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JUS5810 – Opphavsrett (MA)       

I 

Kabel TV-selskapet Kabelvisjon har opprettet en ny opptakstjeneste for sine abonnenter. Tjenesten 
innebærer at abonnentene kan bestemme til hvilken tid de ønsker å se de programmene som distribueres 
gjennom Kabelvisjon. Teknisk sett skjer dette ved at programdataene ved sendingen splittes i én «stream» 
som utgjør overføringen av programmet i «sanntid» («real time») og en annen «stream» som danner 
grunnlag for opptakstjenesten. Den sistnevnte sendes først til en lagringsenhet («buffer») hvor data som 
representerer programmet lagres i 1,2 sekunder. Om abonnenten velger å se programmet i opptak ved 
hjelp av en programmeny som styres via fjernkontrollen på TV-en, kopieres dataene fra lagringsenheten 
over på Kabelvisjons server i en egen «boks» reservert for abonnenten. Programmet ligger lagret på 
serveren så lenge abonnenten er kunde hos Kabelvisjon, og abonnenten har følgelig tilgang til det i hele 
perioden. 

Filmselskapet BoxMovie reagerer på denne tjenesten, og saksøker Kabelvisjon for brudd på åndsverkloven 
(åvl.) § 2. BoxMovie bestrider ikke at Kabelvisjon har rett til å sende deres filmer i «sanntid» (jf. åvl. § 34), 
men hevder at opptakstjenesten er ulovlig, både ved at «streamen» sendes til lagringsenheten, og ved 
lagringen av programmene på Kabelvisjons server på abonnentens forespørsel. Kabelvisjon hevder på sin 
side at tjenesten fullt ut er lovlig. Lagringen på lagringsenheten er for kortvarig til at det kan være tale om 
noen eksemplarfremstilling. Hvis denne lagringen likevel skulle anses som eksemplarfremstilling, er den i 
alle tilfeller dekket av åvl. § 11a. Lagringen på serveren er lovlig i henhold til § 12, ettersom den skjer på 
abonnentens eget initiativ og til dennes private bruk. Tjenesten kan fullt ut sammenliknes med tilfeller der 
abonnenten tar opp programmer ved hjelp av videoavspillere eller dekodere med opptaksfunksjon (PVR-
dekodere) – det er bare en annen måte å løse samme problem på teknisk sett. BoxMovie bestrider at 
vilkårene i § 11a er oppfylt, og mener Kabelvisjons rolle er for aktiv til at § 12 kan anvendes. 

      II 

Spillselskapet FunGames har utviklet et interaktivt spill, Warthrone, som er svært populært på Internett. 
Spillet innebærer at flere spillere kan spille mot hverandre i en virtuell verden som består av 70 
mestringsnivåer. I brukervilkårene for spillet, som spillerne må godta for å kunne delta, står det at det er 
forbudt å bruke dataprogrammer som hjelper spillerne gjennom de forskjellige mestringsnivåene. 
FunGames har utviklet et eget program, Fences, som skal hindre bruk av slike hjelpeprogrammer. Et 
programvarefirma, Circum, har like fullt laget et program, Flyer, som hjelper brukeren gjennom de første 
nivåene av Warthrone i strid med FunGames brukervilkår, og tilbyr programmet gratis på Internett. Flyer er 
designet slik at beskyttelsen i Fences ikke virker. FunGames saksøker Circum for brudd på åvl. § 53a annet 
ledd. Circum hevder bestemmelsen ikke får anvendelse, fordi Fences bare hindrer at Warthrone benyttes i 
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strid med brukervilkårene, men ikke at det fremstilles eksemplar av spillet eller at det gjøres tilgjengelig for 
allmennheten. Bruk av Flyer innebærer således verken eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring av verk 
for allmennheten. FunGames bestrider ikke dette, men hevder at det ikke har noen betydning for 
anvendelsen av § 53a annet ledd. Partene er enige om at Fences er «effektivt» i lovens forstand. 

Drøft og avgjør rettsspørsmålene som oppstår i begge tvistene. 

 

JUR1810 – Opphavsrett (BA) 

Redegjør for hvilken adgang det er etter åndsverkloven til å sitere fra åndsverk (uten rettighetshavernes 

samtykke). 

 

 


