvender ”normalt leveres mod betaling”. EF- domstolen 

har fortolket dette meget bredt og valgt ikke at begrænse, hvordan betaling kan forekomme. De 

fremhæver i denne henseende, at der blot skal ske en betaling, der ikke nødvendigvis udstedes af 

modtageren af tjenesten10. Sociale tjenester som YouTube og Facebook er gratis for brugeren, der 

ikke påkræves betaling for aktiv deltagelse på netværket. Disse tjenester finansieres i stedet gennem 

store reklameindtægter, hvorfor det alligevel må konkluderes at tjenesterne leveres med et 

kommercielt sigte. 

 

2.1.2 Leveres online 

Lovbemærkningerne11 nævner her, at online levering kun kan forekomme, hvor parterne der deler 

en tjenesteydelse fysisk, ikke opholder sig samme sted på samme tid, hvorfor tjenesten skal leveres 

over en distance. Videre skal levering samt modtagelse foregå via et telekommunikationsnetværk. 

Facebook og YouTube mv. synes at opfylde denne betingelse, eftersom de via internettet leverer 

deres tjenester til flere millioner brugere på tværs af landegrænser.  

                                                
9 Lovbemærkninger FT 2001-02, 2. saml., lovforslag L 61(herefter Lovbemærkninger) 
10 Lovbemærkninger, afsnit 2.1: Informationssamfundstjenester 
11 Se note 10 
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2.1.3 På individuel anmodning 

Under denne betingelse kræves at tjenestemodtager individuelt skal besidde et ønske om at modtage 

eller have adgang til tjenesten12. I sammenhæng med sociale tjenester, hvor tjenestemodtageren på 

eget initiativ vælger at benytte sidens faciliteter og oprette en brugerprofil, må kravet om individuel 

anmodning uden større sondering antages at være opfyldt. 

Det må herefter konkluderes, at sociale tjenester der leveres over internettet, hører under e-

handelslovens anvendelsesområde.  

 

2.2 Hosting-reglens betingelser 
Den relevante paragraf i nærværende rapport er e-handelsloven § 16, der behandler et strengere 

ansvar end Ren videreformidling og Caching, da formidleren i form af sin rolle som vært indtræder 

en mere aktiv rolle i forbindelse med det oploadede materiale.  

 

2.2.1 Anvendelsesområde og Sociale Tjenester 

Betingelserne for anvendelse af hosting-reglen kræver, at der konstateres oplagring af information, 

der finder sted på anmodning af en tjenestemodtager der har leveret informationen.  

Hverken e-handelsloven eller lovbemærkningerne definerer, hvad der skal forstås ved oplagring af 

information. Umiddelbart skal der være tale om en tjenesteyder jf. § 2, stk. 1, nr. 2, der leverer en 

informationssamfundstjeneste13. Med henblik på en formidler af en social tjeneste opstår der her et 

tvivlsspørgsmål, da formidleren ikke kun tilbyder en informationstjeneste, men samtidig selv er 

indholdsudbyder af tjenesten, da formidler selv skaber rammerne for tjenestens side samt indestår 

for den redaktionelle kontrol af den del af tjenesten, der ikke er brugergenereret. De applikationer 

Facebook giver deres brugere mulighed for at anvende, er eksempler for dette.  

I den svenske sag The Pirate Bay14 var der tale om oplagring af ganske små filer, torrent-filer(File 

host-sites), som brugerne benyttede til at finde musikfiler mm., der herefter kunne hentes ned på 

brugerens egen pc. Siden har man defineret webtjenester som eBay(User-generated content-sites) 

                                                
12 Se note 10 
13 Lovbemærkninger, afsnit 12.1.3: Oplagring 
14 Dom 2009-04-17 meddelad i Stockholm, Stockholms Tingsrätt kommenteret i Lov εt Data, 2009, nr. 98, s. 34-35 
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og Google(Index host-sites) for også, at være informationstjenester der opfylder kravet til oplagring 

af information15. Der synes herefter ikke at bestå et krav til størrelsen af de oplagrede filer, før der 

kan konstitueres information omfattet af e-handelslovens § 1616.  

Hvad angår betingelsen om anmodning af en tjenestemodtager, synes der ikke at foreligge et 

fortolkningsproblem, da sociale tjenester netop kendetegnes ved, at brugeren sélv og på eget 

initiativ kan oploade materiale på sådanne tjenester. Her synes det rimeligt at antage, at loven 

anvender samme fortolkning på begrebet anmodning som i § 2, stk. 1, nr. 117.  

Det må herefter antages, at formidler af en social tjeneste er omfattet af hosting-reglen, da de for 

den del af tjenesten der er brugergeneret, vil oplagre information, der alene sker på baggrund af 

brugerens egen anmodning og initiativ, hvorfor brugeren uden forudgående kontrol fra 

tjenesteyderen kan gøre sådan information tilgængelig.  

 

2.2.2 Kravet om kendskab 

E-handelslovens § 16, stk. 1, nr. 1 og 2 bestemmer, at formidleren ikke må have kendskab til den 

ulovlige skadevoldende aktivitet eller information for så vidt angår det strafferetlige ansvar. 

Endvidere, at formidleren ikke må have kendskab til forhold eller omstændigheder hvoraf den 

skadevoldende aktivitet eller information fremgår, for så vidt angår det rent erstatningsretlige 

ansvar. Det er utvivlsomt her, at formidleren som minimum ikke må eller kan, udover ren teknisk 

manipulation, ændre ved det oploadede materiale, hvis denne vil gøre brug af ”safe harbour-

reglen”18. 

Hverken direktivet eller loven benytter dog yderligere tid på, at definere hvorledes denne 

kendskab19 skal fortolkes. Af lovbemærkningerne20 fremgår det at Danmark har valgt at benytte sit 

almindelig tilregnelseskrav culpa, hvorfor formidleren kan ifalde et ansvar, såfremt denne har 

handlet forsætligt eller uagtsomt. Heri hviler en vurdering af formidlerens gode tro, der således ikke 

                                                
15 Nordemann. Jan Bernd, 2011, Liability for Copyright Infringements on the Internet, vol(2), issue 1, JIPITEC, 
betragtning 8 
16Polcák. Radim, 2010, The legal classification of ISPs, vol(1), issue 3, JIPITEC, betragtning  15 
17 Se afsnit 2.1.3 i aktuelle rapport  
18 Jf. e-handelsdirektivets betragtning 42 og 43 
19 Bemærk at e-handelsdirektivet anvender begrebet ”konkret kendskab” hvor e-handelsloven blot benævner det som 
”kendskab”. Af lovbemærkningerne under ”bemærkning til hver enkelt bestemmelse” fremgår det dog, at der ikke skal 
distingveres mellem de to begreber. 
20 Lovbemærkninger, afsnit 12.2.1.1 – 12.2.1.2 
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kan gøre brug af safe harbour–reglen, hvis denne burde vide eller kende til forhold eller 

omstændigheder omkring den skadevoldende information.  

I DMCA er der ligeledes ikke brugt meget tid på, at definere hvad der ligger bag begrebet kendskab. 

I deres Sec. 512(c)21 anvender de sætningen ”requisite level of knowledge”, hvilket er blevet 

defineret som actual knowledge eller aware of facts or circumstances22, der er identisk med det vi 

allerede kender fra e-handelsloven.  

Modsat forsøgte Spanien i LSSICE23 at definere hvorledes domstolen skulle fortolke begrebet 

konkret kendskab. Det er dog værd at bemærke, at de samtidig fravalgte at implementere 

formidlerens ansvar ved awareness24, hvorfor det synes at Spanien umiddelbart kun anerkender det 

rent strafferetlige ansvar. Fortolkningen af kendskab blev dog beskrevet i LSSICE art. 16.1.II hvor 

det sidste led af sætningen lyder ”…without prejudice to other means of actual knowledge that 

might be established”. Denne definition af konkret kendskab bidrager dog ikke meget til en egentlig 

fortolkning af begrebet i forhold til e-handelslov og særligt ikke, da Spanien som sagt synes at have 

udelukket muligheden for at gøre en formidler erstatningsansvarlig ved uagtsomhed, hvilket da også 

har vist sig i spansk retspraksis, at give domstolene betragtelige problemer ved anvendelse af disse 

regler25. 

Tyskland synes modsat Spanien at have tillagt en skrappere fortolkning af begrebet kendskab, og 

har bestemt at clear rights infringements er nok til at statuere burde viden26. Det er mindre klart 

hvornår de kan konstituere kendskab ved unclear infringements og udtrykker, at dette for at statuere 

kendskab, som minimum bør være genkendeligt af den almindelige internet bruger, samt det kan 

være afgørende, hvor meget formidleren er klar over at tjenesten bliver benyttet til oplagring af 

reststridigt materiale27. Dette bidrager ganske vist med flere guidelines til hvordan kendskab kan 

                                                
21 Circular 92, 2009, 17 U.S.C Sec. 512 
22 The Digital Millennium Copyright Act of 1998 - US Copyright Office Summary, afsnit II: Online Copyright 
Infringement Liability Limitation 
23 Law 34/2002 of 11 july 2002, on Information Society Services and Electronic Commerce. Officiel oversættelse har 
ikke været muligt at finde, men loven er kommenteret af ”Spindler, Gerald; Riccio, Giovanni Maria; Perre, Aúrelie Van 
der, 2007, Markt/2006/09/E Service Contract ETD/2006/IM/E2/69, Study on the liability of internet intermediaries, 
Thibault Verbiest, ULYS(Herefter Forslag til Kommissions rapport 2007), afsnit C. General trends in the EU, Part 1, A 
III, 3, c, bb): Member states providing for Formal Requirements 
24 Referere til begrebet ”burde vide” 
25 Peguera. Miguel, 2010, Internet Service Providers’ Liability in Spain – Recent Case Law and Future Perspectives, 
vol(1), issue 3, JIPITEC, betragtning 19 
26Nordemann. Jan Bernd, 2011, Liability for Copyright Infringements on the Internet, vol(2), issue 1, JIPITEC, 
betragtning 22 
27Nordemann. Jan Bernd , 2011, Liability for Copyright Infringements on the Internet, vol(2), issue 1, JIPITEC, 
betragtning 24 
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fortolkes, men skaber samtidig en hel del forvirring da det nu må overvejes, hvad der hviler i 

definitionerne clear kontra unclear infringements.  

Jf. den Østrigske hosting-regel ECG § 16 bestemte lovgiver, at førend der kan konstitueres 

kendskab hos formidleren, må denne ”deliberately promote the direct infringer’s actions”, hvilket 

herefter kun kan påvises hvor det retsstridige materiale er tydeligt reststridigt for en almindelig ikke 

sagkyndig bruger, uden yderligere undersøgelse28. Sådant reststridigt materiale er blevet defineret, 

manifestly illegal content og kan alene af den grund konstituere kendskab. Den østrigske 

implementering ligner den tyske med distinktionen mellem clear og unclear infringement, men 

bruger igen ikke tid på at klargøre hvor grænsen ligger. Her har Belgien i deres implementering 

LSSI29 fastlagt, at børnepornografi og ubestridt ærekrænkelse må anses som værende obvious 

illegal content30 og dermed også manifestly illegal content, da sådant retsstridigt materiale må være 

tydeligt for enhver almindelig bruger.   

Portugal synes at have indført en lidt mere vidtrækkende formulering ved blot at kræve ”if it is or 

should be aware to reveal of the illegal nature of the information”, kan der konstitueres kendskab31. 

Til forskel fra Østrig og Tyskland, har Portugal her valgt at anerkende kendskab, hvor det 

retsstridige materiale burde være tydelig nok til at identificere sin illegitime natur overfor 

formidleren.  

Tjekkiet og Slovakiet har i deres implementering valgt at anvende princippet om culpa lata eller 

conscious neglience hvilket betyder, at der ikke er kendskab før dette ér bevist32. Her menes at 

formidleren, ved blot at være vidende om eventuelt retsstridigt materiale på dennes server, ikke på 

den baggrund alene sidestilles med at have opnået awareness af det retsstridige materiales illegitime 

natur, medmindre materialet i sig selv burde give formidleren kendskab om dette. Dermed nærmer 

vi os samme fortolkning som Tyskland og Belgien har anlagt, hvor konstituering af kendskab eller 

awareness i høj grad afhænger af, hvilken slags retsstridig materiale der er tale om. I forbindelse 

med copyright infringement har man her bemærket, at dette selv for en sagkyndig advokat kan være 

                                                
28E-Commerce-Gesetz, Bundesgesetzblatt 2011, af 21. December 2001. Officiel oversættelse eksisterer ikke på 
nuværende tidspunkt, men er kommenteret af ”Forslag til kommissions rapport 2007, afsnit C. General trends in the EU, 
Part 1, A III, 3, b): Manifestly illegal content” 
29 Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information(eCommerce Act) af 17 Marts 2003. 
Officiel oversættelse eksisterer ikke på nuværende tidspunkt, men loven er kommenteret af ”Se note 28, kommentaren” 
30 Se note 28, kommentaren 
31 Portugues Transposition Act, 2004, Law 7/2004, Art. 16-18. Officiel oversættelse eksisterer ikke på nuværende 
tidspunkt, men loven er kommenteret af “Se note 28, kommentaren” 
32Se note 28, kommentaren 
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svært at vurdere, hvorfor det ikke kan anses for retsstridigt materiale, der uden yderligere 

undersøgelser kan identificeres som værende retsstridigt33. 

 

2.2.2.1 Vurdering 

En sammenfatning af ovenstående viser at følgende kriterier bør overvejes ved vurdering af 

kendskab; 1) hvor åbenlyst ulovligt materialet er, om dette 2) er genkendeligt for den almindelige 

bruger, 3) uden at dette kræver yderligere kontrol og/ eller 4) hvor meget general viden formidleren 

har om, at hans tjeneste tidligere er blevet misbrugt til oplagring af retsstridigt materiale. Disse 

kriterier afspejler den almindelige erstatningslære vi kender i dansk ret, hvor ansvaret for culpøs 

adfærd også afhænger af hvor åbenlys skaden synes at fremstå.  

For så vidt angår sociale tjenester og at den misbrug der ofte registreres retter sig mod misbrug af 

copyright beskyttet materiale, der selv for den sagkyndige kan være svær at vurdere, giver reglerne 

dog ingen tydelig forklaring af, hvorledes man i denne sammenhæng skal vurdere culpa.  

 

2.2.3 Notice and takedown - princippet 

Jf. e-handelslovens § 16, stk. 1, nr. 2, forudsat at formidleren hverken havde en faktisk eller burde 

viden omkring det reststridige materiale, gælder, at formidleren straks skal fjerne materialet på det 

tidspunkt formidler faktisk får et sådan kendskab. Det problematiske i denne bestemmelse er dog, at 

hverken direktivet eller den danske lov beskriver efter hvilken procedure dette skal foregå, samt 

hvilken slags underretning der er påkrævet og nødvendig for at konstituere kendskab. Der eksisterer 

derfor ingen klarhed om, hvad der skal forstås ved ordet straks, hvilket kunne være straks efter en 

rettighedshaver informerer formidleren om det ulovlige materiale, eller om der derudover gives 

formidleren yderligere betænkningstid, til først at vurdere forholdene til det påståede krænkende 

materiale således, at formidleren såfremt klagen forekommer begrundet, først derefter straks har 

pligt til at fjerne materialet. Endvidere er der opstået stor tvivl, om hvornår kravet til underretning 

synes at være opfyldt. Af direktivets betænkninger34 fremgår der ikke nogen forklaring på hvordan, 

straks skal fortolkes, men har i stedet overladt det til hver enkelt medlemsstat at regulere. Direktivet 

nævner dog at en sådan procedurer skal ”foretages under overholdelse af ytringsfriheden”, samt at 

                                                
33 Se note 28, kommentaren 
34 Jf. e-handelsdirektivets betragtning 40 samt 46 - 48 
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der hverken kan forlanges af formidleren en general overvågnings pligt eller aktivt at undersøge 

forhold eller omstændigheder35, der kunne antyde oploading af reststridig materiale. Medlemsstater 

kan dog i sammenhæng med national lov pålægge formidleren, at en rimelig agtpågivenhed udøves 

med henblik på at opdage denne misbrug af copyright materiale mv. I Lovbemærkningerne har man 

valgt blot at opfordre til, at der udarbejdes en NTD-procedure36. 

Udeladelse af denne procedure har vist sig uhensigtsmæssigt og skabt megen kritik af reglerne, da 

de ikke synes at være anvendelige i praksis, hvilket blandt medlemsstaterne har ledt til en ikke-

stringent fortolkning af reglerne. Tyskland har igen anlagt en hård grænse for hvorledes denne 

rimelige agtpågivenhed bør fortolkes, og har angivet kriterier som; a) “intensity of risk”, b) 

“commercial advantage of the hosting provider from the infringements”, c) “weight of interest of 

the copyright holder” eller d) “expense of limiting such risk and lack of existing possibilities to 

neutralize the source of the infringement just as effectively in a different way”37. Tyskland synes 

hermed at kræve en general højere grad af agtpågivenhed og har krævet, at formidler i særlige 

tilfælde installere et Hash/MD5-Filter, der kan genkende navnet på en, én gang allerede fjernet fil, 

hvis denne måtte blive oploadet igen38. Det er dog yderst tvivlsomt, at et sådant system i alle 

tilfælde vil være i overensstemmelse med hensynet til ytringsfriheden samt forbuddet mod ingen 

general eller aktiv overvågningsforpligtelse. Tjekkiet har tillagt det vægt hvor professionel web-

tjenesten er39. Her vil reaktionstiden formidler tildeles til at vurdere om et potentielt krænkende 

materiale skal fjernes, afhænge af tjenesteyderens arbejdskraft og økonomiske ressourcer, hvorfor 

YouTube efter Tjekkies lov vil have væsentlig kortere betænkningstid end den mere private 

anliggende webtjeneste. 

Modsat e-handelsloven og direktivet beskriver DMCA40 samt den Finske implementering41 meget 

detaljeret, hvorledes en NTD-procedure skal foregå. Formidleren skal her klart på sin tjeneste 

informere, hvorhen en krænkede part skal indsende sin klage. I klagen skal den krænkede oplyse 

hvori krænkelsen består, præcis location samt kontaktoplysninger, såfremt det måtte findes 

nødvendigt at indhente yderligere information. Den krænkede indestår her for rigtigheden i sine 
                                                
35 Lovbemærkninger, afsnit 12.2.3 
36 Lovbemærkninger, afsnit 13 
37 Nordemann. Jan Bernd, 2011, Liability for Copyright Infringements on the Internet, vol(2), issue 1, JIPITEC, 
betragtning 39 
38Nordemann. Jan Bernd, 2011, Liability for Copyright Infringements on the Internet, vol(2), issue 1, JIPITEC, 
betragtning 43 
39 Polcák, Radim, 2010, The legal classification of ISPs, vol(1), issue 3, JIPITEC, betragtning 20 
40 17 U.S.C Sec. 512(c)(3), (g)(1) og (f) 
41 Forslag til Kommissions rapport 2007, afsnit C. General trends in the EU, Part 2, A I: Finland 
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oplysninger og kan ifalde et straffeansvar, hvis det modsatte måtte blive påvist. Formidleren skal 

siden informere sin bruger om fjernelse af informationen, hvorefter brugeren efterfølgende har 

mulighed for at indsende en counter-notice om retten til det diskuterede materiale. Herved sikres 

både den krænkede samt krænkeren mod en uretfærdig behandling samtidig med, at formidleren 

kan påkalde sig ansvarsfrihed. Finland har videre indført at klager ved copyright krænkelser, altid 

skal følge deres NTD-procedure, hvorfor kun tydeligt kriminelt materiale som børnepornografi kan 

fjernes på baggrund af en simpel underretning42.  

Portugal har ikke indført en detaljeret NTD-procedure, men har i en anden vigtig betingelse indført, 

at en NTD angående copyright materiale skal komme fra rettighedsindehaveren selv og ikke en 

ugyldig tredjemand43. 

Det må af ovenstående konstateres at hosting-reglens notice and takedown-regel, skaber megen 

forvirring omkring efter hvilken metode, denne regel skal efterleves. Betragtningerne til direktivet 

giver dog formodning for, at formidleren bør gives en vis betænkningstid til at vurdere rigtigheden i 

en klage, da der henvises til, at reglerne skal overholde kravet til ytringsfriheden44. Dette må i så 

fald betyde at formidleren først straks skal fjerne materialet, når denne har haft tilstrækkelig tid til 

at vurdere klagens rigtighed og eventuelt kontakte en advokat om dette, hvilket også ville stemme 

overnes med reglerne i DMCA45. Videre hvad der taler for en sådan fortolkning er ordlyden i e-

handelsloven § 16, hvorefter der forudsætningsvis tales om en konstateret og ikke kun påstået 

lovovertrædelse, hvorfor et sådan krav ville være uden værdi, såfremt formidleren ikke blev tildelt 

en vis form for betænkningstid46. Det må dog samtidig anerkendes, at fremstår notice i form af en 

dommerkendelse fra en offentlig instans, eller hvis det bestridte materiale er åbenlyst retsstridigt, 

bør der modsat ikke gives formidleren betænkningstid inden det retsstridige materiale kan fjernes47.  

Det synes stadig på baggrund af gennemgåede materiale, at være usikkert hvorledes reglerne 

konkret skal fortolkes. Selvom kravet til straks må formodes at være, efter formidleren har haft tid 

til at vurdere klagens rigtighed, foreligger der stor tvivl omkring, hvor længe en sådan 

betænkningstid kan formodes at vare, og videre om der eksisterer en grænse for, hvornår 

                                                
42 Se note 28, kommentaren 
43 Se note 23, kommentaren 
44 Se e-handelsdirektivets betragtning 46  
45 Sandfeld. Søren, 2009, Formidleransvaret i forbindelse med sociale tjenester på internettet, UfR nr. 38, Thomson 
Reuters, Vurdering  
46 Se note 45 
47 Forslag til Kommissions rapport 2007, afsnit B. Recommendations, D: Hosting 
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formidleren vil miste sin ret til at påkalde sig ansvarsfrihed, fordi denne bruger for megen tid og 

deraf handler passivt i forbindelse med at fjerne materialet i tide? Ydermere er der tvivl om hvilken 

betydning det har, hvorfra denne klage fremkommer, samt tydeligheden af det retsstridige 

materiale? Det står her klart, at formidleren ikke blåøjet bare kan fjerne materialet uden at vurdere 

klagen først, da dette kunne fører til fjernelse af materiale der viste sig ikke at være retsstridigt, 

hvorfor ytringsfriheden dermed ville være begrænset, samt at en sådan restriktiv fortolkning kunne 

medføre væsentlig misbrug af reglen om Notice and takedown. I sammenhæng med dette kunne 

formidleren risikerer at ifalde et erstatningsansvar overfor den oprindelige indholdsudbyder af det 

potentielt retsstridige materiale, hvis det viste sig at materialet ikke var retsstridigt, og at et sådan 

ansvar for fjernelse af lovligt materiale ikke på forhånd var blevet fraskrevet fra formidlerens side. 

Hermed opstår der altså to former for ansvar, formidleren skal være opmærksom på48. 

Usikkerheden i begrebet straks er videre berørt af tvivlen omkring betænkningstiden for så vidt 

angår retsstridigt materiale, der allerede én gang er blevet fjernet. Der kunne her bestå en 

formodning for, at man kunne kræve af formidleren, at denne udviste en forhøjet opmærksomhed 

ved gentaget oploadet materiale som i Tyskland, hvorfor kravet til underretning og kendskab, da 

skal fortolkes strengere. En sådan fortolkning skal dog stadig være i overensstemmelse med 

direktivets forbud mod en general overvågningspligt. 

 

2.2.3.1 Vurdering 

Der må igen konstateres en overordnet usikkerhed omkring reglernes anvendelse. Hvad der 

umiddelbart synes at have betydning ved vurdering af bestemmelsen, er 1) det retsstridige 

materiales indhold, 2) hvor detaljeret dette bliver beskrevet i en klage, 3) hvilke beviser der 

foreligger for klagen, 4) klagerens troværdighed og autoritet samt 5) hvor professionel og 

økonomisk stærkt formidleren er49. Det bibringer med nogle flere guidelines til hvorledes man skal 

fortolke reglen, der igen genkendes fra den danske culpalære, hvor bedømmelse også her vil være 

strengere desto større og mere professionel en skadevolder optræder. Det synes dog stadig ikke 

muligt at give en brugbar fortolkning af bestemmelsen, og hvad der uden tvivl står klart, er at EU’s 

ønske om en harmonisering af reglerne ikke har haft den tilønskede effekt med indførelsen af 

direktivet, da det i alt for mange tilfælde er lagt op til den enkelte medlemsstat at fortolke på 
                                                
48Polcák, Radim, 2010, The legal classification of ISPs, vol(1), issue 3, JIPITEC, betragtning 21 
49 Forslag til Kommissions rapport 2007, afsnit C. General trends in the EU, Part 1, A III, 3, c): Formal requirements for 
Notifications 
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grundlæggende begreber som kendskab og straks, der ikke gennem samtlige lande synes at være 

identisk50.  

Til sidst skal det for god ordens skyld nævnes, at såfremt formidleren og informationsleverandøren 

hører under samme enhed som i et ansættelsesforhold, eller hvis formidleren har en tilsvarende 

kontrol med informationsleverandøren, vil formidleren ikke kun påkalde sig ansvarsfrihed og 

ifalder da et direkte ansvar jf. e-handelslovens § 16, stk. 2. 

 

2.3 Retspraksis 
Det har ikke været muligt alene med baggrund i loven og dets forarbejder, at finde frem til en 

præcis fortolkning af e-handelslovens § 16. Tvivlsspørgsmålene omkring formidlerens ansvar, kan 

opdeles i følgende punkter: 1) kendskab til forhold eller omstændigheder hvoraf den skadevoldende 

aktivitet eller information fremgår, 2) hvilken slags underretning der er påkrævet til at skabe 

kendskab og i sammenhæng med dette, hvorledes straks skal fortolkes og 3) hvornår formidleren 

ifalder ansvar grundet manglende opfyldelse af rimelig agtpågivenhed.  

Følgende gennemgang af retspraksis vil herefter blive opdelt i de netop inddelte kategorier og vil 

hver for sig blive vurderet med henblik på, at finde nogle principper markedet kan anvende til 

vurdering af formidlerens ansvar. 

 

2.3.1 Kendskab(Awareness51) 

En dansk dom, Connery - sagen52, har henvist til e-handelslovens § 16. Denne sag omhandlede en 

danske hjemmeside, Connery.dk, der hostede og opfordrede sine medlemmer til at oploade billeder 

af erotisk karakter. Hjemmesiden blev sagsøgt af en fotograf der beskæftigede sig med film og foto 

af erotiske billeder, efter fotografen havde fundet 20 af hans fotografier oploadet på hjemmesiden. I 

Byretten fandt man at formidleren var omfattet af § 16 i e-handelsloven, dog at der ikke kunne 

anerkendes ansvarsfrihed, da formidleren burde vide at sådanne fotos ofte var af professionel 

karakter og dermed ophavsretligt beskyttet. Retten konstituerede herefter kendskab, da formidleren 

                                                
50 Polcák, Radim, 2010, The legal classification of ISPs, vol(1), issue 3, JIPITEC, betragtning 5 
51 Termet ”kendskab” eller ”Awareness” vil fremover relatere sig til det erstatningsretlige ansvar og heraf til forhold 
eller omstændigheder hvoraf den skadevoldende aktivitet eller information fremgår. 
52 Connery – sagen, afsagt d. 8 februar 2010 af Københavns Byret, 5B -1946/2008 & 5B 1409/2009 
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sélv direkte opfordrede sine brugere til at oploade disse billeder. Denne fortolkning bekræftes i en 

Østrigs afgørelse, hvor retten her bemærkede, at der må være kendskab når formidleren 

”deliberately promote the direct infringer’s actions” 53.  

En fransk dom, MySpace-sagen54, der omhandlede oplagring af copyright beskyttede videoer, 

pådrog sig megen kritik da domstolen fastslog, at ISPen måtte have kendskab til det retsstridige 

materiale, alene af den grund at ISPen havde en økonomisk profit af den trafik det retsstridige 

materiale tiltrak. Denne holdning er dog senere klart blevet afveget over flere gange, både 

efterfølgende i fransk retspraksis i den meget omtalte DailyMotion-sag55 og nu endeligt af EU 

Domstolen i Google France vs. Louis Vuitton56, hvor Louis Vuitton sagsøgte Google for gennem 

AdWords, at sælge søgeord der var identiske med deres varemærker. Heri fastslog domstolen57, at 

en økonomisk profit alene ikke er nok til, at formidleren mister retten til at påkalde sig 

ansvarsfrihed jf. e-handelsdirektivets art. 14. Domstolen bemærkede videre, at såfremt en 

formidlers adfærd alene er teknisk, automatisk og passiv, kan der ikke umiddelbart statueres 

kendskab. I sagen blev det afgjort at dette var op til den nationale domstol at vurdere og, at en sådan 

test særligt skulle overveje 1) den kommercielle besked som ledsager det salgsfremmende link og 2) 

ved skabelsen eller valget af søgeord. Implicit heri ligger, at formidler for at have kendskab skal 

have indtrådt i en mere aktiv rolle end den i sagen konstaterede rene teknisk adfærd58. 

 I Spanien har særligt tre sager gjort sig bemærket. Den første, SGAE vs. Asociación of 

Internautas59, omhandlede en hjemmeside som oplagrede et link, antisage.internautas.org, der 

henviste til en ærekrænkende side med overskriften ”putaSGAE60”. Ejerne af domænet 

putaSGAE.org, havde allerede en gang modtaget meddelelse om at fjerne siden. Domstolen fandt 

her, at formidleren burde have haft kendskab til materialet, da dette var red flag content, hvorfor 

formidleren ikke kunne påkalde sig ansvarsfrihed jf. LSSICE/ e-handelsdirektivets art. 16/ art 14. 

                                                
53 OGH, 19/12/2005, 4 Ob 194/05s, kommenteret i ”Se note 28, kommentaren” og afsnit 2.2.2 i aktuelle rapport 
54 Lafesse C. MySpace, afsagt d. 22 juni 2007 af Tribunal de Grande Instance Paris 
55 DailyMotion - Nord-Quest Production et autres-sag, afsagt d. 17 februar 2011, af Cour de Cassation 1ére chambre 
civile, kommenteret af Viola de Azevedo Cunha. Mario, Marin. Luisa & Sartor. Giovanni, Peer-to-peer privacy 
violations and ISP liability: data protection in the user-generated web, www.google.dk, set den. 3-5-2011 
56 Google France & Google vs. Louis Vuitton, sag C-236/07 & C-238/08, afsagt den 23-3-2010 af EU-domstolen 
57 Google France vs. Louis Vuitton, præmis 116 
58 Google France vs. Louis Vuitton, præmis 118 & 120 
59 SGAE vs. Asociación, sag 773/2009, afsagt den 9-12-2009, af Civil Chamber of the Supreme Court(den spanske sag 
kan findes på www.internautas.org) og er kommenteret af Peguera. Miguel, 2010, Internet Service Providers’ Liability 
in Spain – Recent Case Law and Future Perspectives, vol(1), issue 3, JIPITEC, betragtning 45 
60 ”Puta” er spansk og kan oversættes til ”skøge”  

http://www.google.dk
http://www.internautas.org
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Den anden sag, The Quejasonline-sag61, omhandlede et forum hvor medlemmer online kunne 

udtrykke deres kritik omkring forskellige emner, og kommentere på andre medlemmers kritik. Her 

havde et anonymt medlem kritiseret en advokat fra Valencia og beskadiget advokatens rygte. 

Advokaten gav formidleren besked om indholdet, der efterfølgende straks fjernede materialet fra 

sin tjeneste. I Retten af første Instans og Appelretten, blev formidleren kendt ansvarlig for 

brugerens kommentarer, da tjenesten var opbygget således, at formidleren burde vide der var høj 

risiko for oploading af ærekrænkende udtalelser. Sagen blev dog anket helt til den spanske Supreme 

Court, der afviste de to tidligere afgørelser og fastslog, at formidleren ikke havde et sådant 

kendskab som antaget, da han ikke kunne forventes at være vidende om udtalelsernes retsstridige 

natur. Den sidste sag, Telecinco vs. YouTube62, vedrørte en klage om fjernelse af oplagrede 

videoklip på YouTube’s hjemmeside. Her blev det fastlagt at YouTube hører under den spanske 

hosting-reglen i LSSICE art. 16, og ikke kunne anses værende en editor på baggrund af deres 

”feature videos” applikation, der var af ren teknisk og automatisk art. Endvidere udtalte domstolen 

at YouTube ikke kunne antages at have kendskab, ved alene at kræve fra deres medlemmer at 

accepterer ”Terms of Use” i medlemsbetingelserne. Telecinco havde her forsøgt at fremvise burde 

viden, eftersom YouTube proaktivt gør deres medlemmer klar over oploading af retsstridigt 

materiale er ulovligt, hvorfor YouTube burde vide, at deres tjeneste kan eller har været anvendt til 

oploading af retsstridigt materiale. Denne ligestilling med kendskab blev dog ikke anerkendt af 

domstolen. Det skal her bemærkes at retten tillagde det vægt, at YouTube ikke havde nogen 

”download-funktion” samt at de har stillet en NTD-procedure til rådighed, der efter rettens 

opfattelse levede op til lovens krav om straks fjernelse63. Hvad der er særlig interessant ved disse 

sager er for det første, at Spanien har indrømmet at også awareness kan konstituere et ansvar. For 

det andet, at sagerne viser, at formidler ikke kan antages at have kendskab i sammenhæng med 

lovens anvendelse af begrebet ved alene, at kende til omstændigheder om den generelle mulighed 

for at deres tjeneste i nogen omfang kan eller har været anvendt til oplagring af retsstridigt 

materiale. Dog såfremt det retsstridige materiale allerede én gang er blevet mærket som retsstridigt, 

                                                
61 The Quejasonline-sag, sag 316/2010, afsagt den 18-5-2010 af Civil Chamber of the Supreme Court(den spanske sag 
kan findes på www.respomsabillidadinternet.wordpress.com) og er kommenteret af Peguera. Miguel, 2010, Spain: 
Forum held liable for its users’ comments, www.ispliability.wordpress.com set den 28-4-2010 
62 Telecinco vs. YouTube, sag 289/2010, afsagt den 23-9-2010 af Commercial Court of Madrid No 7(den spanske dom 
kan findes på www.elpais.com) og er kommenteret af Peguera. Miguel, 2010, Telecino v. YouTube: the ruling in its 
context, www.ispliability.wordpress.com set den 13-4-2010 
63 Peguera. Miguel, 2010, Internet Service Providers’ Liability in Spain – Recent Case Law and Future Perspectives, 
vol(1), issue 3, JIPITEC, betragtning 56 - 58 

http://www.respomsabillidadinternet.wordpress.com
http://www.ispliability.wordpress.com
http://www.elpais.com
http://www.ispliability.wordpress.com
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synes begrebet kendskab at blive fortolket strengere og der pålægges her formidleren et strengere 

ansvar.  

I Tyskland har Rolex vs. Ricardo(Internet Auction I)64, Rolex vs. eBay(Internet Auction II)65 og 

Rolex vs. eBay(Internet Auction III)66 skabt særlig megen omtale. Alle tre sager retter sig mod 

online webauktioners ansvar. De to første sager går på onlinesalg af forfalskede Rolex produkter og 

den sidste behandler en klage fra Rolex, der ville forpligte eBay til at filtrere deres tjeneste til 

begrænsning af salg af forfalskede produkter. 

Det væsentlig at fremhæve ved sagerne her er, at domstolen i Internet Auction I, ikke fandt at 

formidleren havde kendskab til salg af forfalskede Rolex urer, der udtrykkeligt var blevet beskrevet 

som uægte og solgt til en væsentlig lavere pris end markedsprisen. Formidlerens rolle var her alene 

teknisk og automatisk, da køber og sælger uden formidlerens kontrol havde udbudt, solgt og købt 

produkterne. Retten udtrykte, at formidleren ikke kunne have kendskab, medmindre der kunne 

påvises en intention om salg af forfalskede varer; ”the aider and abettor is only liable if intention 

can be shown on his side as well as on the side of the principal”67. Denne kendskab blev dog i 

stedet i alle tre sager statueret, da det retsstridige materiale allerede én gang var blevet bekendtgjort 

retsstridigt gennem underretning til formidleren, hvorfor formidleren ved samme eller ny brugers 

senere oplagring af identisk eller equal identisk materiale burde være bekendt med the illicit nature 

of the content68. Domstolene vurderede her, at der ikke var tale om ”general awareness of the fact 

that illicit offers/material has been posted on a server in the past”, men derimod at der var tale om 

red flag content, der sidestilles med manifestly eller obvious unlawful materiale og deraf alene er 

nok til at skabe kendskab69. I sammenhæng til dansk ret er det vigtigt her at forstå, at de tyske 

domstole tiltrådte en holdning om, at der ved red flag content var tale om groft uagtsomhed hos 

formidleren, hvorfor neglient ignorance eller second-degree(conditional) intent(dolus eventualis), 

der i dansk ret må ligestilles med simpel uagtsomhed, ikke konstituerer kendskab70.  

                                                
64 Rolex vs. Ricardo, sag I ZR 304/01, afsagt den 11-3-2004, af Bundesgerichtshof(BHG) 
65 Rolex vs. eBay, sag I ZR 35/04, afsagt den 19-4-2007, af Bundesgerichtshof(BHG) 
66 Rolex vs. eBay, sag I ZR 73/05, afsagt den 30-4-2008, af Bundesgerichtshof(BHG) 
67 Rühmkorf. Andreas, 2009, eBay on the European Playing Field: A comparative Case Analysis of L’oreal v eBay, 
Vol(6), issue 3, afsnit 3.2: Joint liability of hosts for trademark infringement in the sale of counterfeits 
68 Rühmkorf. Andreas, 2009, eBay on the European Playing Field: A comparative Case Analysis of L’oreal v eBay, 
Vol(6), issue 3, afsnit 3.3.2: German law 
69 Härting, CR 2001, 271(276) og Spindler CR 2001, 325(332 f)) kommenteret i Forslag til Kommissions rapport 2007 , 
afsnit C. General trends in the EU, Part 1, A III, 3, a): Required Level of Knowledge or Awareness 
70 Dette er blevet bekræftet i sag I-20 U 204/02, afsagt den 26-2-2004 af OLG Düsseldorf sammenholdt med VI ZR 
335/02, afsagt den 23-9-2003, af Bundesgerichtshof(BHG) og er kommenteret af ”Se note 69” 
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I L’oreal vs. eBay71 fra den engelske High Court der har stillet EU Domstolen nogle præjudicielle 

spørgsmål om fortolkning af e-handelsdirektivet, har EU Domstolen efter længe ventet svar forsøgt 

at udrede reglernes anvendelse. Sagen handler om eBay, der gennem køb af keywords fra Google 

reklamerer for eBay’s auktionsside ved bl.a. at informere købere om, at der på tjenesten sælges 

L’oreal produkter. Disse produkter rangere mellem ægte og ikke retsstridige produkter, til 

forfalskninger samt L’oreal produkter der ikke er tiltænkt det europæiske marked, men nu får en 

sådan adgang via eBay. Videre hvor der er behov for det, yder eBay direkte hjælp til optimering om 

markedsføring af brugernes salgsudbud72. I sagen bemærker Domstolen at art. 14 ikke kun skal 

vurderes efter en ren ordlydsfortolkning, men videre i sammenhæng med direktivets formål samt, 

den måde hvorpå tjenesten ydes73. Heri følges General Advokat Jääskinen’s anbefalinger til sagen, 

der ligeledes konstatere, at man bør fokusere på selve den aktivitet formidleren er involveret i, og 

identificere om denne aktivitet er beskyttet under formålet med art. 14. Han udtrykker her, at en 

sådan test er langt mere fleksibel i forhold til markedets løbende udvikling, videre at en sådan test er 

anvendelig, og hvis det findes at en formidlers aktivitet ikke kan identificeres i safe habour-reglen, 

må man modsatrettet kunne konstituere et ansvar såfremt et andet regelsæt måtte pålægge 

formidleren dette74. Denne fortolkning synes at bygge på den overbevisning, at direktivets 

betragtning 42 er direkte henvendt til art. 12 og 13 i direktivet om mere conduit og caching. 

Herefter, må i stedet betragtning 46 til direktivet, henvise til hosting-reglen i art. 14, hvorfor testen 

skal vurderes ud fra den aktivitet formidleren udføre, hvori nogle aktiviteter nødvendigvis vil være 

beskyttet under hosting-regel for at sikre formålet med direktivet. Andre aktiviteter vil dog heraf 

ikke være beskyttet under art. 14. Domstolen udtaler herefter, at hvor en formidler optimerer og 

markedsfører en brugers salgsudbud, vil han få en sådan kendskab og kontrol med salgsudbudene, 

at denne aktivitet ikke længere kan anses som værende ren teknisk og automatisk, hvorfor denne 

adfærd falder uden for art. 14’s anvendelsesområde75. Denne metode synes umiddelbart at være en 

bredere udgave af neutralitets-testen rettet mod, hvordan formidlerens adfærd tillader og hoster en 

anonym brugers aktivitet76.  

 
                                                
71 L’oreal vs. eBay, sag C 324/09, afsagt den 12-07-2011 
72 L’oreal vs. eBay, præmis 28-31 & 114 
73 L’oreal vs. eBay, præmis 111 
74 GA Jääskinen i L’oreal vs. eBay, sag C 324/09(herefter Jääskinen), præmis 147 - 150 
75 L’oreal vs. eBay, præmis 116 & 123 
76 Viola de Azevedo Cunha. Mario, Marin. Luisa, Sartor. Giovanni, Peer-to-peer privacy violations and ISP liability: 
data protection in the user-generated web, afsnit 3: The exemptions of liability for the ISP in the e-commerce Directive: 
the principle of neutrality, www.google.dk, set den. 3-5-2011 

http://www.google.dk


 31 

2.3.1.1 Vurdering 

En opsummering af retspraksis viser, at forvirringen omkring brugen af reglerne stadig er stor. 

Sagerne indikerer hvad vi allerede vidste, at desto mere aktiv rolle en formidler har, desto strengere 

bliver kravene til ansvarsfrihed. Connery-sagen og Telecinco vs. YouTube viser, at direkte 

opfordring skaber burde viden men, at en teknisk applikation som ”Feature Videos” ikke er direkte 

opfordring. Videre med L’oreal vs. eBay-dommen, synes direkte markedsføring af brugernes 

slagsudbud også at afskære formidleren fra at påkalde sig ansvarsfrihed i direktivets art. 14, 

eftersom denne aktive adfærd ikke hører under dets anvendelsesområde. Endvidere ved vi, at jo 

tydeligere det retsstridige materiales illegitime udseende er, desto strengere er kravene igen for 

ansvarsfrihed. Her så vi at forfalskede varer, der direkte bliver beskrevet af en bruger som 

forfalskede, ikke alene er tydeligt nok til at konstituerer kendskab, derimod synes der dog at 

foreligge enighed om, at hvis den samme bruger senere oploader sådant identisk eller equal identisk 

materiale, vil dette være nok for at skabe burde viden hos formidleren, der siden kan ifalde ansvar. 

Her må nødvendigvis være tale om et specifikt retsstridigt materiale og ikke blot en general 

kendskab til, at ens tjeneste tidligere har været anvendt til oplagring af retsstridigt materiale. 

Kriterierne stemmer overnes med den danske culpa-bedømmelse, der også vil blive vurderet 

strengere overfor en potentiel ansvarlig formidler, desto mere det måtte have stået klart for 

vedkommende, at det oplagrede materiale var retsstridigt. Her har EU Domstolen udtrykt, at 

retsstridigt materiale, der ville skabe burde vide hos en påpasselig erhvervsdrivende, skal statuere 

kendskab77. Det er dog stadig utrolig svært, at udlede hvorledes formidlerens kendskab i andre 

situationer kan be - eller afkræftes. De tyske sager har været stærkt kritiseret for at lægge en for 

hård grænse, hvilket af kritikkerne skyldes det tyske Störerhaftung -princip der grundlæggende 

svarer til det danske culpa-ansvar78. Heraf stilles der spørgsmål til sagernes retskildeværdi, eftersom 

disse har peget i hver deres retning. Særligt hvad angår domstolenes tendens til at statuere burde 

viden ved oplagring af identisk eller equal identisk retsstridigt materiale fra samme eller ny bruger, 

synes dette ikke i overensstemmelse med direktivets forbud mod general overvågning samtidig med 

overholdelse af informations – og ytringsfriheden. 

  

                                                
77 L’oreal vs. eBay, præmis 120 
78Se bl.a. Jääskinen, præmis 56-58 og Rühmkorf. Andreas, 2009, eBay on the European Playing Field: A comparative 
Case Analysis of L’oreal v eBay, Vol(6), issue 3 
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2.3.2 Krav til Notice og begrebet straks 

Vi ved at kravene til straks afhænger af hvor tydelig illegalt det påklagede materiale er, samt hvor 

professionel formidleren fremstår at være79. Videre synes det nu at kunne formodes, at red flag 

materiale ikke behøver nogen underretning, før der kan opstå en pligt for formidleren til straks at 

fjerne et sådant materiale. Red flag materiale synes her at være retsstridigt materiale der allerede én 

gang er blevet givet underretning om og/ eller være materiale, der tydeligt giver udtryk af at være 

retsstridigt, så formidleren burde vide at dette skal fjernes80. 

Hvad angår andre former for retsstridigt materiale vil dette kræve en notice, før der kan statueres 

kendskab hos formidleren. En sådan notice kan ikke formodes kun at være gyldig, såfremt den 

kommer fra en offentlig juridisk instans. Hvad derimod synes at være afgørende er, om det 

retsstridige materiale er blevet tilstrækkelig specificeret overfor formidleren. I Telecinco vs. 

YouTube81 anerkendte domstolen, at YouTube først kunne identificere og fjerne det påklagede 

materiale, når der var oplyst om eksakt URL-adresse for hver enkelt fil82. Det blev samtidig 

anerkendt, at hvis materialet bliver fjernet samme dag som underretning kommer til kendskab, må 

kravet til straks være opfyldt. Denne holdning har Jääskinen ligeledes anerkendt i hans udtalelser til 

L’oreal vs. eBay83, hvor eBay gennem deres egen NTD-procedure, VeRo, formår at fjerne 98% af 

det påklagede materiale indenfor 24 timer84.  I den seneste DailyMotion-dom85 blev det ligeledes 

bekræftet, at det retsstridige materiale specifikt skulle identificeres samtidig med, at klagerens ret 

og det påklagede materiales illegalitet, også skulle bekræftes; ”a description of the facts and of their 

precise location and the reasons for which the contents must be removed including the reference to 

legal provisions or facts86. Det må herefter antages at kendskab er kommet til kende, når en sådan 

notice som beskrevet ovenfor er modtaget87.  

I Connery-sagen fandt man at kravet til straks ikke var opfyldt, da formidleren ikke effektivt havde 

fjernet materialet, eftersom brugere der havde kendskab til den direkte URL adresse, stadig kunne 

                                                
79 Se nærværende rapports afsnit 2.2 og 2.3.1 
80 Se note 69  
81 Se note 58 
82 Se note 59 
83 Se note 67 
84 Jääskinen, præmis 29 - 31 
85 Se note 55 
86 Viola de Azevedo Cunha. Mario, Marin. Luisa, Sartor. Giovanni, Peer-to-peer privacy violations and ISP liability: 
data protection in the user-generated web, afsnit 4.1: The experience of EU member states, www.google.dk, set den. 3-
5-2011 
87 Se også Sag 2119/06, afsagt den 21-9-2006, af OLG München kommenteret af ”Se note 49” og Olivier vs. Bloobox 
Net Case, afsagt den 21-11-2008, af Paris Court of Appeal kommenteret af ” Se note 86” 

http://www.google.dk
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se materialet88. I en anden interessent dom, Lycos vs. Pessers89, som omhandlede et Forum, hvor 

Pessers, der solgte frimærker på eBay, af en anonym bruger var blevet beskyldt for at være en 

svindler, har domstolene udtalt, at hvor der er udelukket enhver form for tvivl om det krænkende 

materiales retsstridighed, kan en simple notice være nok til at skabe kendskab hos formidleren. 

Dette synes efter L’oreal vs. eBay-dommen at blive bakket op af EU Domstolen der bemærker, at 

for at sikre effektiviteten i art. 14 vil måden, hvorpå formidler kan opnå kendskab, ikke være 

udtømmende90. I stedet skal der vurderes på, om der i hver enkelt sag ligger formodning for om en 

påpasselig erhvervsdrivende burde have opdaget det retsstridige materiale, gennem NTD’er, egne 

undersøgelser mv91. 

 

2.3.2.1 Vurdering 

Der har ikke været mange sager hvor domstolene har vurderet hvilken slags notice der er påkrævet, 

og efter hvilken procedure, dette skal foregå. Det efterlader de involverede parter i stor usikkerhed 

omkring, hvor lang tid en formidler bør gives til vurdering af en potentiel krænkedes ret. Det ligger 

nogenlunde fast, at tydeligt retsstridigt materiale ikke kræver nogen særlig vurderings tid, hvorfor 

hvis underretningen er tilknyttet en præcis location, uden videre straks bør fjernes. Dog er denne 

betænkningstid ikke nærmere beskrevet ved klager, hvor tydeligheden af det retsstridige materiale 

er mindre indlysende. Her skal materialet vurderes individuelt fra sag til sag, hvilket er en uheldig 

retsstilling for både formidler og rettighedshaver, da ingen af dem med sikkerhed kan vide hvornår 

kendskab indtræder og retten derefter overgår til krænkedes fordel. Det er klart at jo mere præcis en 

rettighedsindehaver kan bevise sin mistanke, desto nemmere må vurderingen være for formidleren, 

hvorfor dette er et væsentligt kriterium. Dog kan formidleren heller ikke acceptere enhver 

henvendelse der dukker op, da risikoen for misbrug gennem falske NTD-erklæringer er for stor. Det 

må dog anerkendes i praksis, at ærekrænkende udtalelser for den krænkede selv relativt let må 

kunne påvises. Videre vil indehavere af copyright materiale ofte ligge inde med skriftligt bevis for 

retten til materialet, således at de også i en klage relativ nemt kan fremvise begrundet mistanke. Det 

synes herefter at forekomme, at såfremt der i en notice fremgår præcis location på det retsstridige 

materiale samt begrundet mistanke for klagers påstand, bør formidleren tildeles minimum 24 timer 

                                                
88 Se note 48 
89 Lycos vs. Pessers, sag C04/234 HR, afsagt den 25-11-2005, af the Dutch Supreme Court(den Hollandske version kan 
findes på rechtsprak.n), kommenteret i ”Se note 28, kommentaren” 
90 L’oreal vs. eBay, præmis 121 - 122 
91 Se note 90 
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til, efter en sådan underretning er kommet til kendskab, at vurdere klagens indhold og herefter 

effektivt fjerne den, såfremt den anerkendes. Lykkedes dette ikke, vil formidleren ikke længere 

kunne påkalde sig ansvarsfri, da der i stedet må foreligge kendskab, hvorpå dette materiale straks 

skal fjernes. Hvad angår effektiviteten i art. 14 og at den notice hvorpå en formidler kan få kendskab 

ikke er udtømmende, synes en simple notice kun mulig, hvor materiale er tydeligt ulovligt, da andet 

næppe kan gøre en påpasselig erhvervsdrivende ansvarlig. Videre for så vidt angår equal identisk 

materiale oploadet af en anden bruger, synes nogle af den holdning, at dette er red flag materiale. 

Dog har ingen endnu kunne identificere hvad der ligger i begrebet equal identisk. Ved et sådant 

materiale, hvis rettighedsindehaveren vil sikre sin ret, må denne stadig skulle give besked om dette 

til formidleren. 

 

2.3.3 Overvågningsforbudet og Rimelig agtpågivenhed 

Kernen i denne diskussion omhandler Internettets ytringsfrihed og deres forsatte udvikling på den 

ene side, overfor værkindehavernes rettigheder på den anden side, og deres fortsatte incitament til at 

skabe nye værker.  

En af de mest omtalte sager der bearbejdede denne problemstilling, er SABAM vs. Tiscali92, der 

drejede sig om en webtjeneste, Tiscali, der tillod sine brugere via p2p teknologi at udveksle 

musikfiler over nettet, filer hvoraf SABAM i visse af tilfældene besad brugsrettighederne til disse. 

Sagen drejer sig om overtrædelse af direktivets art. 12 Mere Conduit, men det væsentlige i sagen er 

domstolens udtalelser om de fremtidige forpligtelser Tiscali blev tillagt. Dommeren tilkendegavn, at 

der udtrykkeligt forelå en pligt for Tiscali til at være agtpågiven og proaktiv, ”action en 

cessation”93, i forbindelse med at forhindre misbrug af rettighedsindehavernes værker. På baggrund 

af ekspertudtalelser om tilgængelig filtreringsteknologi blev det pålagt Tiscali for fremtiden via 

filtrering, at forhindre denne misbrug94. Tiscali protesterede og anlagde, at dette var i strid med 

direktivets art. 15 om et generelt overvågningsforbud og aktiv søgen. Dommeren afviste dog denne 

påstand med, at der var tale om en filtreringsteknologi bevist af sagsøger, Audible Magic, der var 

begrænset til kun at blokere og filtrere særskilt materiale, hvorfor dette ikke var en general men 

                                                
92 SABAM vs. S.A Tiscali(Scarlet), sag 04/8975, afsagt den 29-06-2007, af Tribunal de premieré instance de 
Bruxelles(den engelske oversættelse kan findes på www.cardozoaelj.net set den 14 Maj 2011) 
93 Forslag til Kommissions rapport 2007, afsnit C: General trends in the EU, Part 1, B II, 4, a): Mere Conduit 
94 Se note 49 

http://www.cardozoaelj.net
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specifik overvågningsforpligtelse95. Herefter gav domstolen Tiscali seks måneder til at finde frem til 

tilgængelig filtreringsteknologi, og deraf bevisbyrden for at denne var tilstrækkelig96. Sagen, og 

nærmere omkring en national instans mulighed, for at pålægge formidler sådanne forpligtelser, er 

dog siden blevet henstillet til EU Domstolen, hvor General Advokat Pedro Cruz Villalón har givet 

sine anbefalinger til sagen97. Han bemærker, at sådanne filtre, som omtalt i sagen, vil fjerne det 

potentielt retsstridige materiale ved enten dets transaktion eller mod underretning og altså ikke på 

baggrund af en dommerkendelse98. Dette vil som konsekvens betyde en væsentlig risiko for 

sikringen af informations- og ytringsfriheden, der jf. EU-retten kun kan anerkendes såfremt disse er 

”in accordance with the law… and quality of the law”. Her udtaler Villalón, at dette kun bør anses 

for opfyldt hvor “such a restriction would only be permissible if it were adopted on a national legal 

basis, which was accessible, clear and predictable99”. 

Den franske dom, Zadig vs. Google Video100, behandlede en sag om en dokumentarfilm produceret 

og ejet af Zadig Productions, der var blevet gjort tilgængelig på Google Videos webtjeneste. Zadig 

havde informeret Google om dette, hvorefter dokumentaren straks blev taget ned. Samme film blev 

dog senere oploadet af andre brugere på Google Video, hvor Google i senere to henvendelser fra 

Zadig også straks fjernede disse filer. Domstolen mente dog, at der var tale om identisk materiale, 

der allerede en gang var blevet bekendtgjort retsstridigt overfor Google, hvorfor materialet havde 

fået status af red flag, hvis naturlige illegitimitet burde være tydeligt for formidleren, således at de 

var forpligtet til selv at overvåge og sikre, at disse filer ikke igen blev oploadet på siden101. 

I den tyske Internet Auction I102, introducerede den tyske domstol, The Core-Theory103, og fastslog 

at på tidspunktet hvor formidleren har fået kendskab gennem underretning fra 

rettighedsindehaveren, opstår der en pligt til proaktivt at overvåge alt fremtidige identisk materiale 

                                                
95 Se note 49 
96 Forslag til Kommissions rapport 2007, afsnit C: General trends in the EU, Part 1, B IV: Measures Issued 
97 Scarlet vs. SABAM, sag C 70/10, General Advokat Pedro Cruz Villalón’s anbefalinger, 14 april 2011. Engelsk 
oversættelse er endnu ikke ude, men er blevet kommenteret af Angolopoulos. Christina, 2011, Court of Justice of the 
European union: Advokat General Cruz Villalón Delivers Opinion on Scarlet v Sabam, IRIS 
98 Se note 97 
99 Se note 97 
100 Zadig Productions vs. Google Inc, afsagt den 19-10-2007, af Tribunal de Grande Instans de Paris kommenteret af 
Blázquez. Francisco, 2007,  Legal observations of the European Audiovisual observatory: User-Generated Content 
Services and Copyright, IRISplus, afsnit 3.1.1.1: Legal Framework 
101 Se note 100 
102 Se note 64 
103 Forslag til Kommissions rapport 2007, afsnit C: General trends in the EU, Part 1, B I, 3): Injunctions and  Art 15(1) 
ECD 
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og sikre, at dette bliver fjernet104. Denne fremtidige overvågning bør udstrækkes i 

overensstemmelse med, hvad domstolen i hver enkelt sag finder rimeligt, og vil afhænge af 

formidlerens teknologiske filtreringsmuligheder samt økonomiske forhold105. Disse antagelser blev 

senere bekræftet i Internet Auction II106, hvor domstolen samtidig udtalte, at det måtte være teknisk 

muligt fremtidigt at overvåge oplagring af identisk materiale via eBay’s egen søgemaskine og 

derefter manuelt vurdere fra fund til fund, om der var tale om retsstridigt information107. I 

forlængelse af dette har domstolene i to andre tyske sager108 tiltrådt, at fjernelse af websider gennem 

blokering af IP-adresser, blokering af domæner via DNS-filtrer og blokering af adgangen til den 

eksakte URL- location gennem Proxy-servere, er filtreringsmetoder, der ikke kun er teknisk mulige, 

men også rimelige samt ikke et udtrykt for general overvågning, men derimod specifik 

overvågning. Det er dog tvivlsomt hvorvidt disse sager stiller præcedens for området, og særligt 

risikoen for begrænsning af ytringsfriheden synes at forekomme sandsynlig ved disse 

filtreringsmetoder. Til støtte for den udtalelse har The Bavarian Higher Administrative Court109 

udtalt, at der på nuværende tidspunkt(2007) ikke er udviklet nogen filtreringsmetoder, der er teknisk 

egnede.  

I L’oreal vs. eBay110 har EU Domstolen udtalt, at det foreligger de nationale medlemsstater at 

udstede beføjelser til, at formidler sikrer krænkelse ophører samt forebygger mod fremtidige 

krænkelser111. Overvågningsforpligtelser af materiale af lignende art en formidler herefter kan 

pålægges skal være 1) effektive, 2) stå i rimelig forhold til krænkelsen, 3) have afskrækkende 

virkning og 4) må ikke stå til hinder for samhandelen112. På baggrund af dette synes der at foreligge 

en formodning om, at en forpligtelse, såfremt den overholder proportionalitetsprincippet, vil være i 

overensstemmelse med forbuddet mod general overvågning og indikere den rimelige 

agtpågivenhed, man må kunne forvente af en påpasselig erhvervsdrivende. 

 

                                                
104 Se note 103 
105 Se note 103 
106 Se note 65 
107 Se note 69 
108 Sag 477/07, af LG Frankfurt an Main & Sag 2567/02, afsagt den 19-3-2003, af OVG Münster kommenteret af ”Se 
note 96” 
109 Sag 24 CS 07.10, afsagt den 7-5-2007 af BayVGH kommenteret af ”Se note 96” 
110 Se note 71 
111 L’oreal vs. eBay, præmis 131-132 
112 L’oreal vs. eBay, præmis 135-141 & 144 
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2.3.3.1 Vurdering 

I forlængelse af afsnit 2.3.1 og 2.3.2 virker det til, at retsstridigt materiale, der allerede én gang er 

blevet underrettet overfor formidleren, får status af red flag materiale, der således bevirker, at 

formidleren fremtidigt skal overvåge og sikre, at sådant materiale ikke igen bliver tilgængeligt på 

webtjenesten. En sådan overvågning er blevet godkendt i flere sager, og begrundet i at der ikke er 

tale om general overvågning, men derimod specifik overvågning, som direktivet ikke har forbudt 

nationale medlemsstater mod at indføre. Igen er spørgsmålet dog, hvor bredt disse forpligtelser 

rækker. De tyske domstole, der positivt fremhæver tre filtreringsmetoder de finder egnede, synes 

meget nemt at kunne få den konsekvens, at begrænse ytringsfriheden. Videre at formidleren ikke 

kun aktivt er forpligtet til at overvåge specifik underrettet materiale, men også manuelt senere at 

vurdere og eventuelt fjerne dette, vil hurtigt kunne bevirke at formidlerens økonomiske eksistens 

grundlag forsvinder, hvilket ikke var formålet med direktivet113. Ydermere synes fortolkningen om, 

at equal identisk og/eller næsten identisk materiale også skal overvåges, næsten uoverkommelig for 

formidleren. Som retspraksis er nu, vil det være op til formidleren selv at skulle vurdere, hvornår 

dette er tilfældet og videre proaktivt forhindre, at sådant materiale, som formidleren end ikke selv er 

bekendtgjort om er retsstridigt eller ej, genoplagres på tjenesten. Balancen mellem internettets 

ytringsfrihed og forsatte innovation kontra værkindehavernes rettigheder synes hermed at blive 

skubbet for meget over på værkindehavernes side til skade for internettets forsatte udvikling. Dog 

har flere udtalt, at direktivet i nogen grad bør skabe incitamenter for tjenesteudbyderne til at udvikle 

teknologier, der kan hjælpe til opdagelse af disse retsstridige filer, således at denne proces 

optimeres og omkostningerne begrænses114.   

 

2.4 Sædvane og Forholdets Natur 

Den store retsusikkerhed er et tydeligt bevis på, at man endnu ikke har fundet ud af hvorledes 

balancen mellem internettets tjenesteyder og værkindehavernes rettigheder skal afbalanceres. I 

Danmark har IT-Branchen(ITB) sammen med Telekommunikationsindustrien(TI) i 2006 udarbejdet 

et kodeks til håndtering af rettighedskrænkelser, hvor ISP fungerer som mellemmand115. Det er 

primært rettet mod Tele- og Internetudbydere, men man har også henvist til at, andre hosting-

                                                
113 Se afsnit: Indledning 
114 Se note 63 
115 TI og ITB, Adfærdskodeks for ISP’er i Danmark vedr. håndhævelse af immateriellerettigheder(kan findes på 
www.Teleindustrien.dk, set den 18-5-2011) (herefter Kodekset) 

http://www.Teleindustrien.dk
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produkter116, er omfattet af kodekset. Der står heri, at ISP er forpligtet til at skabe en nem og 

tilgængelig kommunikationslinje til hvorhen, en anmeldelse om krænkende materiale kan sendes117. 

Denne klage skal identificere indholdet samt oplyse om præcis location. Herefter, hvis krænkelsen 

sandsynliggøres gennem dokumentation, skal ISP hurtigst muligt fjerne det retsstridige materiale118. 

I forbindelse med fjernelsen af materialet, forlanger ISPerne at blive dækket for eventuelle 

skadesomkostninger, de måtte ifalde som følge af et erstatningskrav fra oprindelig 

indholdsudbyder119. I 2007 udarbejdede samme parter retningslinjer til håndtering af strafbar adfærd 

på internettet120, som siden først i 2010121  blev opdateret, på trods af man i 2007 fastslog en årlig 

gennemgang af kodekset med revision, såfremt det blev fundet nødvendigt. Disse retningsliner er 

dog overvejende rettet mod straffeansvaret ved tydeligt retsstridigt materiale som børneporno, hvor 

eneste forskel på 2007 og 2010 udgaven er formuleringen af deres ”Hovedkategori 2” hvor de går 

fra at benytte begrebet, straffelovsovertrædelser til personrelaterede straffelovsovertrædelser, 

hvilket umiddelbart virker som en indsnævring af kodekset. Endvidere synes brancheaftalerne vage 

og upræcise, hvorfor der ikke findes at være hold for at skabe præcedens gennem sædvanen på 

markedet.  

Hvad angår muligheden for at stille begrænsninger til direktivet, her særligt henvist til den rimelige 

agtpågivenhed man kan forpligte formidleren at yde og muligheden for at indføre 

filtreringsmetoder, har der været overordentligt stor tvivl om, hvordan dette skulle gøres for forsat 

at respektere direktivets art. 15 og dets betragtninger. Betragtningerne til direktivet122 har tydeligt 

fastlagt, at eventuelle begrænsninger skal respektere informations- og ytringsfriheden123, og at 

sådanne begrænsninger ikke må ligge udover, hvad der er nødvendigt for at sikre formålet med 

dem, således at EMRK124 art 10, stk. 2 om proportionalitetsprincippet125 til enhver tid overholdes. 

Dette bekræftes i Europarådets anbefaling til internetfiltres respekt af informations- og 

                                                
116 Kodekset, afsnit 4.2 
117 Kodekset, afsnit 4.6 
118 Kodekset, afsnit 4.1 
119 Se note 118 
120 TI og ITB, Retningslinjer for håndtering af henvendelser om strafbar adfærd på internettet, 2007(kan findes på 
www.teleindustrien.dk, set den 18-5-2011) 
121 121 TI og ITB, Kodeks til regulering af uønsket adfærd på internettet, 2010(kan findes på www.teleindustrien.dk, set 
den 18-5-2011) 
122 Jf. e-handelsdirektivet betragtning 9, 10 og 46 
123 Se forklaring af princippet i ”Neergaard. Ulla & Nielsen. Ruth, 2004, EU-retten, 4.udgave, Forlaget Thomson, kap 2: 
Hovedprincipper og grundlæggende rettigheder  
124 Europæiske Menneskerettighedskonvention, se note 123 for yderligere forklaring 
125 Se note 123 

http://www.teleindustrien.dk
http://www.teleindustrien.dk
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ytringsfriheden126. I Kommissionens første rapport til direktivet i 2003 fandt man, at der ikke på 

daværende tidspunkt fandtes nogle effektive filtreringsmetoder, der kunne opretholde kravet til 

informations- og ytringsfrihed127. Der er ikke siden udkommet nogen rapport fra Kommissionen, 

men i anbefalingerne til næste rapport har man ikke eksplicit udtrykt, at der ikke findes effektive 

filtreringsteknikker128. De bemærker at muligheden for at integrere et filter på ens web-tjeneste 

afhænger af formidlerens økonomiske styrke, samt hvilken slags retsstridig materiale der forsøges 

frafiltreret129. I sammenhæng med dette nævner de den tyske retspraksis hvor domstole 

identificerede filtreringsteknikker, som efter deres vurdering var både effektive og specifikke nok til 

at overholde direktivets art. 15. Det modsatte blev dog fundet af BayVHG130, hvor man bemærkede, 

at der ikke på daværende tidspunkt, 2007, eksisterede egnede filtreringsmetoder, der kunne sikre 

informations- og ytringsfriheden samt art. 15 til direktivet. Det bemærkes dog igen, at det anbefales 

at domstolene fortolker reglerne således, at de skaber incitament for formidleren til at udvikle 

filtreringsteknikker, dog at dette ikke må give anledning til en general overvågningsforpligtelse131.  

 

2.5 Sammenfattet vurdering 
Den juridisk analyse viser, at retstillingen omkring formidlerens ansvar og forpligtelser både i 

Danmark og resten af Europa er overordentlig uklare. Reglernes forarbejder og retspraksis viser, at 

desto tydeligere materialets illegitime natur er, desto strengere vil culpa blive vurderet. Samtidig vil 

vurderingen af formidlerens aktive adfærd og kontrol have en betydning for vurderingen, om 

formidler falder uden for § 16’s anvendelsesområde. Det er dog særdeles svært at forudse, hvor 

grænserne for disse kriterier skal lægges, da retspraksis viser at krænkelserne ofte relaterer sig til 

copyright materiale eller ærekrænkende udtalelser, hvori vi har set en domstol udtale, at direkte 

beskrevet forfalskede varer ikke var tydeligt nok til at skabe burde viden for formidleren. Dette leder 

til, at alt førstegangs oploadet retsstridigt materiale som udgangspunkt skal underrettes, før 

formidleren og heri påpasselig erhvervsdrivende kan og skal reagere med fjernelse. I sammenhæng 

til dette antyder retspraksis samt danske kodeks-regler, at såfremt der i underretningen fremgår 

specifik location samt beskrivelse af krænkelse og her en begrundet mistanke, vil formidleren være 
                                                
126 Committee of Ministers to member states(Europarådet), Recommendation CM/Rec(2008)6: on the measures to 
promote the respect of freedom of expression and information with regard to Internet filters 
127 COM(2003) 702 final, 21-11-2003, s.14 samt fodnote 73. 
128 Forslag til Kommissions rapport 2007, afsnit B: Recommendations, f: Injunctions and Filtering 
129 Se note 128 
130 Se note 109 
131 Se note 128 
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forpligtet til effektivt at fjerne materialet. Her vil det kunne få betydning for vurderingen, om 

formidleren har oplyst om og skabt adgang for krænkeren, til nemt at sende en sådan underretning. 

Der er dog stadig stor usikkerhed om, hvor længe formidlerens betænkningstid kan være, hvis 

materialet ikke i sig selv eller gennem en underretning tydeligt giver udtryk for at være illegitim. 

Heri ligger at formidleren ikke blåøjet kan accepterer klagen, da dette som sagt kan lede til uønsket 

misbrug af NTD-proceduren. Videre kan dette give udfald i, at formidleren rammes af et søgsmål 

fra den oprindelige indholdsudbyder, hvis materialet viser sig ikke at være retsstridigt, f.eks. ved at 

indholdet ikke havde værkshøjde. Det skønnes dog at formidleren, såfremt klager på troværdig vis 

fremfører bevis for begrundet mistanke, at formidleren godtroende kan fjerne indholdet. Et andet 

endnu ikke besvaret spørgsmål er, hvorledes formidleren skal forholde sig til identisk materiale 

oploadet af en anden bruger, samt equal- og næsten identisk materiale oploadet af samme eller ny 

bruger. Tysk retspraksis viser, at sådant materiale er direkte red flag materiale, hvor det alene 

skaber burde viden hos formidleren, der hermed indirekte pålægges fremtidigt at overvåge og fjerne 

sådant oploadet materiale. De tyske dommes retskildeværdi synes dog at være tvivlsom særligt med 

hensyn til overholdelse af informations- og ytringsfriheden og direktivets art. 15. Videre har EU 

Domstolen i L’oreal vs. eBay givet udtryk for, at nationale instanser kan tildele formidlerne 

overvågningsforpligtelser af lignende materiale i fremtiden, men foruden de begrænsninger til 

hvilke forpligtelser man kan pålægge, har man ikke nærmere specificeret, hvad der skal forstås ved 

lignende materiale. Der fremstår dog klart en tendens til, at domstole i fortolkning af den specifikke 

overvågning bør give formidlerne incitament til at opfinde nye og mere effektive filtreringsmetoder, 

der kunne afhjælpe denne misbrug. Heri vil vurderingen af en formidlers rimelig agtpågivenhed 

særligt blive begrundet i den pt. tilgængelige egnede filtreringsteknologi, samt formidlerens 

økonomiske styrke. Alle forpligtelser skal dog respektere EU rettens grundlæggende rettigheder. Det 

er ikke muligt at finde en klar fortolkning af reglernes anvendelse, og dette er utvivlsomt en 

Unionsopgave, der nøje bør afvejes og præciseres, for at skabe den ønskede EU harmonisering. 

Umiddelbart kan markedet håbe på, at de verserende og fremtidige sager der når til EU Domstolen, 

specificere hvordan reglerne skal anvendes.  
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Økonomisk analyse 

3.1 Rets- og Kontraktøkonomi 
Rets- og Kontraktøkonomi er en disciplin, der ved brug af socialøkonomiske begreber og 

fundamentale økonomiske teorier forsøger, at forklare juraen, dens indflydelse på folks adfærd og 

hvordan retsregler fordeler et markeds tilgængelige ressourcer. Faget har eksisteret længe, og 

tilbage i 1700-tallet kender vi forfattere som Jeremy Bentham og Adam Smith, der via økonomiske 

analyser forsøgte at analysere Juraen132. Efter en kort pause på udviklingen af nye teorier i første 

halvdel af det 20-århundrede blev fokus igen rettet mod RKØ, hvor Ronald H. Coase(1960) var den 

første til at inddrage transaktionsomkostninger og administrationsomkostninger til vurderingen af 

forskellige aftaletyper133. Teorien er bedre kendt som Coase-teoremet. Guido Calabresi(1961) 

efterfulgte med en analyse af hvorledes, man i erstatningsretten kunne nedsætte summen af de 

samlede omkostninger gennem en simpel økonomisk model, der fandt det samlede minimum af 

omkostninger som en formel af omkostningerne ved agtpågivenhed og skadesomkostningen, 

C=  +    134. En af tidens mest produktive teoretikere og senere dommer er Richard A. Posner, 

der fandt frem til hvordan RKØ kunne anvendes til at analysere næsten alle retsområder135. En af 

årsagerne til fagets stadig voksende indflydelse skyldes særligt, at disse teorier og begreberne 

bygger på simple mikroøkonomiske antagelser om markedets aktører og effektivt 

ressourceforbrug136.  

RKØ sigter mod at besvare særligt to spørgsmål, 1) Hvorfor vi har de retsregler vi har? og 2) Hvilke 

retsregler vi bør have? Implicit til forklaring af disse stilles et tredje, 3) Hvordan virker 

retsreglerne137? Heri hviler to sideløbende formål med RKØ’en, den ene giver jurister via teorierne 

mulighed for at forklare juraen gennem socialøkonomiske begreber, vurdere juraens indflydelse 

samt analysere juraen ud fra parametre som effektiv ressourceforbrug. Det andet formål, kaldet den 

ny institutionelle økonomi, fokuserer på det økonomiske system som sådan og sidestiller juraen med 

fag som historie, sociologi og psykologi. Heri ønsker man således, at få større indsigt i hvordan 

                                                
132 Eide. Erling & Stavang. Endre, 2003, 2. udgave, Rettsøkonomi – Analyse for Privatrett og Miljørett, Cappelen 
Akademisk Forlag, afsnit 1.2: Kort historikk 
133 Se note 132 
134 Se note 132  
135 Se note 132 
136 Lando. Henrik, On the use of Economic Theory in the Design of Accident Law, afsnit: On Economic Modeling  
137 Eide. Erling & Stavang. Endre, 2003, 2. udgave, Rettsøkonomi – Analyse for Privatrett og Miljørett, Cappelen 
Akademisk Forlag, afsnit 1.1: Hva er rettsøkonomi? 
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økonomiske institutioner foretager valg, og hvad der får dem til at agere således138.  Overordnet kan 

det konstateres, at man gennem teorier udviklet indenfor RKØ kan forklare folks adfærd på 

baggrund af gældende retsstilling, der tildeler den almindelige borger adfærdsvæsentlige 

incitamenter. Videre giver fagområdet mulighed for at måle, om gældende retsstilling leder til 

effektiv udnyttelse af markedets ressourcer. I sammenhæng med afhandlingens formål kan Rets- og 

Kontraktøkonomien hermed være med til, at vurdere hvilke former for incitamenter e-handelsloven 

bør sikre og videre, hvordan reglerne på tværs i EU skal anvendes med det mål at lede til en optimal 

markedstilstand. 

Til hjælp for den efterfølgende analyse, vil centrale begreber som Samfundsvelfærdsfunktionen, 

Kaldor Hicks-efficiens og Pareto-optimalitet kort blive forklaret 

 

3.1.2 Samfundsvelfærdsfunktionen 

Samfundsvelfærdsfunktionen eller Welfarism er en simpel måde hvorpå, man matematisk kan 

opstille samfundets samlede nytte. Den grundlæggende ide er, at samfundets værdi består af de 

enkelte individers nytte lagt sammen139. Herefter, hvis vi bestemmer Person 1’s nytte til U1, Person 

2’s nytte til U2 og Person N’s nytte til Un kan formelen opskrives på følgende måde:  =  ( 1 +  2 … +   ) 

3.1.3 Pareto-optimalitet 

Et marked siges at være Pareto-optimalt hvis, ingen kan stilles bedre, uden at en anden herved 

stilles være140. Dette betyder, at alle markedets tilgængelige ressourcer er fordelt og udnyttet 

således, at der ikke opstår et dødvægtstab, der under de rigtige forudsætninger ville kunne tildeles 

én eller flere borgere, uden at dette ville lede til forværring af en anden borgers nytte. Denne 

tilstand svarer til markedstilstanden fuldkommen konkurrence, hvor det netop er en forudsætning, at 

der produceres til sidste mulige enhed, hvorfor der heller ikke her opstår noget dødvægtstab.  

Pareto-optimalitet leder dog ikke nødvendigvis til en ønskværdig markedsfordeling, da Pareto i 

reglen kan opfyldes ved, at én eller få aktører bliver tildelt alle ressourcerne og resten ingen får. En 

                                                
138 Se note 136 
139 Lando. Henrik, 2005, RKØ, Forelæsning 2: Efficiens og retfærdighed 
140 Eide. Erling & Stavang. Endre, 2003, 2. udgave, Rettsøkonomi – Analyse for Privatrett og Miljørett, Cappelen 
Akademisk Forlag, afsnit 1.4: Problemstilling: Vurderinger av jus 
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sådan fordeling af markedets ressourcer virker strengt uretfærdig og er næppe lovgivers tilsigtede 

ide, hvorfor optimalitetskriteriumet må stå i sammenhæng med et andet. 

 

3.1.4 Kaldor Hicks-efficiens 

Til forskel for Pareto, måler Kaldor Hicks ikke på fordelingen af markedets ressourcer, men i stedet 

på hvornår markedet har skabt mest værdi. Kaldor Hicks-efficiens eksisterer, der hvor man ved en 

handling tilfører vinderne mere end taberne mister ved den givne handling, hvorfor vinderne er i 

stand til at kompensere taberne for det tabte141.  Kaldor Hicks vurdere hermed på, hvornår 

markedet har gjort den samlede kage størst. En fordel ved Kaldor Hicks er, at såfremt dette 

kriterium er opfyldt, vil Pareto-optimalitet ligeledes være opfyldt. Dette kræver en kort forklaring. 

Der eksisterer to markeder, Y1 & Y2. Vi bestemmer på forhånd, at Y1 opfylder Kaldor Hicks-

kriteriet. Grundet denne antagelse kan det udelukkes, at Y2 er Pareto-optimal. Det skyldes, at man i 

en Pareto-optimal tilstand, ikke må kunne stille bare én person bedre uden en anden stilles være. 

Dette er netop tilfældet, da vi ved, man ved at bevæge sig fra Y2 til Y1 kan opnå en større samlet 

nytte, hvorfor Y2 per definition ikke kan være Pareto-optimal. Det vil Y1 derimod være. 

Det skal her bemærkes, at der i teorien diskuteres hvorledes denne værdi skal defineres. Nogle 

mener, at værdi skal defineres som betalingsvillighed142, hvor andre argumenterer, at der bør måles 

på nytte143. Igennem resten af rapporten vil der blive henvist til værdi som personers individuelle 

nytte og altså ikke betalingsvillighed. Valget begrundes i, at folks betalingsvillighed i for stor grad 

styres af den individuelle formue. Heraf forekommer det ofte, at en rig person vil være villig til at 

betale mere for f.eks. en vinterjakke end den fattige, alene fordi den fattiges rådighedsbeløb er så 

meget desto mindre. Der antages dog med stor sandsynlighed, at skønt den riges betalingsvillighed i 

eksemplet er størst, vil den fattige formodentligt have mere nytte af vinterjakken end den rige som 

allerede har ti andre jakker. Med denne argumentation findes det rimeligt at antage, at nytte giver et 

mere præcist billede, af hvornår markedet har skabt mest værdi. 

 

                                                
141 Se note 139 
142 Eide. Erling, 2009, Is the consumer directive advantageous for the consumers?, Springer Science+Business Media 
143 Lando. Henrik, 2009, Vidr. RKØ, CBS, Lek. 1: Forbruger Lovgivning 
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3.2 Utilitarismen 
Man betragter Jeremy Bentham for grundlæggeren af Utilitarismen, der tilbage i 1700-tallet gav sit 

bud på, hvad der skulle afgøre, om en handling var etisk korrekt144. Grundlaget for denne vurdering, 

hvorom en handling får karakter af at være etisk, beskrev Bentham som   ø          =     (=   ℎ  ) −        (=    ℎ  )145. Hermed blev det handlingens konsekvenser, der 

bestemte den etiske afgørelse, hvorfor nogle opfatter troen i denne sammenhæng som 

eudaimonistisk konsekvensetik146. Ved beregningen af lykke og smerte skal man videre ikke 

begrænse sig til kun at måle på det enkelte individ, der udfører en handling, men derimod på all 

mankind som af John Stuart Mills bliver defineret som, naturens liv, hvor der heri er tilknyttet både 

mennesker og dyrs lykke og smerte, da dyr ligesom mennesker er i stand til at udtrykke disse basale 

følelser147. Vi ser hvordan den utilitaristiske tro afviser egoismen ved at kræve, at alt levende skal 

medregnes i kalkulen. Herefter skal handlingen, målt på all mankind sørge for størst mulige 

samlede nytte. Det er værd at bemærke, hvordan den utilitaristiske tro er fuldstændig identisk med 

princippet bag Kaldor Hicks, hvor den samlede værdi målt på samfundet også skal maksimeres.  

En af utilitarismens største begrænsninger ses tydeligt af ovenforstående, da man ved afgørelsen af 

en handlings etiske karakter, skal måle på all mankind hvilket af logiske årsager i praksis ikke er 

muligt. Af den grund har man ræsonneret for, at man ved vurderingen kan nøjes med at medregne 

de direkte involveredes behag og ubehag, hvorfor man deraf ikke er underlagt at finde frem til de 

indirekte påvirkede individers behag og ubehag148. Med baggrund i den mikroøkonomiske teori kan 

dette dog føre til, at negative eksternaliteter ikke bliver medregnet, hvilket får den konsekvens at vi 

med denne tro risikerer at fejlvurdere uetiske handlinger. En negativ eksternalitet skal her forstås 

som en negativ ikke-medregnet konsekvens på markedet, der i visse tilfælde bør reguleres for 

derigennem, at dirigere markedet tilbage til en optimal tilstand149. 

En anden tydelig begrænsning, og samtidig den mest udskældte i kritikken af den utilitaristiske tro, 

er den tekniske og overfladiske måde, hvorpå man afgøre et så fundamentalt spørgsmål som etik og 

moral. Problemet kommer til udtryk i de utænkelige situationer, hvor en skadevolder vinder mere 

                                                
144 Bentham. Jeremy, 1789(1907 reprint), An Introdution to the principles of Morals and Legislation, Kapitel 1: Of the 
Principle of Utility 
145 Andersen. Svend, 1998, SOM DIG SELV – en indføring i etik, afsnit 8.3: Utilitarisme 
146 Se note 145 
147 Se note 145 
148 Se note 145 
149 S. Pindyck. Robert og L. Rubinfeld. Daniel, 2005, 6. udgave,  International Edition: Microeconomics, Pearson 
Prentie Hall, kapitel 18: Externalities and Public Goods 
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lykke end skadelidte taber, hvorfor en klar uetisk handling kan gå hen og blive etisk ved kun at 

benytte den rene utilitarisme som afgørende enhed for vurderingen. For at tydeliggøre problemet 

kan disse utænkelige situationer være, hvor en voldtægtsforbryder vinder mere lykke end offeret 

lider smerte. En anden situation er den, hvor ti nazister i en gruppe af tolv individer samlet vil vinde 

mere lykke ved at hænge de resterende to jøder, end de to jøder ville lide smerte. Vi ser her, at den 

utilitaristiske målestok ikke er i stand til at inddrage, hvorvidt en handling er god eller ond efter 

vores almene normer. Begge situationer er ekstremer, der i praksis næppe kan forekomme, dog er 

den teoretiske mulighed for, at en ond handling kan retfærdiggøres som etisk korrekt, blevet stærkt 

kritiseret, hvorfor mange af åbenlyse årsager ikke tror på at den rene utilitarisme kan eller bør stå 

alene som afgørende enhed ved vurdering, af hvad der er etik og moral150.   

 

3.2.1 Andre Trosretninger  

Immanuel Kant(1724-1804) opstillede en teori kaldet den Kopernikanske vending151, hvor den store 

forskel til Utilitarismen er, at man her skal anerkende både den teoretisk – og praktiske fornuft. Med 

fornuft mener Kant her, at ved afgørelse om en handlings etiske karakter skal en sådan handling 

eller lov kunne anerkendes, af alle dem som handlingen eller loven berører152. Dermed har Kant 

bemærket, at en lov tjener til at forpligte énhver lovgiver til, at vedtage love ”som de vil kunne være 

udsprunget af et helt folks forenede vilje153”. Pointen er her, at Kant i hans argumentation formår at 

inddrage fornuften og menneskehedens intuitive viden om godt og ondt, hvorfor vi i denne tro 

sikrer, at lovgiver tager højde for samfundets almene etiske normer. Kant beskriver her, at 

menneskets moralske fornufterkendelse er det eneste, der ret beset kan vurdere, hvad der er godt og 

ondt, og at dette ligger så dybt inde i os, at vi ikke behøver analysere en handling grundigt førend vi 

er i stand til at afgøre, om den er god eller ond154. 

En anden teoretiker, G.E Moore(1873-1985), har ligesom Kant forsøgt, at give sit bud på hvorledes 

man bør opfatte den filosofiske etik. Morre’s tro kaldes Intuitionismen og ifølge Moore er det den 

filosofiske etiks opgave at undersøge tre problemstillinger, 1) Hvad betyder ordet, god?, 2) Hvilke 

                                                
150 Lando. Henrik, On the use of Economic Theory in the Design of Accident Law, afsnit: The problem of Measurability 
& Conclusion 
151 Andersen. Svend, 1998, SOM DIG SELV – en indføring i etik, afsnit 7: Kants etik 
152 Se note 152 
153 Andersen. Svend, 1998, SOM DIG SELV – en indføring i etik, afsnit 7.1: Kontraktteorien hos Kant, s.119 
154 Andersen. Svend, 1998, SOM DIG SELV – en indføring i etik, afsnit 7.2: Kritik af den praktiske fornuft 
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ting er gode i sig selv? og 3) Hvordan kan vi virkeliggøre det gode?155. Dette er i sig selv ikke 

nogen ny undersøgelse og retter sig polemisk mod Naturalismen der arbejder ud fra den 

overbevisning, at mennesket blot er et led af naturen, og at begreber og antagelser om etik, udover 

dem som gør sig til kende i videnskabelig naturbeskrivelse, er unødvendige. Heri benægter 

Naturalismen ikke etikken, men lader denne bestemme af menneskets naturlige behov156. Det 

spændende i Moores fremstilling er dog, at selve begrebet god kommer under en analyse. Moore 

bemærker at maksimum lykke eller værdi ikke kan måles i menneskehedens behovstilfredsstilelsens 

velbehag, da dette empirisk har vist sig ikke i alle tilfælde at være ensbetydende med udtrykket god 

eller etisk korrekt. Videre argumenterer han, at god er så grundlæggende fundamental som farven 

gul, og at en sådan størrelse ikke bør eller kan beskrives nærmere. Herefter finder Moore, at god er 

et begreb som menneskeheden intuitivt anerkender som ønskværdig norm, og at dette skal være 

minimumskravet for en etisk handling157. På baggrund af denne fundamentale antagelse om 

menneskers intuitive kendskab opstiller han sin egen kalkule til vurderingen af etiks korrekthed, 

som den handling eller lov der kan skabe størst mulig mængde af god. Denne kan findes, ved at 

måle på det som Moore kalder ”glæde over det smukke og fornøjelsen ved menneskeligt 

samvær158”. I denne definition argumenterer han, at hans etik-begreb bevæger sig op på et 

metafysisk niveau, hvilket retfærdiggør rigtigheden i hans antagelser. Tankegang her bekræftes af 

Scheler, der bemærker at god bruges på lige fod med udtryk som fej, modig eller ond, hvor deres 

betydning ikke videre kan defineres i disse konkrete rammer159.  

 

3.2.2 Hvilken tro skal lov og samfund bygges på? 

Af ovenstående gennemgang synes det åbenlyst, hvorfor vi til vurderingen af en lov, har brug for en 

tro, der inddrager samfundets ønskværdige etiske normer. Det væsentlige spørgsmål er herefter, om 

Utilitarismen kan kombineres eller erstattes med en anden til hjælp for dette.  

John Stuart Mill har hertil meget interessant bemærket, at den utilitaristiske tro om behag, og deri 

hvad der skal begrunde etik, opfylder og kræver, at man til enhver tid overholder 

næstekærlighedsprincippet. Med denne betragtning siger han, at den behag og smerte mennesket 

                                                
155 Andersen. Svend, 1998, SOM DIG SELV – en indføring i etik, afsnit 11.1: Intuitionisme(Moore og Scheler)  
156 Se note 154 
157 Se note 154 
158 Andersen. Svend, 1998, SOM DIG SELV – en indføring i etik, afsnit 11.1: Intuitionisme(Moore og Scheler), s.180 
159 Se note 154 
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opdager skal være den behag og smerte, de gennem uddannelse, lærdom og meningsdannelse har 

tilegnet sig, hvor denne indøvede behag herigennem vil opfylde næstekærlighedsprincippet160. 

Dette synspunkt kan give belæg for, at Utilitarismen i sin reneste forstand egentlig kan fungere som 

etisk målestok også efter vore dages normer, hvis vi kan antage, at alle mennesker er uddannet til at 

følge disse standardiserede normer. Heri kan der redegøres for, at den utilitaristiske tro stadig 

fungerer som målestok for, hvorvidt en lov er ønskværdig eller ej, såfremt det korrekt kan antages, 

at den største del af samfundet kan anerkendes som benchmark, og videre at denne benchmark deler 

de normer, vi bør bygge lov på.  

En sådan fortolkning bakkes op af en anden betragtning opdaget af Mill der bemærker, at skønt et 

individ i sin bedømmelse om en handlings etiske karakter kun skal medregne de overskuelige 

direkte berørte, må en sådan bedømmelse aldrig medvirke til, at man bevist ignorer ”legitimate and 

authorised expectations, of anyone else”161 , hvilket må kunne sidestilles med at samfundets 

grundlæggende normer til enhver tid skal respekteres.  

R.M Hare(1919-2002) hævder i denne sammenhæng, at mennesket bør bevæge sig mellem to 

forskellige beslutningsprocedurer på to forskellige niveauer i hans version af Utilitarismen. Han 

beskriver de to niveauer, som det intuitive niveau og det kritiske niveau, hvori beror, at vi til daglig 

ud fra utilitaristisk tankegang bør bevæge os på det intuitive niveau for herigennem at skabe størst 

lykke. Dog i de situationer hvor vi får mistanke om modstridende intuitive normer, der tilsigter 

andet end den lykke, de direkte berørte parter kunne få, bør vi bevæge os op på et kritisk niveau og 

finde frem til den korrekte etiske vurdering162. 

Andre har argumenteret for, at den utilitaristiske tro bør ændres fra at måle på de faktiske 

konsekvenser til i stedet at måle på de forventede konsekvenser, hvilket betyder man i stedet må se 

på de langsigtede konsekvenser en handling involvere og deri inddrage samfundets eller de 

indirekte påvirkedes lykke og smerte163. Denne tro er blevet kaldt den Indirekte Utilitarisme, hvor 

man herigennem kan tage højde for de utænkelige situationer i den rene utilitarisme under 

forudsætning af, at samfundet igen besidder de ønskværdige normer, der er nødvendig for at en ond 

handling, ikke bliver anerkendt som etisk korrekt.  

                                                
160 Andersen. Svend, 1998, SOM DIG SELV – en indføring i etik, afsnit: 8.3 Utilitarismen, s.142, note 8 
161 Andersen. Svend, 1998, SOM DIG SELV – en indføring i etik, afsnit: 8.3 Utilitarismen, s.141 
162 Kappel. Klemens, Konsekventialisme#, http://www.staff.hum.ku.dk (set d. 17 marts 2011), afsnit 4 & 5: Indirekte 
konsekventialisme & Er indirekte konsekventialisme en holdbar position? 
163 Se note 162  

http://www.staff.hum.ku.dk
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På trods af ovenstående argumentationer har flere filosoffer dog forsat valgt at kritiserer 

utilitarismen og forsøgt enten at opstille deres egen tro eller bevise en andens tro utilstrækkelig, ved 

at udhule dets antagelser. Det ligger dog udover rapportens omfang at gå dybere ned i en filosofisk 

analyse, hvorfor det på nuværende tidspunkt antages, at vi til vurdering af en lov eller handlings 

etiske karakter kán anvende utilitarismen med den modificering, at vi integrere et vist niveau af 

kritiskhed over for handlinger eller love, vi direkte eller indirekte finder forkerte, onde eller uetiske. 

Om dette kritiske niveau skal anses som en minimumsgrænse af gode normer, vi intuitivt kender 

eller har uddannet os til at kende, skal ikke længere være det bærende element i troen, blot skal 

denne være lovgivers sikkerhedsnet.  

Med begrundelse for at vi kan anvende den ovenforstående modificerede utilitaristiske tro som 

fundament til igennem Kaldor Hicks mv. at måle på, hvornår et samfund, et marked, en handling 

eller lov er mest efficient, vil den efterfølgende analyse forsøge at bevise, hvorfor vi ved opbygning 

af lov er forpligtet til at inddrage fairness.   

Som supplement til Kaldor Hicks, ved nu at inddrage folks moral og etiske sans, kan det 

argumenteres at analysen i virkeligheden benytter et andet efficiens-apparat kaldet Michelman-

effektivitet. Denne målestok ligesom Kaldor Hicks måler på nytte og omkostninger, for derigennem 

at finde frem til hvad der giver mest værdi. Til forskel for Kaldor Hicks inddrager Michelman dog, 

at output skal være større end demoraliserings/ kompensationsomkostningerne ved indførsel af 

f.eks. en lov164. Det skal forstås således, at de ikke direkte berørte parter, der taber ved indførelsen 

af en regulering, også bliver kompenseret for deres tab. Her er borgernes holdning en faktor, man 

ikke blot kan tage ud af formelen, som den er i Kaldor Hicks. Formlen opskrives på følgende måde: (     −             =       ) >                                        . 
Det findes dog rimeligt at antage, at disse omkostninger teknisk set allerede er inddraget i Kaldor 

Hicks i og med, at Kaldor Hicks er forpligtet til at sørge for den samlede nytte, hvorfor disse 

omkostninger allerede bør eksistere ved beregning af optimal markedstilstand. Herefter vil 

Michelman blive nævnt, blot for igen at påvise vigtigheden i at inddrage de indirekte individers 

omkostninger, og Kaldor Hicks vil fremad rettet være det apparat analysen vil anvende til vurdering 

af optimal markedstilstand.  

                                                
164 Eide. Erling & Stavang. Endre, 2003, 2. udgave, Rettsøkonomi – Analyse for Privatrett og Miljørett, Cappelen 
Akademisk Forlag, afsnit 6.2: Michelman-effektivitet som kriterium for regulering og ekspropriasjon 
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3.3 Integration af ”Fairness” i lov 
I denne analyse er spørgsmålet ikke længere, om fairness bør spille ind til vurderingen af loven. 

Dette er allerede en kendsgerning165. Derimod er det essentielt til vurdering af en optimal lov, at 

finde frem til hvor meget denne fairness bør spille ind. Analysen vil forsøge at bevise, hvordan 

begrebet culpa bør vurderes, her forstået således at såfremt dommer inddrager fairness i hendes 

culpavurdering, skal culpa i så fald vurderes strengere eller mildere på baggrund af denne nye 

faktor. 

  

3.3.1 Antagelser og matematisk bevis 

Foruden nødvendigheden i at inddrage fairness i lov vil analysen antage, at den moralske skade ved 

en uretfærdig behandling kan overvåges og måles som en omkostning samt, at dommer vil vurdere 

et skadestilfælde ud fra ovenforstående utilitaristiske tankegang således, at formålet med dommen 

vil være at skabe mest mulig nytte166.  Det skal videre bemærkes, at dommerens vurdering 

efterfølgende antages at have en præventiv effekt på skadevolders agtpågivenhed, hvorfor formålet 

bliver at minimerer de samlede omkostninger Ex Post og Ex Ante. SV kan siden med kendskab til 

retstilstanden vælge, at handle agtpågiven eller ej. Omkostningerne ved at handle agtpågiven 

defineres som,  , og er en variable beliggende mellem 0 → ∞. Såfremt SV yder  , vil 

sandsynligheden for at en skade indtræffer være   . Hvis SV vælger ikke at være agtpågiven, vil 

sandsynligheden for at en skade indtræffer være   >   . Skadens omkostninger defineres som k.  

På baggrund af ovenforstående oplysninger er det nu muligt at opstille det samfundsoptimale niveau 

for agtpågivenhed.   ∗  +  ≤   ∗  →  >   ∗  −   ∗  →  > (  −   ) ∗  =  ′        

Vi ser her, at  ′        minimerer de samlede omkostninger mest muligt, hvorfor kravet til Kaldor 

Hicks er opfyldt. Hvis dette niveau herefter bliver grundlaget for samfundets krav til culpa, vil SV 

vælge at være agtpågiven, så længe omkostninger herved er mindre end de forventede 

omkostninger, c < C′       , hvorfor SV ikke vil ifalde ansvar, da der ikke er handlet culpøst. 

 
                                                
165 Se afsnit 3.2 
166 Lando. Henrik, 1997, International Review of Law and Economics, 17:575-587, An Attempt to Incorporate Fairness 
into an Economic model of Tort Law, Elsevier Science Inc., afsnit 1: Introduction 
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agtpågiven    ikke agtpågiven  

  0 C C′        

Det antages nu, at skadelidte ikke kun lider k ved en skadens indtræden, men lider udover den 

fysiske skade en moralsk skade eller følelse af uretfærdig behandling, hvorfor skaden faktisk bliver  ∗   hvor  > 1. Grundet teori om negative eksternaliteter167 kan det argumenteres, at dommer 

rent nyttemæssigt bør tage højde for denne omkostning. SV vil dog modsat føle sig unfair 

behandlet, såfremt dommer tilkender ham ansvar, når SV rent faktisk har ydet en agtpågivenhed, 

der er større eller lig den samfundsoptimale agtpågivenhed, C′       . Heri hviler et 

agtpågivenhedsniveau dommer bestemmer til        >   <   . Cv udtrykker her SL’s 

retfærdighedsnorm for hvilket agtpågivenheds niveau SV bør yde, og Cj viser et kompromis mellem 

SL og SV168.  Følgende kan nu skitseres. 

                         agtpågiven                     ?                    

 

  0 C 

                                                                               C′                                   ?                        

 

Vi kan nu konstatere, at kravet til agtpågivenhed en dommer bør lægge, kan skubbes i forhold til det 

umiddelbart samfundsoptimale, da vi bør medregne SL’s uretfærdighedsfornemmelse. Det 

bemærkes dog, at vi ikke uden omtanke kan medregne alt SL’s uretfærdighedsfornemmelse, da 

dette kan blive for subjektivt. Det skal forstås således, at folk har forskelligt syn på, hvad fairness er 

og påvirkes af individuelle biaser169.   

Det grundlæggende spørgsmål herefter bliver, om SV bør ifalde ansvar i det tilfælde 

agtpågivenheden måles til c?, der altså ligger højere end SV’s retfærdighedsnorm, men lavere end 

                                                
167 Se note 149 
168 Lando. Henrik, 1997, International Review of Law and Economics, 17:575-587, An Attempt to Incorporate Fairness 
into an Economic model of Tort Law, Elsevier Science Inc., afsnit 2: The Model 
169 Se note 166 

ikke agtpågiven 
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SL’s. Her skal det noteres, at SV’s retfærdighedsnorm i eksemplet ikke er tildelt den samme vægt 

som SL’s, da SV trods alt har været skyld i skaden. 

Herefter, såfremt culpa-reglen forpligter en agtpågivenhed svarende til SL’s krav, cv, vil SL vælge 

at være agtpågiven så længe,  ? < (  ∗  ) ∗  , da dette minimerer SV’s samlede omkostninger.  

Samfundets totale omkostninger vil her være,  ? +  ∗  . 

Modsat hvis culpa-reglen bestemmes til en agtpågivenhed lig cj, vil SV ikke være agtpågiven hvor  ? > p ∗ k. 

Samfundets totale omkostninger bliver her, (p ∗  ) ∗ β.  

Ovenstående viser, at samfundets krav til agtpågivenhed økonomisk bør variere i hver enkelt sag og 

betyder, at hvor,  ? +p ∗  < (p ∗  )β → c? < (p ∗ β − p ) ∗  , bør culpa-reglen bestemme cv.  

Modsat såfremt,  ? +p ∗  > (p ∗  )β → c? > (p ∗ β − p ) ∗  , bør culpa-reglen bestemme cj.  

 

3.3.2 Vurdering 

Vi kan konkludere, at culpa generelt bør fortolkes strengere ved implementering af fairness i lov. 

Som ved alle andre sager, skal den culpøse handling vurderes fra sag til sag, men ud fra en rimelig 

antagelse, om begrænset asymmetrisk information til vurdering af en culpøs handling, bør parterne i 

nogen grad være i stand til at forudse et sagsforløbs udfald og dermed medregne denne ekstra 

agtpågivenhed.  

 

3.4 Optimal antal søgsmål 
Efter ren nytte teori vil mængden af antal søgsmål afhænge af de involverede parters forventninger 

til tab eller erstatning. Heri beror, at en sagsøger besidder et incitament til at anlægge et søgsmål, 

hvis sagsomkostningerne(s.omk) vurderes til at være mindre end den forventede erstatning man 

ville modtage efter endt retssag, e > c .   .. I visse tilfælde anlægges der også søgsmål begrundet 

i principielle årsager, f.eks. hvis sagsøger føler sig uretfærdigt behandlet, hvorfor disse søgsmål 

opstår hvis uretfærdighedsfølelsen(u.værdi) er større end sagsøgers forventede sagsomkostninger, 



 52 

r . æ   > c .   .170. Det centrale spørgsmål herefter er, hvorvidt der i lov er overensstemmelse 

mellem de privatøkonomiske incitamenter til at indlede et søgsmål, og hvad der 

samfundsøkonomisk er mest optimalt. Det er her vigtigt at bemærke, at samfundet som 

udgangspunkt ønsker at spare flest mulige sagsomkostninger, hvorfor desto færre søgsmål er lig 

desto færre omkostninger for samfundet. Dette skal dog stå i sammenhæng med den præventive 

effekt en dom har, samt fremtidige besparede sagsomkostninger ved gennemskuelighed af 

retsreglerne. 

 

3.4.1 Antagelser og matematisk bevis 

Når vi i eksemplet omtaler sagsomkostninger, antages der de samme sagsomkostninger som 

benyttes af shavell171 og består af de indledende sagsomkostninger så som, hyring af advokat, 

fremskaffelse af beviser, indsendelse af formel klage mv. Disse omkostninger antages at bestå for 

både sagsøger og sagsøgte, da begge parter skal hyre advokat og indsende eller svare på skrivelse 

mm. Herefter kan parterne vælge at indgå forlig eller fortsætte i retten, hvorfor der i sidstnævnte 

tilfælde vil blive pålagt yderligere sagsomkostninger. 

 

3.4.1.1 Eksempel 1 – altid søgsmål 

Til dette eksempel antages ydermere, at SV ikke kan påvirke sandsynligheden, p, for at skaden 

indtræffer, og at der gælder objektivt ansvar. Videre antages det, at parterne ikke indgår forlig samt, 

at taber i overensstemmelse med dansk ret vil betale for modpartens sagsomkostninger.  

Vi kan herefter opstille bevis. 

SL tab = 10.000 

SL’s s.omk. = 3.000 

SV’s s.omk. = 2.000 

Sandsynligheden for en skade indtræffer = 10% 

                                                
170 Shavell. Steven, 2002, No. 399, Economic Analysis of Property Law, Harvard Law School, Cambridge, Part 4: 
Economic Analysis of litigation and the legal process 
171 Lando. Henrik, 2009, Vidr. RKØ, CBS, Lek 7: Om hyring af advokat, sagsanlæg og forlig 
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SL ep = 10.000 − 3.000 = 7.000 

Samfundsomkostninger = 0.1 ∗ (3.000 − 2.000) = 500 

 

Vi ser i beviset at SL altid vil have incitament til at indlede søgsmål, da den forventede gevinst er 

positiv. Samtidig kan vi konstaterer, at samfundet lider et gennemsnitligt tab på 500, uden risikoen 

for at skaden indtræffer, kan sænkes. Dette er uhensigtsmæssigt ud fra et samfundsmæssigt 

perspektiv. 

 

3.4.1.2 Eksempel 2 – for få søgsmål 

Igen antages objektivt ansvar, parterne indgår ikke forlig, samt taber vil betale sagsomkostningerne. 

Til forskel for eksempel 1 kan SV nu sænke risikoen, for at en skade indtræffer, ved at yde 

agtpågivenhed.  

 

SL tab = 1.000 

SL’s s.omk = 3.000 

SV’s s.omk. = 2.000 

SV’s omk. ved agtpågivenhed = 10 

Sandsynligheden for en skade indtræffer uden agtpågivenhed = 10% 

Sandsynligheden for en skade indtræffer med agtpågivenhed = 1% 

 

SL ep = 1.000 − 3.000 = −2.000 

Samfundsomkostninger uden agtpågivenhed = 0.1 ∗ (1.000) = 100 

Samfundsomkostninger med agtpågivenhed = 0.01(1.000 + 3.000 + 2.000) + 10 = 70 
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Vi ser at SL her aldrig vil indlede søgsmål, da den forventede gevinst er negativ. Konsekvensen 

bliver, at SV mister incitament til at yde agtpågivenhed, hvorfor samfundets samlede tab bliver 

risikoen uden agtpågivenhed gange SL’s tab ved skaden. Modsat eksempel 1 kan vi konstatere, at 

samfundet lider på grund af manglende incitament til at indlede søgsmål og heri den manglende 

præventive effekt, da man samlet ville kunne minimere samfundets omkostninger hvis SV ydede 

agtpågivenhed, 100 > 70 → 100 − 70 = 30. 

 

3.4.1.3 Forbrugerens rationelle adfærd 

Begge eksempler ovenfor antager den juridiske ansvarsregel, objektivt ansvar. E-handelsloven 

bygger dog på culpa ansvar, hvorfor det bør diskuteres, om der stadig er risiko for for mange 

søgsmål. Antager man, at en culpøs handling altid kan bevises, og man samtidig ved, at man med 

100% sikkerhed vil ifalde ansvar ved culpøs adfærd, opstår der automatisk et incitament for SV til 

at yde agtpågivenhed, hvorfor der med baggrund i ovenstående eksempler aldrig vil være incitament 

til at anlægge søgsmål, medmindre der rent faktisk er handlet culpøst. Dette vil lede til en 

samfundsoptimal tilstand, men forudsætter dog at både sagsøger samt sagsøgte agerer 100% 

rationelt. 

En antagelse om 100% rationel adfærd, synes dog umiddelbart ikke at kendetegne samfundet. I en 

artikel af, Bar-Gill og Epstein, føres der bevis for at forbrugere systematisk tager fejl grundet 

forskellige kognitive biaser172. Foroven er allerede nævnt en bias, der får sagsøger til at indlede 

søgsmål, der ikke kan begrundes i økonomisk rationel adfærd, retfærdigheds-bias. Andre biaser der 

er værd at nævne, er optimisme-bias, der kan give sagsøger eller sagsøgte en forkert vurdering af 

retstilstanden, hvilket kan lede til uønskede søgsmål. Videre kan, tabsaversion, føre til at sagsøger 

ikke indleder retssag, eller at sagsøgte ikke vil accepterer et økonomisk fordelagtigt forlig. Standard 

forbrugereksempler for disse biaser, er folks optimisme omkring brugen af et medlemskort til et 

Fitness-center. Artiklen beskriver hvordan forbrugeren overvurderer ens fremtidige brug af 

medlemskabet, hvilket får den konsekvens, at forbrugeren køber et dyrt årskort i stedet for et 6-

måneders kort eller klippekort173, der bedre ville svare overens med det reelle forbrug af Fitness-

                                                
172 Bar-Gill. Oren og A. Epstein, Richard, 2007, No. 07-17, Consumer Contracts: Behavioral Economics vs. 
Neoclassical Economics, NYU Center for Law and Economics, afsnit: The Persistence of Consumer Mistakes 
173 Lando. Henrik, 2009, Vidr. RKØ, CBS, Lek. 5: Adfærdsteoretisk retsøkonomi 
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centeret. I andre situationer beskriver artiklen, at forbrugeren er mere følsom overfor at tabe noget i 

dag end at misse en mulighed for fremtidig indtjening senere174. I sammenhæng med søgsmål kunne 

dét særligt forventes at opstå, hvor en potentiel sagsøger ikke tør risikere de indledende 

sagsomkostninger til førelse af en sag, selvom man ligger inde med bevismateriale, der ville lede til 

at vinde sagen, der rationelt er økonomisk fordelagtig. 

 

3.4.1.4 Antagelser og matematisk bevis 

For at tydeliggøre hvorledes irrationel adfærd samt asymmetrisk information skader samfundet, kan 

vi forsætte analysen af Shavell’s artikel og forrige eksempel 1 & 2. Vi antager nu at culpa-reglen 

gælder. 

 

SL’s forventede sandsynlighed for at vinde retssag, pSL, 70% 

SL’s s.omk. = 20.000 

SV’s forventede sandsynlighed for at SL vinder retssag, pSV, 50% 

SV’s s.omk. = 25.000 

Erstatning = 100.000 

SV’s forventede omkostninger = 0,5(100.000) + 25.000 = 75.000 

SL’s forventede gevinst = 0,7(100.000)− 20.000 = 50.000 

 

Vi ser, at SV og SL kun vil blive enige om et samfundsmæssigt fordelagtigt forlig, såfremt 

kompensationen sættes mellem 50.000 til 75.000. Videre ses det, at en aftale om et forlig afhænger 

af parternes individuelle sagsomkostninger samt deres subjektive sandsynlighed for sagens udfald. 

Med baggrund i artikel af Bar-Gill og Epstein175, ved vi, at sagsøger og sagsøgte har tendens til at 

undervurdere eller overvurdere deres reelle tab/gevinst samt hvor stærkt, de i realiteten står i sagen. 

Hermed kan culpa-reglen på grund af manglende rationel adfærd lede til, at der ikke indgås, ud fra 
                                                
174 Se note 173 
175 Se note 172 
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et samfundsøkonomisk perspektiv, en tilstrækkelig mængde ønskværdige forlig, der i stedet får den 

konsekvens, at der førers for mange retssager. På det grundlag kan vi herefter opstille en formel der 

viser, hvorledes parternes subjektive vurdering af sandsynligheden for at vinde i retten fører til at 

der ikke indgås forlig. (   −    ) ∗    >   ′  .   +   ′  .   →              

Videre grundet asymmetriske information der opstår ved stor retsusikkerhed, kan vi opstille en 

kalkule for mange retssager, der forventes at blive afgjort ved forlig. 

Vi opstiller et eksempel, hvor SL’s tab og deri erstatning før retssagen kun er kendeligt for SL og 

vil være enten ”5” eller ”2”. Det reelle tab vil først komme til kende efter en retssag, der koster 

begge parter 1 at føre. Sandsynligheden for tabet sættes i begge tilfælde til, p = 0.5. SV kan herefter 

vælge at tilbyde SL et forlig eller tage sagen videre i retten. 

 

SL kender sit tab 2              5 

 

SV forventet tab =    (5 + 1) +    (2 + 1) = 4    
SL forventet gevinst  =    (5 − 1) +    (2 − 1) = 2    
 

Såfremt SV var rationel, ville han nu tilbyde SL et forlig på 1 +  , som SL accepterer, forudsat det 

reelle tab er 2, (2 − 1) < 1 +  . Modsat vil SL afvise et forlig, hvis det faktiske tab er 5. Da p = 

0.5, vil halvdelen af alle sager ende med forlig, og den anden halvdel vil fortsætte i retten. Det skal 

her bemærkes, at der ikke antages gentagede spil, hvor SV efter afvist forlig ville kunne tilbyde 4 +  > (5 − 1), samt at det også kunne tænkes, at SL ville lyve omkring sit reelle tab. 

 

SV’s forventede tab, når der tilbydes 1 +  , bliver herefter   (1 +  ) +   (5 + 1) = 3   +    . 
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Pointen her er, at på trods af culpa-reglens teoretiske forventning om at lede markedet hen mod en 

optimal samfundsøkonomisk tilstand, forhindres dette af menneskets manglende rationelle adfærd 

samt mængden af asymmetrisk information, der i stedet får den konsekvens, at parterne involveret i 

en sag i for få tilfælde vil indgå et samfundsmæssigt ønskværdigt forlig, hvilket leder til at antallet 

af søgsmål enten ligger for højt eller for lavt afhængigt af de involverede parters kognitive biaser. 

 

3.4.2 Vurdering 

Den samlede analyse i afsnit 2.4 kan bidrage med flere ting. Først kan vi konstatere, at culpa-reglen 

i den perfekte verden bør lede til et optimal antal søgsmål, da samfundet her ikke lider af 

asymmetrisk information samt ikke påvirkes af individuelle biaser, der leder til irrationel adfærd. I 

denne sammenhæng kan vi dog ligeledes konstatere, at vi ikke kan udelukke asymmetrisk 

information og irrationel adfærd, hvorfor den lov, der fører til den bedste samfundsøkonomiske 

tilstand, vil være en præcis beskrevet regulering, der begrænser muligheden for stor retsusikkerhed, 

hvilket til dels vil fjerne den asymmetriske information, der opstår ved, at sagsøger eller sagsøgte 

overvurdere eller undervurderer deres individuelle position i et sagsforløb. Her ville markedet 

særligt have gavn af den præventive effekt, en eller flere korrekte retsafgørelser vil have, da disse 

skal og bør kendetegne retstilstanden således, at SV og SL med mest mulig sikkerhed kan forudsige 

hvorvidt en handling anses som culpøs eller ej og heri, om der er risiko eller belæg for at ifalde 

ansvar.  

                

3.5 Optimal bevisbyrde 
Spørgsmålet, om hvem der bør bære omkostningerne til fremskaffelse af beviser, er relevant i 

forhold til dansk ret, da vi i Danmark har et adversial system, der grundlæggende betyder, at det er 

op til de involverede parter selv at fremføre bevis for ens ret og ikke dommers byrde176. Som 

udgangspunkt er bevisbyrden lagt på sagsøger, hvorfor sagsøgte alt andet lige er uskyldig, indtil det 

modsatte er bevist. Denne fundamentale tankegang stiller, Hay og Spier, spørgsmålstegn ved og 

opstiller nogle eksempler, der under visse antagelser viser, at det ville være samfundsøkonomisk 

                                                
176 Lando. Henrik, 2009, Vidr. Rets- og Kontraktsøkonomi, CBS, Lek 6: Hay og Spier’s model for optimal bevisbyrde 
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optimalt at tildele sagsøgte bevisbyrden for sin uskyld, da dette ville minimere de samlede 

samfundsmæssige omkostninger177.  

 

3.5.1 Nash – Ligevægt 

Til forståelse af den efterfølgende analyse skal teorien bag Nash-ligevægt kort introduceres. Nash-

ligevægten kan forklares således, at en part A vil vælge sin strategi, på baggrund af den viden hun 

har om part B, hvorfor A’s valg bliver den handling, der stiller hende selv bedst givet den 

formodning hun har om B’s valg178. Et klassisk eksempel er Prisoner’s Dilemma og kan skitseres 

på følgende måde. 

 

 

 

 

 

Det vi kan udlede af skemaet, er hvorledes A og B vil agere, og hvilken strategi der i spillet er 

dominerende.  

Det er tydeligt at se, at A ville få størst nytte ved at tilstå, så B ryger i fængsel og A bliver frifundet. 

Det modsatte for B, således at hvis B vælger at tilstå, vil A ryge i fængsel og B vil frifindes. Dette 

er deres individuelle dominerende strategi. Det kan dog ses, at når A og B begge vælger at tilstå, 

ender de begge med at få 4 års fængsel, i stedet for begge at tie og dermed kun få 1 års fængsel. 

Nash-ligevægten er her, (4, 4).  

 

3.5.2 Antagelser og matematisk bevis 

Analysen antager, at begge parter har adgang til bevismaterialet, og at dommeren har kendskab til 

denne adgang, men ikke indholdet af bevismaterialet. Videre antages det, at såfremt noget af 
                                                
177 L Hay. Bruce og E Spier. Kathryn, 1997, The Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 2, pp. 413-431, Jstor, Burdens 
of Proof in Civil Litigation: An Economic Perspective, afsnit I: Introduction 
178 K Dutta. Prajit, 1999, Strategies and Games – Theory and Practice, The MIT Press, afsnit 5.1: The Concept 

A/B Tilstå 
Ikke 

Tilstå 

Tilstå (4, 4) (10, 0) 
Ikke 

Tilstå (0, 10) (1, 1) 
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bevismaterialet bliver fremlagt, bliver alt materialet fremlagt. Det bliver ydermere antaget, at 

parterne ikke indgår forlig samt, at det kan svare sig økonomisk, at fremskaffe materiale til at bevise 

sin ret, forstået således at transaktionsomkostningerne < gevinst ved at vinde retssag179. 

Modellen opstiller 4 eksempler med to parter, A(sagsøger) og B(sagsøgte). Videre introducerer 

modellen en information, y, der giver en indikation omkring sandsynligheden for at en culpøs 

handling, x, er hændt. Omkostningerne for at føre en sag, defineres som SLs.omk. og SVs.omk.
180. 

 

Eksempel 1 - A har bevisbyrden, og x er indtruffet: 

I. Her vil A fremføre bevis, for at x er sket, da SLs.omk. < erstatningen. B vil modsat vide, at han 

har handlet culpøst og derfor ikke bruge omkostninger på at fremlægge beviser. Dette er en 

Nash-ligevægt, da begge parter handler optimalt givet den andens handling. 

 

Eksempel 2 – A har bevisbyrden, og x er ikke indtruffet: 

II. Her vil A ikke fremvise beviser, og B vil heller ikke fremlægge beviser, da bevisbyrden 

ligger på A, hvorfor B uden gyldige beviser vil blive frikendt, hvilket betyder at B ikke har 

incitament til at bruge omkostninger på at fremvise bevismateriale. Igen er dette Nash-

ligevægt. 

 

Eksempel 3 – B har bevisbyrden, og x er indtruffet: 

III. A vil ikke bruge omkostninger på at fremlægge bevismateriale, da bevisbyrden ligger på B, 

hvorfor B bliver kendt skyldig, medmindre modsatte bliver bevist. B vil heller ikke bruge 

omkostninger på at bevise ens egen skyld. Igen, Nash-ligevægt. 

 

Eksempel 4 – B har bevisbyrden, og x er ikke indtruffet: 

IV. A vil ikke bruge omkostninger på at fremvise bevismateriale her. B vil dog finde det 

økonomisk fordelagtigt at fremvise bevismaterialet for at bevise sin uskyld. Nash-ligevægt. 
                                                
179 L Hay. Bruce og E Spier. Kathryn, 1997, The Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 2, pp. 413-431, Jstor, Burdens 
of Proof in Civil Litigation: An Economic Perspective, afsnit II: The Problem 
180 Se note 179 
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Vi kan, med den viden vi har fra ovenforstående, nu opstille en formel for de forventede 

omkostninger, når sagsøger eller sagsøgte har bevisbyrden. 

Samlede forventede omkostninger, når A har bevisbyrden:  (x y⁄ ) ∗ c    ø   +  1 −  (x y⁄ ) ∗ 0 

Formelen viser sandsynligheden for x givet y ganget med A’s omkostninger ved at fremvise 

bevismaterialet plus sandsynligheden for x ikke er hændt givet y gange ”0”, da ingen af parterne her 

vil bruge omkostninger på at fremvise bevismateriale.  

Samlede forventede omkostninger, når B har bevisbyrden:  (x y⁄ ) ∗ 0 +  1 −  (x y⁄ ) ∗      ø    

Modsat første ligevægt vil der ikke blive brugt omkostninger på at bevise culpøs adfærd, hvis dette 

rent faktisk er sket. Men B vil bruge omkostninger på at bevise sin uskyld. Vi kan herefter opskrive 

følgende.  (x y⁄ ) ∗ c    ø   <  1 −  (x y⁄ ) ∗      ø    

Hvis ovenforstående formel er tilfældet, bør dommeren her tildele bevisbyrden til A, da 

omkostningerne ved at fremskaffe bevismaterialet er mindst, hvilket samlet sparer samfundet mest. 

Vi kan videre se i formlen, at hvis y er stor, vil dette ændre på formlen, således at B bør tildeles 

bevisbyrden for at bevise sin uskyld. Beviset stemmer overens med det juridiske princip Res Ipsa, 

der ligeledes siger, at hvis hændelsen i sig selv med stor sandsynlighed indikerer at x er sket, kan 

alene dette give belæg for at dømme A. Eksemplet kunne være, hvor man efter en operation finder 

en skalpel i patientens mave, lægen havde glemt. Alene det faktum, at man finder en kniv i maven 

på patienten efter en operation, er så stærk en indikator for culpøs adfærd, at dette alene kan være 

nok til at dømme sagsøgte, og deri tildele ham bevisbyrden til at bevise sin uskyld. Endvidere 

bemærkes det at formelen ikke kun er Ex Post efficient, men også Ex Ante under dansk ret, hvor 

taberen skal bære alle sagsomkostningerne. Dette kan udledes, da ingen af parterne har interesse i at 

indlede et sagsanlæg og bruge omkostninger på dette, såfremt det ikke var fordi, man rent faktisk 

har en ret, hvilket samfundsmæssigt giver de rigtige incitamenter for at indlede en sag.  

 

3.5.3 Vurdering 

Vi kan konkludere i sammenhæng med formålet om optimal lov, at en sådan bør tildele den part, 

der har de færreste omkostninger ved fremskaffelse af bevismateriale, bevisbyrden for, at bevise sin 
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ret eller uskyld. Som hovedregel, hvilket også er reglen i dansk ret, foreligger det i de fleste tilfælde 

mindst omkostningskrævende at lægge bevisbyrden på sagsøger, da det antages alt andet lige, at 

være nemmere at bevise en culpøs handling, end for sagsøger at bevise at culpøs adfærd ikke er 

hændt181. Videre kunne man frygte, at såfremt hovedreglen var at sagsøger havde bevisbyrden, 

kunne dette blive misbrugt og ville lede til for mange sager, hvor sagsøgte ville have incitament til 

at indgå et ufordelagtigt forlig for ikke at blive dømt, såfremt omkostningerne ved denne 

bevisførelse viser sig for stor. I sammenhæng med e-handelsloven viser denne analyse meget 

interessant, at når rettighedshaver allerede har konstitueret et misbrug på formidlerens side, er det 

værd at overveje om formidleren herefter bør tildeles bevisbyrden for, at denne har ydet en 

tilstrækkelig mængde agtpågivenhed i at forhindre en overtrædelse. Her er det ikke usandsynligt, at 

det vil være mere økonomisk optimalt, at tildele formidleren bevisbyrden for at fremskaffe beviser 

for hvilke teknologiske redskaber formidleren har til rådighed og samtidig påvise, at disse redskaber 

er blevet anvendt i antagelig forventning til forhindring af misbrug. 

 

3.6 Samlet vurdering – Er nuværende retstilstand optimal? 

Kriterier Beskrivelse Løsning 

Fairness Fairness bør inddrages i loven, således at 

SL til dels kompenseres for sin 

uretfærdighedsfornemmelse 

Strengere Culpa vurdering 

Optimal antal Søgsmål Ved culpa-ansvar bør asymmetriske 

information begrænses mest muligt til hjælp 

for parternes rationelle vurdering af deres 

juridiske position 

Begræns eller fjern retsusikkerhed 

Bevisbyrde Samfundet lider uønskede sagsomkostninger 

mv., fordi de involverede parters incitament 

til agtpågivenhed ikke er korrekt styret 

gennem tildeling af bevisbyrde. 

Tildel bevisbyrde hvor mindst bebyrdende 

 

Vi ved nu, at en optimal retstilstand bør sikre, at fairness bliver inddraget til vurdering af en 

formidlers ansvar, hvilket efter teorien bør pålægge formidleren et strengere ansvar end ved den 

                                                
181 Se note 176 
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normale culpa vurdering. En sådan fortolkning stemmer til dels overens med e-handelsloven, der 

ved implementeringen tilbage i 2002 direkte fokuserede på rene internet udbydere, der klart må 

formodes i udgangspunkt ikke at have mulighed for at overvåge hvilken slags information, der 

florere på nettet. Modsat denne rene internet udbyder stiller en formidler trods alt en social tjeneste 

til rådighed, der tillader, og deri gør det langt nemmere for den almindelige bruger, at overtræde 

copyright reglerne mv. Af den åbenbare årsag skal og bør e-handelsloven og deri det culpøse ansvar 

fortolkes strengere i forhold til formidleren, hvilket derigennem ville tilnærme sig en mere 

samfundsmæssig optimal markedstilstand.  

E-handelsloven bør videre lede til et optimalt antal søgsmål, for derigennem at spare samfundet for 

unødvendige sagsomkostninger. Efter gennemgang af den omfattende retspraksis den nuværende 

retstilstand har skabt, er det tydeligt, at man ikke har formået i tilstrækkelig grad at fjerne den 

asymmetriske information, der er stadigt voksende, hvilket i denne sammenhæng skal forstås som 

den dominerende retsusikkerhed der eksisterer på markedet, hvilket umuliggøre for de involverede 

parter at forudsige, hvornår en handling anses som culpøs og heri pålægger et ansvar. 

Endvidere bør loven sikre, at bevisbyrden bliver placeret hos den part, der imødeser den mindste 

omkostning til bevisførelse. Af åbenbare årsager er det fundet uhensigtsmæssigt at lægge hele 

ansvaret på formidleren, da dette ville fører til for mange retssager. Dog, hvad angår bevisførelsen 

for at man som formidler har gjort hvad der står en muligt til at forhindre misbrug, bør bevisbyrden, 

med forbehold for de økonomiske og tekniske muligheder en formidler har, pålægges formidleren, 

der direkte har adgang til at vise, hvorvidt man har integreret tilgængelige filtreringsmetoder på sin 

tjeneste. Denne omkostning er væsentlig større hos krænkede, der ikke har samme tekniske 

forståelse samt adgang til de mulige værktøjer, en formidler har til rådighed. 

Samlet kan vi konkludere, at nuværende retstilstand ikke sikrer et optimalt samfundsøkonomisk 

marked, særligt på grund af det upræcise direktiv der har givet anledning til en ikke stringent 

retspraksis, der har peget i hver deres retning af, hvorledes reglerne bør fortolkes. Det, der med 

denne analyse er vigtigt at bemærke, er hvor stor en økonomisk effekt denne retsusikkerhed har for 

markedet. Dels fordi den skaber en høj grad af asymmetrisk information, der gør det svært for de 

involverede parter at forudse deres ansvar, og dels fordi lovgiver og dommer ikke formår grundet 

deres usikkerhed, at regulere og fortolke loven således, at man Ex Post giver de involverede parter 

de rigtige incitamenter til at anlægge en sag og Ex Ante at udøve tilstrækkelig grad af 

agtpågivenhed.  
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3.6.1 Er rettighedshaver og ISPs fundamentale incitamenter sikret? 

En væsentlig problemstilling ved e-handelsloven er, at få vægtet balancen mellem disse to aktører 

således, at incitamenterne til opfindelse af nye værker samt internettets innovation forsat er sikret. 

Rent økonomisk vil et sådant incitament være sikret, så længe transaktionsomkostningerne < 

gevinsten ved opfindelsen af et nyt værk eller teknologisk værktøj på internettet. Markedet har 

endnu ikke målt effekten af denne usikre retstilstand, men det er uden tvivl et kerneområde, mange 

kritikere har belyst i den omfattende debat, området har fået. Da det ikke empirisk kan lade sig gøre 

at måle på hvordan markedet er blevet påvirket, må det alt andet lige kunne antages, at disse 

incitamenter under alle omstændigheder kan sikres og forstærkes hvis parterne kunne minimere 

deres nuværende omkostninger. Ovenforstående analyse har vist hvilke store omkostninger 

markedet pålægges grundet den dominerende retsusikkerhed, hvorfor det findes rimeligt at antage, 

at nuværende markedstilstand, om end ikke har fjernet incitamentet til den forsatte udvikling, da har 

svækket det ved at pålægge parterne uønskede sagsomkostninger mm. Modsat kan vi herefter 

konkluderer, at såfremt en klar fortolkning af loven kunne sikre parterne forudsigelighed i deres 

retstilling, ville man ikke blot spare samfundet, men også de involvere parter omfattende 

omkostninger, der kunne omdannes til profit i stedet, hvilket alt andet lige ville styrke deres 

incitament til at blive på markedet.  

Konklusionen må herefter blive, at den nuværende retstilstand ikke i tilstrækkelig grad sikrer disse 

incitamenter, og at disse kan sikres ved at præcisere loven og dermed begrænse retsusikkerheden. 

 

Integreret analyse 

4.1 Er der belæg for en ændring af nuværende e-handelslov? 
Efter en juridisk analyse af retstilstanden synes der i høj grad at være behov for at modificere og 

opdatere det nuværende e-handelsdirektiv og deri e-handelsloven. Usikkerheden omkring hvorledes 

kendskab og straks skal fortolkes har skabt en dominerende retsusikkerhed til skade for alle 

involverede parter og samfundet som helhed. Vi har videre konstateret gennem den økonomiske 

analyse, at stor retsusikkerhed skaber megen asymmetrisk information, der gør det umuligt for 

parterne at forudse deres retsstilling samt, at tildele aktørerne incitamenter til at agere optimalt ud 

fra et samfundsmæssigt synspunkt. Særligt udslagsgivende for denne retstilstand synes at være 
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måden hvorpå direktivet blev konstrueret, hvor medlemsstaterne ikke identisk med hinanden har 

fortolket på begreberne kendskab og straks. Videre viser den divergerende retspraksis, at det også 

har været svært at finde grænsen mellem et forbud mod generel overvågning og rimelig 

agtpågivenhed. I den juridiske og økonomiske analyse synes der overvejende grunde for at tildele 

ISP’erne et strengere ansvar end i dag, men hvor langt man kan strække dette ansvar, uden at det 

leder til en fremtidig generel overvågningsforpligtelse har vist sig særdeles vanskelig. Igen 

konstaterede vi, at samfundet lider væsentlige omkostninger som en konsekvens af, at markedets 

agenter ikke tildeles de rigtige incitamenter til agtpågivenhed. 

Samlet skaber disse overvejelser belæg for, at den nuværende retstilstand bør ændres, og at disse 

ændringer skal forsøge at specificere loven. 

 

4.2 Ændringer 

4.2.1 Specificer begrebet kendskab 

Det helt overordnede formål med e-handelsdirektivet var at begrænse en formidlers ansvarsrolle, 

men ikke helt at fjerne ethvert ansvar fra formidleren182. Med det formål at sikre den teknologiske 

udvikling og informations- & ytringsfriheden synes behovet for at få defineret, hvordan kendskab 

skal fortolkes, centralt. Med henvisning til afsnit 4.1 og nærværende rapports fund omkring behovet 

for at få specificeret loven samtidig med at formidlerens ansvar gøres strengere foreslås, at 

Lovgiver i overensstemmelse med nutidens marked bistår med opbygning af en materialeliste, der 

tydeligt definerer hvilket materiale, der i sig selv kan statuere kendskab, og som formidler heraf 

forpligtes til proaktivt at fjerne. Videre bør der komme en præcisering af, efter hvilke kriterier man 

kan vurdere kendskab. Med henvisning til nuværende retstilstand skal disse kriterier udformes 

sådan, at det begrænser en åben og ikke-stringent fortolkning. Med opmærksomhed på hvor 

langsom denne proces kan være for Kommissionen, synes der at foreligge mulighed for, at denne 

specificering kunne udformes i de fremtidige afgørelser, der forventes afsagt af EU Domstolen. Her, 

foruden at formidler bør tillægges et strengere ansvar, bør disse kriterier medføre, at loven leder til 

et optimalt antal søgsmål ved fjernelse af retsusikkerheden og videre, at formidleren frem for 

sagsøger tildeles bevisbyrden, hvor fremskaffelse af bevismateriale forekommer mindre 

bebyrdende. 

                                                
182 Se note 2 
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Hvad angår udformningen af en materialeliste, der skal opsamle alt pt. red flag materiale, synes der 

at foreligge mulighed for at en sådan kunne udformes i et samarbejde mellem det Offentlige og 

Teleindustriens parter183. Skønt en sådan materialeliste vil have den konsekvens, at loven bliver 

mindre fleksibel, må det modsat konstateres, at denne liste væsentligt kan begrænse 

retsusikkerheden, da formidleren nu på forhånd ved, hvilket materiale man proaktivt er forpligtet til 

at sikre sin tjeneste mod og modsat, at alt andet materiale som udgangspunkt kræver en NTD-

erklæring, før man kan statuere kendskab, såfremt dette ikke kan begrundes i de oplistede kriterier. 

Endvidere bemærkes det at loven allerede nu har vist sig ufleksible, da man på trods af e-

handelsdirektivets art. 21 om regelmæssig opdatering, ikke har formået at afhjælpe en forældet 

lov184. 

Det bør dog overvejes om denne infleksibilitet delvis kunne begrænses ved, at lade Teleindustriens 

parter oprette et organ identisk med det på arbejdsmarkedet, der udenom lovgivningen hurtigere 

kunne implementere i brancheaftaler hvilken materiale, der af disse anses som red flag materiale185. 

Dette ville tilføre en vis mængde af fleksibilitet, da det må antages, at denne proces er væsentligt 

hurtigere end lovgivers, til det formål at opretholde en løbende opdatering i takt med teknologiens 

udvikling. Begge parter findes her at have incitament til et sådant udvidet samarbejde. Hos 

formidler består incitamentet i, at disse allerede bruger betragtelige omkostninger til behandling af 

de tusindvis af NTD-erklæringer de dagligt modtager186. Ligeledes besidder rettighedshaver et 

incitament, da formidler alt andet lige har en større teknologisk forståelse omkring besparende 

metoder til at begrænse fremtidigt misbrug187. Herefter synes et sådan samarbejde, at fremme 

udviklingen af metoder hvorpå misbrug kunne begrænses, hvilket ville lede til besparelser hos 

begge parter. 

Et system som dette kunne tænkes finansieret gennem de besparelser og merindtægter formidler, 

rettighedshaver samt samfundet antages at vinde. En grundlæggende risiko ved dette system er dog, 

at sådanne beføjelser kræver en usædvanlig høj grad af internet politik og objektivitet, der ikke på 

lige fod med domstolene kan garanteres, hvilket kan lede til uhensigtsmæssig anvendelse til skade 
                                                
183 Ibbotson. Janet, 2011, Independent Review of Intellectual Property and Growth – Response to the Call for Evidence, 
British Copyright Council, afsnit 6(6): Terms and guidance  
184 Peguera. Miguel, 2010, Internet Service Providers’ Liability in Spain – Recent Case Law and Future Perspectives, 
vol(1), issue 3, JIPITEC, betragtning 14 
185 Se note 183  
186 Seidenberg. Steven, 2009, Copyright in the age of YouTube, ABA Journal, afsnit: Flurry of Takedown Notices 
187 Murtagh. Michael P, 2009, Notes: The FCC, the DMCA, and Why Takedown Notices Are Not Enough, vol( 
61:233), Hastings Law Journal, afsnit: Introduction & part II, A. afsnit I: The ISP’s Problems: Congestion and the 
Desire to Offer Copyrighted Content 
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for informations- & ytringsfriheden188. Denne risiko kan dog til dels kontrolleres gennem offentlige 

reguleringer, systematisk overvågning og betingelser for rækkevidden af disse beføjelser i 

sammenhæng med, at Staten opbyggede en incitament-aflønningskontrakt, der kunne sikre at 

parterne besad de rigtige incitamenter til korrekt og fair behandling189. Her til antages 

finansieringen at komme fra Staten. 

Samlet synes dette at opfylde formålet med e-handelsdirektivet, da denne præcisering af 

formidlerens ansvar ikke antages at lede til en uoverkommelig byrde, hvilket alt andet lige bør sikre 

både den fortsatte innovation og informations- & ytringsfriheden.  Videre vil formidleren kunne 

forudsige sin retsstilling og dermed agere agtpågiven som påkrævet. Dette leder til en væsentlig 

begrænsning af retsusikkerheden, hvilket i den økonomiske analyse viste at spare samfundet 

væsentlige omkostninger, der efter et Kaldor Hicks-princip kunne anvendes som kompensation for 

formidlerens skærpede ansvar, der igen antages at styrke incitamentet til innovation. 

 

4.2.2 NTD-procedure 

Det centrale problem i denne proces er at man endnu ikke ved eksakt, hvad der hviler i begrebet 

straks. Rent teknisk, er det fundamentalt for rettighedshaver, at retsstridigt materiale bliver fjernet 

så hurtigt som muligt til begrænsning af skadens omfang. Modsat er det klart, at formidler ikke bare 

kan fjerne materialet uden først at vurdere klagens rigtighed, da dette betragteligt kunne skade 

informations- & ytringsfriheden. Vi ser her konsekvensen af at tildele formidleren rollen som den, 

der bærer ansvaret til at vurdere, om et bestridt materiale er retsstridigt eller ej, da denne vurdering 

særligt ved copyright materiale kan være særdeles vanskelig selv for advokater.  

Jf. afsnit 2.3.2 ved vi at måden, hvorpå en formidler kan få kendskab, ikke er udtømmende. Dog 

skal en NTD som minimum give en påpasselig erhvervsdrivende mistanke om misbruget, samt 

muligheden for at fjerne det. Med baggrund i hele den juridiske analyse synes dette at lede til at en 

NTD, bør indeholde information om klagers personlige oplysninger, rettigheder til materialet, 

præcis location samt beskrivelse af hvori krænkelsen består. Videre efter Teleindustriens kodekser, 

er formidler forpligtet til tydeligt at oprette adgang for potentiel krænker til at fremsende NTD.  

                                                
188 Se note 186 
189 Greif. Avner, 1993, Contract Enforceability and Economic Insitutions in Early Trade: The Maghribi Traders' 
Coalition, The American Economic Review  
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Hvad der her kunne foreslås er, at der i e-handelsloven og/ eller direktivet indføres en præcis NTD-

procedure, særlig inspireret fra Finland og USA190. 

Det foreslås herefter at ISP tydeligt… 1) på sin tjeneste skal oplyse, om et link, der direkte åbner en 

e-mailadresse hvortil man kan sende et NTD-erklæring, 2) oplyser og tilbyder 24-timers support i 

forbindelse med NTD-erklæringer, 3) oplyser om et link, der åbner en standard digital anmeldelses 

blanket og 4) opstiller et automatisk responssvar med bekræftelse på modtagelse af NTD191. 

ISP bør herefter straks i samarbejde med klager fjerne det bestridte materiale efter en kort vurdering 

af, om der konstateres begrundet mistanke, og altså ikke om mistanken er korrekt. Det forudsættes 

her, at det offentlige vil bistå til udarbejdelse af en digital standard anmeldelses blanket, hvori det 

skal sikres, at krænker oplyser han er a) berettigede klager, b) tydeligt påviser hvori krænkelsen 

består, c) kontaktinformationer og d) præcis location af bestridte materiale. Med disse minimums 

kriterier antages det, at formidlers vurdering bliver langt hurtigere, eftersom formidler nu blot skal 

konstatere om krænker fremviser begrundet mistanke af materialet. Videre forudsættes det, at 

formidler i ”Terms of Use” tydeligt oplyser bruger om ansvarsfraskrivelse ved fjernelse eller 

blokering af information ved modtagelse af begrundet mistanke om brugers materiale192. Det skal 

her videre bemærkes, at denne procedure skal sikre, at kun berettigede kan klage, medmindre der er 

tale om red flag materiale. Dette skal sikre mod risikoen for misbrug, hvilket ikke antages at 

begrænse effektiviteten i lovens bestemmelse. Loven bør videre indføre en notice & forwarding 

notice-regel, der forpligter, at formidler ved modtagelse af NTD straks skal videresende NTD til 

den bruger, der har oploadet det bestridte materiale. Denne notice & forwarding notice skal tydeligt 

vejlede brugeren i udstedelse af en counter-notice og put-back option med en tilknyttet tidsfrist, 

hvilket giver brugeren mulighed for at kræve materialet genindlagt på tjenesten, hvis man vil 

bestride at materialet har værkshøjde mv. Såfremt bruger benytter sig af denne counter-notice og 

put-back option, skal formidler straks informere klager med besked om dette, der siden kan vælge 

                                                
190 Se note 40 & 41 
191 Soma. John T., og Norman. Natalie A., 2000, International Take-down Policy: A Proposal for the WTO and WIPO 
to Establish International Copyright Procedural Guidelines for Internet Service Providers, Hastings Comm/Ent L.J., Part 
III, B, afsnit 1: Designation of an Agent to Receive Notification of Copyright Infringement 
192 Forslag til Kommissions rapport 2007, afsnit B: Recommendations, D, II: Notice and Take-down Procedures as a 
potential solution 
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direkte at føre sagsanlæg mod bruger. Ovenforstående forudsætter overholdelse af 

Persondataloven193.  

Disse supplementer kan have en væsentlig præventiv effekt mod mængden af det retsstridige 

materiale, som oploades på nettet, der i mange tilfælde antages at forekomme alene fordi brugeren 

er uvidende om overtrædelse, eller for lidt informeret om skadens omfang ved overtrædelsen194. Her 

viser undersøgelser at 70% af brugere, der modtager en forwarding-notice, omgående ville stoppe 

med at oploade sådant materiale samt, at 70% af de brugere der modtager en forwarding-notice er 

førstegangs-overtrædere195. 

Ovenforstående procedure får den effekt, at ISP i praksis holdes ansvarsfri til vurderingen af en 

klagers rigtighed omkring det krænkede materiale, men ikke den administrative proces da ISP i 

kraft af dets funktion bærer et ansvar som bindeleddet mellem rettighedshaver og bruger196. Videre 

kan materialet nu fjernes langt hurtigere til fordel for rettighedshaver. Denne procedure er endvidere 

blevet fundet hensigtsmæssig, da den skal sikre, at rettighedshaver i enhver NTD-erklæring tvinges 

til at foretage en Due Diligence af det bestridte materiale således, at der til hver klage medfølger en 

begrundet mistanke om materialet, hvilket skal sikre mod misbrug197.  

Videre for at begrænse risikoen for misbrug af NTD-erklæringer, der særligt har været på tale i 

forbindelse med valgkampagner og stærkt konkurrenceprægede markeder, ved potentielt at kunne 

begrænse en politisk kandidat eller markedskonkurrents markedsføring198, kan en NTD-erklæring 

og Counter-notice/Put-back option behæftes med et stort bødeansvar og erstatning ved urigtige 

oplysninger. Heri beror at en rettighedshaver, der klager, bærer et ansvar for at være i god tro om 

klagens rigtighed, hvilket kun bør findes opfyldt når denne tydeligt har forelagt en begrundet 

mistanke om det bestridte materiale. Endvidere bør en bruger, foruden det rent erstatningsretlige 

                                                
193 Jf. L’oreal vs. eBay, præmis 142 skal ISP udgive disse hvis bruger er erhvervsdrivende. Hvad angår private, ligger 
det udover rapporten at vurdere muligheden for dette, der dog antages at være mulig under særlige forbehold. 
194 Murtagh. Michael P., 2009, Notes: The FCC, the DMCA, and Why Takedown Notices Are Not Enough, vol( 
61:233), Hastings Law Journal, Part II, A, afsnit II: The Proposed Collaborative Solution with the RIAA og Hill og 
Charles W L., 2007, Digital piracy: Causes, consequences, and strategic responses, Springer Science + Business Media, 
afsnit: The causes of piracy - Synthesis 
195 Hinze. Gwen, 2010, Submission of the electronic frontier foundation on the consultation on the EU e –commerce 
directive, Electronic Frontier Foundation, betragtning 57 
196 Soma. John T., og Norman. Natalie A., 2000, International Take-down Policy: A Proposal for the WTO and WIPO 
to Establish International Copyright Procedural Guidelines for Internet Service Providers, Hastings Comm/Ent L.J., Part 
IV: Conclusion 
197 Hinze. Gwen, 2010, Submission of the electronic frontier foundation on the consultation on the EU e –commerce 
directive, Electronic Frontier Foundation, betragtning 56 
198 Se note 196 
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ansvar denne bærer ved oploading af retsstridigt materiale, bærer et ansvar for misbrug af en 

counter-notice, hvis denne ikke påviser god tro. Her vil en høj bøde med et culpa-ansvar omkring 

god tro sikre, at parterne ikke har incitament til at misbruge en NTD-erklæring eller counter-

notice199.  

Denne proces vil ikke alene have en hurtig og mærkbar begrænsning i mængden af det oploadede 

materiale, men vil i takt med at brugere dømmes ansvarlige for deres overtrædelser, have en større 

præventiv effekt, hvilket igen vil sænke mængden af det retsstridige materiale. Det skal bemærkes 

her, at det erkendes denne metode i starten vil virke uoverkommelig for rettighedshaver, men som 

retsstillingen ser ud nu, antages det ikke at forværre rettighedshavers position, der med tiden 

utvivlsomt vil komme alle parter inklusiv samfundet til gode.  

 

4.2.3 Overvågningsforpligtelser  

Der har vist sig store besværligheder omkring afgrænsningen mellem den rimelige agtpågivenhed 

og forbuddet mod general overvågning samt aktiv søgen. Igen skaber denne situation stor 

retsusikkerhed, der findes nødvendig at begrænse og om muligt helt at fjerne. 

Det foreslås i sammenhæng med de ovenforstående modificeringer, at formidleren igennem loven 

gives incitament til at opfinde teknologiske filtreringsmetoder mv., der kan opdage og fjerne 

retsstridigt materiale. Et sådan incitament kunne opbygges ved klart i loven at definere, hvad 

formidlerens specifikke overvågningsforpligtelse indbefatter. Heri hviler, at formidler gennem et 

organ af Teleindustriens parter og/ eller det Offentlige, løbende skal pålægges som minimum at 

sikre sin tjeneste mod det red flag materiale, man definerer i loven eller brancheaftaler. Denne 

forpligtelse om specifik overvågning vil give formidleren incitament til at opfinde besparende 

metoder til at opnå dette. Dette antages endvidere, at medføre en væsentlig begrænsning af de 

skader rettighedshaver lider, da man nu aktivt fjerner en større mængde defineret materiale. Heraf, 

såfremt lignende materiale stadig måtte findes på tjenesten under en anden betegnelse, eller fordi 

det ikke umiddelbart vurderes retsstridigt, synes dette ikke i samme omfang at skade 

rettighedshaver. Det skyldes, at bruger ikke systematisk kan finde dette materiale, hvorfor det 

ligeledes ikke systematisk kan misbruges. Videre synes materiale, der ikke tydeligt indikerer 

misbrug, at skade rettighedshaver i samme grad.  

                                                
199 Lando. Henrik, 2006, RKØ I, CBS, Lek 14: Erstatningsretten i et retsøkonomisk perspektiv  
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Ydermere bør loven tildele formidleren bevisbyrden til at bevise, at der ikke eksisterer teknologi til 

at opfange tilsvarende identisk materiale. Heri består, at dette materiale endnu ikke er blevet 

defineret som red flag materiale, hvorfor det som udgangspunkt kræver en NTD-erklæring før, der 

kan konstateres kendskab. Dog påvirker denne omvendte bevisbyrde, at formidleren har pligt til, at 

fremføre bevis for 1) at formidler ikke havde kendskab til det bestridte materiale og 2) at formidler 

ikke kunne have kendskab til materialet. Ansvaret kommer her under en culpavurdering om 

formidlerens gode tro, hvilket har vist sig, at have en stærk præventiv effekt på formidlerens 

incitament til specifik overvågning200. Denne præventive effekt kan bekræftes i USA, der med 

indførelsen af Pro IP Act har bestemt, at formidleren skal bevise man har opfyldt kravene til rimelig 

agtpågivenhed ved modtagelse af en NTD-erklæring201. Videre bekræftes den økonomiske 

besparelse i ”Forslag til Kommissions rapport 2007”, hvor man bemærker, at formidleren hurtigere 

og billigere ville kunne fremføre bevis for, man har opfyldt sin agtpågivenhedsforpligtelse202. 

 

4.2.5 Fundamental opfattelse af copyright mv. 

Foruden de incitamenter man gennem e-handelsloven kan tildele formidlerne, rettighedshaverne og 

brugerne, bør det overvejes, om man også gennem andre initiativer i periferien af e-handelsloven 

kan påvirke parterne således, at man samlet nedsætter mængden af misbrug. Her synes det særlig 

relevant, at undersøge hvorvidt brugerne desuden kunne påvirkes til at begrænse deres misbrug, da 

de alt andet lige er den oprindelige kilde til det retsstridige materiale. Det gælder for de fleste 

brugere, at man ikke rationelt har incitament til at gå ind i en forretning og stjæle en CD af den 

simple årsag, at den forventede besparelse ikke kan opveje risikoen ved handlingen. Videre vil 

mange formentlig sige, at denne handling anses for uetisk. Grundlæggende viser undersøgelser om 

den almindelige brugers adfærd ved misbrug af copyright materiale, at man besidder en bias på linje 

med danskernes overvejende opfattelse af sort arbejde, at grundet de høje priser og skatter er sort 

arbejde ikke umoralsk203. Ydermere har undersøgelser vist, at brugerne, som tidligere nævnt, ikke 

er bevist omkring misbrugets omfattende skadeseffekt204. Konstateringerne synes samlet at give 

mulighed for at begrænse brugernes misbrug, ved at informere brugerne om konsekvenserne ved 

                                                
200 Labesius. Stefan, 2010, Kontent i Pravo v. Masterhost, vol(1), issue 3, JIPITEC, afsnit B, II: Findings of the Court 
201 Seidenberg. Steven, 2009, Copyright in the age of YouTube, ABA Journal, afsnit: The Newest Frontier 
202 Se note 128 
203 Charles W L., 2007, Digital piracy: Causes, consequences, and strategic responses, Springer Science + Business 
Media, afsnit: The causes of piracy 
204 Se note 203 
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misbruget og indlære dem en ny etisk opfattelse i sammenhæng med en større risiko for at blive 

stillet ansvarlig205. Måder hvorpå disse mål kunne opnås ville bl.a. være, at 1) nedsætte priserne på 

copyright materiale, 2) tilbyde noget ”ekstra” ved erhvervelse af et lovligt eksemplar, 3) skift til en 

forretningsmodel, der er mindre sårbar overfor piracy, 4) anerkend peer-to-peer teknologien og 5) 

tillær brugerne en ny moralsk opfattelse af copyright misbrug206. Det skal i denne sammenhæng 

bemærkes, at det synes relevant at overveje hvorvidt loven bør møde brugerne i et kompromis og 

ligeledes ændres, så loven selv imødekommer brugernes opfattelse af fairness og rimelighed. 

Historisk synes der at eksistere belæg for at ændre en lov, såfremt rimeligheden i loven ikke støttes 

af hovedparten af befolkningen207.  

Grundlæggende skal en løsning formå, at tiltrække brugeren til den lovlige tjeneste for f.eks. 

streaming af musik fra nettet. Her skal en attraktiv løsningsmodel kunne tilbyde brugerne noget 

ekstra, billigere samt forsøge at skabe en forståelig og mere pålidelig brugerflade, der samlet gør 

oplevelsen bedre at anvende en lovlig tjeneste. Her har et firma ved navn SPOTIFY208 haft enorm 

succes med at vinde brugernes interesse, og få dem til at streame musik via en lovlig tjeneste mod 

betaling. SPOTYFI er et musikbibliotek, der gennem en månedlig abonnement ydelse på ca. 100 kr, 

giver deres brugere adgang til mere end 13 mio. sange209. Denne løsning virker attraktiv på 

brugeren, da den billigt giver adgang til lovlig musik og videre tilbyder brugeren noget ekstra i og 

med, at man får adgang til et enormt musikbibliotek af frit tilgængelige sange. Videre har de 

formået at gøre deres tjeneste hurtig, pålidelig, effektiv og brugervenlig hvorfor kvaliteten af 

sangene og hastigheden de bliver streamet med, alt andet lige er bedre end de ulovlige usikre 

tjenester. Såfremt denne teknologi på samme måde kan videreføres til musikvideoer, film, tv-

programmer, spil mv. kombineret med en større risiko for at blive stillet ansvarlig ved ulovlig 

streaming, bør dette med henvisning til RKØ-principper tidligere behandlet, tildele brugerne 

incitament til at benytte denne lovlige tjeneste. En afledt effekt af dette ville endvidere være, at 

rettighedshaverne må formodes nu at opnå en større profit, der med tiden kunne sænke priserne 

                                                
205 Se note 197 
206 Charles W L., 2007, Digital piracy: Causes, consequences, and strategic responses, Springer Science + Business 
Media, afsnit: Strategic responses 
207 Se note 200 
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yderligere på dette materiale, der således igen ville styrke brugernes incitament til at benytte sig af 

lovlige medier210.  

Som nævnt tidligere omkring brugernes opfattelse af Immaterialrettens love, heri bl.a. EC 

Copyright Act, den danske Ophavsretslov mv. bør det diskuteres, hvorvidt disse findes rimelige og 

fair fra en brugers synspunkt. Videre om disse love stadig synes anvendelige på markedet, med den 

nyskabelse af teknologiske metoder hvorpå man kan overføre, kopierer og anvende musikfiler, 

computerspil, tv-programmer mv. I den forbindelse har flere udtalt at særligt 3-trins testen i EC 

Copyright Act-direktivets art. 5(5), synes forældet i forhold til nutidens brugsmuligheder og leder til 

stor ufleksibilitet og retsusikkerhed211. Kritikken er hovedsageligt rettet mod, at man ikke har 

formået at anvende den umiddelbare open-ended 3-trins test åbent og fleksibelt, men i stedet har 

valgt en stringent metode, hvor eneste undtagelser for copyright overtrædelser er dem, der klart er 

blevet defineret som undtagelser. Heri opstår en ufleksibel ordning der kun forværres af internettets 

udviklingshastighed samt langsommeligheden i indenfor EU at opdaterer lovgivning. Dette har 

afledt en styrket interesse for i EU at indføre en Fair Use – Doktrin, der i bedre grad kan følge med 

den løbende udvikling212. Et eksempel for denne praksis er U.S.As afgørelse omkring Google 

Thumbnails, hvor Google’s brug blev anerkendt som ny udnyttelsesbrug, der var til mere gavn for 

borgerne end til skade for rettighedshaverne213.  

Det foreslås herefter, at man ændrer fortolkningen af 3-trins testen i EC copyright Act art. 5(5) 

således, at man i stedet for at identificere og præcisere hver enkelt undtagelse, i særtilfældene 

undertager en åben proportional fortolkning af forholdende. Videre såfremt rammen for disse 

undtagelser er klart defineret og nøjagtige, bør dette sikre, at integrationen af en hvis fleksibilitet 

ikke samtidig leder til stor retsusikkerhed214. På baggrund af denne argumentation synes der at 

foreligge belæg for, at copyright reglerne bør opblødes, og at en fremtidig fortolkning skal ændres 

mod en mere åben test, der giver plads til internettets udvikling og nye anvendelsesmetoder.  
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211 Senftleben. Martin, 2010, The International Three-Step Test – A Model Provision for EC Fair Use Litigation, vol(1), 
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212 Senftleben. Martin, 2010, The International Three-Step Test – A Model Provision for EC Fair Use Litigation, vol(1), 
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213 Senftleben. Martin, 2010, The International Three-Step Test – A Model Provision for EC Fair Use Litigation, vol(1), 
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4.3.5 Samlet Vurdering 

Der synes utvivlsomt at eksistere belæg for en modificering af e-handelsloven og videre i periferien 

heraf. Dette skyldes særligt de negative samfundsomkostninger, den store retsusikkerhed leder til. 

Heri synes forslagene til en tydelig definition af begrebet kendskab i en kombination af en 

materialeliste samt klare kriterier, der samlet skal tildele formidleren et større ansvar, til dels at 

fjerne denne retsusikkerhed, der videre ikke antages at have en væsentlig skade på formidlers 

incitament til forsat at skabe innovation på internettet. Supplerende hertil forventes en specifikt 

udarbejdet NTD-procedure at gøre op med det centrale problem, der er opstået som en konsekvens 

af, at formidleren til nu har haft rollen som dommer i førstegangsvurderingen af en NTD-erklæring. 

Videre synes den udvidede NTD-procedure samtidig at sikre informations- & ytringsfriheden, da 

brugeren selv får bedre vejledning samt mulighed for at klage over fjernelse af oploadet materiale.  

Hvad angår formidlerens ansvar til at yde rimelig agtpågivenhed, synes en forpligtelse omkring 

aktivt at overvåge alt tydeligt defineret red flag materiale, at være i overensstemmelse med de 

ræsonnementer, der er blevet gjort i den juridisk og økonomiske analyse. Videre at formidleren nu 

tildeles bevisbyrden for at påvise god tro omkring similar identisk materiale samt teknologiske 

filtreringsmetoder, at tilføre loven et element, der generelt formodes at give formidleren incitament 

til at udvikle nye og besparende filtreringsmetoder.  

Sidst findes det relevant, samtidig at forsøge bedre at lære brugerne om misbrugets omfattende 

skadeseffekt i sammenhæng med et forsøg på at give dem en ny moralsk opfattelse af misbrugets 

omfang. Det er dog bemærket, at ikke kun brugernes opfattelse bør ændres, men ligeledes 

rettighedshavers, således at reglerne for immaterielle rettigheder ændres i overensstemmelse med 

nutidens krav og forventninger til fair brug.  

Samlet synes disse modificeringer i kombination med en større risiko for den oprindelige bruger i at 

ifalde ansvar, at begrænse mængden af oploadet retsstridigt materiale, hvilket leder til, at en lovlig 

anvendelse af copyright materiale kan gøres billigere og mere attraktiv til fordel for samfundet 

samlet set.  
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Konklusion 
Hvordan skal de nærmere betingelser i e-handelslovens § 16 fortolkes? 

Med henvisning til nærværende rapports første problemstilling synes der ikke efter en juridisk 

analyse at eksistere tydelige kriterier for, hvorledes e-handelsloven § 16 skal fortolkes. Umiddelbart 

viser analysen, at begrebet kendskab kun kan statueres hos formidler, hvor materialets illegale natur 

er ubestridt, såfremt ISP ikke via egne undersøgelser burde have opdaget materialet. Her har 

retspraksis vist, at copyright materiale ikke, førend det som minimum allerede en gang har været 

givet underretning om, kan sidestilles som red flag content. Herudover synes kun kriminelt 

materiale som børneporno og lignende at være red flag content, ISP proaktivt skal fjerne. I denne 

sammenhæng synes der formodning for, at pålægge formidleren fremtidigt at overvåge red flag 

content. Dog har retspraksis endnu ikke defineret, hvad red flag content indebærer. Senest i L’oreal 

vs. eBay har EU Domstolen udtalt, at man godt kan pålægge formidleren at overvåge fremtidigt 

lignende materiale, hvilket i sammenhæng med tysk retspraksis synes, at give formodning om at 

lignende materiale oploadet af samme bruger bør overvåges. Dog er det særdeles tvivlsomt, om 

denne pligt også strækker sig til identisk eller equal identisk materiale oploadet af ny bruger. Her 

synes en sådan forpligtelse særligt at stride mod formålet med direktivet samt sikringen af 

ytringsfriheden, da et sådant ansvar kunne fjerne formidlerens eksistensgrundlag og videre 

indebærer en alvorlig risiko for begrænsning af ytringsfriheden gennem automatiske 

filtreringsmetoder. Hvad angår kravet til underretning og betænkningstiden, en formidler har, synes 

det rimeligt at antage, at en underretning som minimum skal indeholde begrundet mistanke om 

materialet samt præcis location, førend en påpasselig erhvervsdrivende i god tro kan finde og fjerne 

bestridt materiale. Videre synes der belæg for, at disse NTD’er skal indeholde oplysninger om 

klagers identitet og rettigheder til begrænsning af risikoen for misbrug. For så vidt angår 

betænkningstiden vil denne afhænge af formidlerens teknologiske og økonomiske størrelse samt det 

bestridte materiales illegale natur. Retspraksis har vist at en reaktionstid på 24 timer, er acceptabel.  
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Hvordan synes e-handelsloven at føre til en optimal markedstilstand? 

Med henvisning til rapportens anden problemstilling foreligger der klare beviser for, at denne 

retsusikkerhed skaber ikke-uvæsentlige omkostninger for samfundet og de involverede parter. Her 

findes der belæg for, at ISP bør undergå et strengere culpaansvar, således at der tages højde for 

fairness i lov. Dette synes at stemme overens med den juridiske analyse, der også giver formodning 

om, at ISPs ansvar skal vurderes strengere end den rene udbyder af internet, da ISP er tættere på 

misbruget og videre gennem sin tjeneste gør muligheden for misbrug væsentlig nemmere.  

Videre synes loven at skulle tage højde for den incitament-påvirkning den skaber, således at 

partnerne tildeles incitament til kun at føre et optimalt antal søgsmål, da dette kunne spare 

samfundet for væsentlig omkostninger. Heri er det fundet nødvendigt, at fjerne den eksisterende 

retsusikkerhed, der ødelægger de signaler, der ellers ville kunne være sendt til parterne gennem 

loven, hvorfor parternes rationelle adfærd i betragtelig grad begrænses. 

Endvidere er det fundet hensigtsmæssigt at tildele formidleren bevisbyrden for, at bevise man har 

levet op til det krævede agtpågivenhedsniveau. I sammenhæng med dette, skal formidler tildeles 

bevisbyrden for, at påvise der ikke findes teknologiske filtreringsmetoder, hvorpå formidleren 

kunne have gjort mere til at begrænse misbruget. Denne forpligtelse har vist at tildele formidleren 

incitamenter til ikke alene at handle agtpågiven, men videre også at fremme incitamentet til at 

opfinde mere effektive filtreringsmetoder.  

 

Såfremt der findes belæg for modificeringer af e-handelsloven, hvilke modificeringer 
kan da foreslås? 

Med henvisning til rapportens tredje problemstilling, eksisterer der utvivlsomt belæg for at 

modificere e-handelsloven og/ eller direktivet. Her kræves det særligt, at lovens bestemmelser 

specificeres til begrænsning af den pt. dominerende retsusikkerhed. Det er her fundet anvendeligt, at 

udarbejde en materialeliste i sammenhæng med at EU Domstolen udformer nogle brugbare kriterier 

til vurdering af kendskab, således at formidler og rettighedshaver kan forudse hvornår, et sådant kan 

statueres. Videre findes den foreslåede NTD-procedure at begrænse det problem, der er opstået med 

i første omgang at gøre formidler til dommer i vurdering af bestridt materiales retsstridighed. 

Ydermere synes denne procedure at effektiviserer processen, således at retsstridigt materiale 

hurtigere bliver fjernet til fordel for rettighedshaver.  
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For så vidt angår materialelisten er det fundet hensigtsmæssigt at pålægge formidleren at overvåge 

alt det red flag content denne måtte oplyse om, da dette materiale heri er blevet specificeret. Dette 

ville ikke alene begrænse misbrugets omfang, men videre give formidler incitament til at opfinde 

mere effektive filtreringsmetoder, hvilket synes at være et klart ønske fra lovgiver. Samtidig med 

denne forpligtelse vil en omvendt bevisbyrde til at påvise formidlers udøvede agtpågivenhed tildele 

ISP et incitament til at være mere proaktiv. 

Det er til sidst fundet hensigtsmæssigt, at de ophavsretlige regler imødekommer brugernes 

opfattelse omkring fairness samtidig med, at lovgiver mv. tillære brugerne om misbrugets 

skadeseffekt og deri forsøger at ændre den etiske opfattelse af misbruget. En kombination af de 

ovenforstående modificeringer synes samlet, at leve op til formålet med at begrænse en formidlers 

ansvar til fordel for den forsatte innovation, mens rettighedshaver bliver bedre sikret til fordel for 

dennes forsatte incitament. Her er det som det sidste fundet særlig relevant, at markedet udbyder 

lovlige tjenester, der i sammenhæng med en større risiko for at ifalde ansvar, gør det mere attraktivt 

at anvende en lovlig tjeneste frem for en ulovlig. 

 

Perspektivering 
Som afsluttende bemærkning om rapportens værdi, synes det relevant at fremhæve visse svage 

punkter, der af omfangsmæssige årsager er blevet prioriteret fra, men som til en fremtidig 

viderebehandling ville være relevante at fokusere på. 

Her bør særligt nævnes det forsatte problem med at finde oprindelige krænker til det retsstridige 

materiale, og videre at denne kan vise sig ikke at være i stand til at dække skadens omfang. Som 

nævnt i L’oreal vs. eBay-dommen har EU Domstolen nu fastslået, at erhvervsdrivendes 

brugeroplysninger kan videregives til rettighedshaver. Dog er det stadig tvivlsomt, hvornår ISP har 

pligt til eller kan udlevere personoplysninger på private brugere. Det må dog antages, at der under 

særlige omstændigheder, f.eks. via et straffeansvar kan gives adgang til disse oplysninger. Hvorom 

er, er dette problem ikke blevet analyseret i afhandling grundet manglende plads, hvorfor dette til 

fremtidig behandling synes relevant. Hvad angår brugerens muligheder for at dække skaden og 

risikoen for at denne ikke har de nødvendige midler, er dette en risiko der også optræder i alle andre 

erstatningsretlige tvister, hvorfor dette ikke i sig selv, skal lede til at man undlader at sagsøge 

oprindelige bruger.  
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Et andet punkt, hvor der synes plads til forbedringer, er analysen af det medtage retspraksis. Her er 

retspraksis begrænset til kun at inddrage de umiddelbart vigtigste domme indenfor EU. Det må dog 

anerkendes, at der foruden den forsatte store mængde retspraksis indenfor EU, der ikke er blevet 

behandlet, findes der betragtelige mængder retspraksis uden for EU, her særligt i USA, hvor der 

med direktivets og DMCAs forhold, synes mulighed for at analysere, om der her eksistere nogle 

principper man parallelt kunne adoptere til EU.  

Dette leder videre til indholdet af den økonomiske analyse, hvor skadeseffekterne og de fundne 

løsninger udelukkende er fundet via en teoretisk analyse og ikke empirisk. Via den løbende research 

synes der ikke at eksisterer pålidelige data til at tegne et billede af den eksakte skadeseffekt de 

forskellige faktorer har og individuelt spiller ind, hvilket her synes relevant at fokusere på ved en 

fremtidig behandling af emnet.  

Ydermere har der ikke være plads til at analysere om formidler, såfremt denne blev pålagt et større 

ansvar, at vurdere hvilke andre løsninger, der kunne sikre dennes eksistensgrundlag. Her må det 

være særlig relevant at inddrage muligheden for finansiering gennem brugerbetaling, og hvorvidt 

dette ville lede til, at brugerne ikke længere ville benytte sig af tjenesterne. Umiddelbart bør det 

overvejes, såfremt alle ISPer blev pålagt denne byrde, om ikke markedet ville nå en ligevægt, som 

konsekvens af at alle tjenesterne krævede et fee for dets service. I denne sammenhæng kunne det 

samtidig overvejes om ISP og rettighedshaver globalt kunne indgå i et samarbejde, hvor alle filer 

blev tilgængeliggjort på nettet, men hvor bruger på alle tjenester blev afkrævet en betaling for hver 

streaming, der herefter gik til formidler og rettighedshaver og finansierede deres omkostninger. 

En anden løsning der kunne overvejes var, hvorvidt det var muligt at tillade rettighedshaver adgang 

til formidlers interne søgefunktioner mm., for her at sikre at ISP har integreret alle tilgængelige 

filtreringsfunktioner, men derefter at lade byrden til overvågning overgå til rettighedshaver. 

Umiddelbart synes dette at sikre formidlers incitament til innovation samtidig med, at 

rettighedshaver omkostninger til overvågning stadig formindskes i forhold til i dag.  

Til sidst bør det overvejes, såfremt Teleindustriens parter indgik et samarbejde og blev tildelt 

udvidede beføjelser til behandling af NTD’er og blokering af brugere mv., om risikoen for misbrug 

af ytringsfriheden kunne begrænses med en 3-strikes-and-out regel. Her har man anerkendt 

blokering af en brugers internetforbindelse samt fjernelse af bestridt materiale, ved modtagelse af 

den tredje NTD-erklæring omkring samme bruger således, at dette i sig selv giver tilstrækkelig 
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begrundet mistanke om misbrug215. New Zealand og Frankrig har ligeledes anvendt en sådan 

praksis om repeated infringement som kriterium, hvilket tyder på at dette kan opfylde kravet til 

sikring af informations- og ytringsfriheden216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
215 Murtagh. Michael P., 2009, Notes: The FCC, the DMCA, and Why Takedown Notices Are Not Enough, vol( 
61:233), Hastings Law Journal, afsnit IV: ISP Collaborations Are The New Method Of Curbing Copyright Infringement 
216 Se note 183 
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