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35. Fotografirett. Tegning av en reinbukk som var hovedmotivet i en de-
korasjon på en porselensplatte, ble ansett som eksemplar av en del av et
fotografisk bilde. Saksukte hadde importert plattene fra Danmark, der
de var fremstilt. Både importen til og salget av plattene i Norge ble
ansett å være i strid med fotografilovens § 16. Saksokte ble domt til å fra-
legge seg nettofortjenesten og til å odelegge gjenværende eksemplar, jfr.
fotografilovens  § 17  og  §  18.
Oslo byretts dom 22. mai 1989 (byrettsdommer Knut Erik Strøm). 1. Olaf
Heitkøtter, 2. Gro Lien Heitkøtter (advokat Ketil Lund) mot Butikken ved
Trikken A/S (advokat Tor Nord lie). Reuskraftig.

Olaf HeitkOtter er naturfotograf. Daueren, Gro Lien Heitkøtter, maler por-
selen og benytter etter avtale farens fotografier som grunnlag for dekorasjo-
ner på bl.a. porselensplatter. Far og datter anla sak for Oslo byrett mot Bu-
tikken ved Trikken A/S i anledning av at denne hadde latt innføre fra Dan-
mark porselensplatter med tegning av en reinbukk som hovedmotiv. Saks0-
kerne hevdet at reinbukken var hentet fra et fotografi som Olaf Heitkøtter
hadde latt gjengi i sin bok og villreinjakt", og gjorde gjeldende at
tegningen var en ulovlig gjengivelse av fotografiet etter fotografilovens § 1.
Vedkommende fotografi viste en reinsdyrflokk med en gammel bukk med
bøyet hode og deformert gevir i forgrunnen til høyre, og en yngre staende
reinbukk med flott gevir på vensire side. Det var denne reinbukken som
saksøkerne mente at var gjengitt på den importerte porselens-platten.
Bukken vises der mot en bakgrunn av norsk fjellandskap. En liggende rein-
bukk befinner seg til venstre lengre bak pa bildet. (Et fjellandskap og en lig-
gende bukk i dekorasjonen pa platten kunne for øvrig gjenfinnes pa andre
fotografier i samme bok. Stevningen til Oslo byrett omhandlet også disse
elementer i dekorasjonen, men da man kom til hovedforhandling, innskren-
ket saksøkerne saken til a gjelde hovedmotivet - den stående bukken.)

Saksøkerne nedla under hovedforhandlingen for byretten slik påstand:
"1.SaksOkte pfilegges å stanse salget og A makulere platten.
2. Saksokte dommes til å betale til saksOkerne nettofortjenesten ved s alget med

et belop fastsatt etter rettens skjønn.
3. Saksokte dOmmes til å betale sakens kostnader."

Saksøkte påstod frifinnelse.
I sine bemerkninger konstaterte retten innledningsvis at det etter ordlyden

i fotografilovens § 1 og motivene til denne ikke kan anses som tvilsomt at
frihåndstegning omfaues av fotografens enereu til eksemplarfremstilling.
Til spørsmålet om det i det foreliggende tilfelle var tale om fremstilling av
et eksemplar av Olaf Heitkøtters fotografi bemerket byretten, etter å ha kon-
statert at fotografilovens § 1 går lengre enn til å dekke den rene ettergjørelse
av hele fotografiet, bl.a. følgende:

"NAr vernet strekker seg lenger må dette imidlertid fOrst og fremst innebære en be-
skyttelse av den spesielt fotografiske fastholdelse av situasjonen. Dette kommer
ikke på samme mAten i konflikt med prinsippet i Andsverkloven § 10 som en tolk-
ning hvor fotogafens vern utvides i retning av å gi fotografiet en beskyttelse som
mer ligner Andsverklovens beskyttelse av billedverk. Retten antar videre at en slik
beskyttelse av den typisk fotografiske fastholdelse av oyeblikket ikke kommer i kon-
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flikt med de to hovedprinsipper for fotoretten om at fotoloven § 1 ikke beskytter mot
etterligning eller gir enerett til fotografiets informasjon. Poenget i forhold til etter-
ligning er jo ikke at dette er forbudt, men at det i forhold tii bilder av levende objek-
ter, faktiske sammentreff av begivenheter og lignende, som oftest vil  være  meget
vanskelig eller helt umulig å foreta en noyaktig etterligning ved et senere fotografi. I
forhold til fotografiets informasjon finner retten at det er fullt mulig å fastholde et
skille mellom fotografiets generelle inforniasjonsinnhold i den forstand at man
mener de opplysninger et oyenvitne pi samme sted hadde kunnet gjengi eller notere,
og det forhold at fotografiet har fastfrosset denne informasjon slik den var sett fra fo-
tografens synsvinkel med hans fotografiske utstyr akkwat i den brOkdelen av et
sekund da fotografiet ble tan.

Retten bemerker også at den finner at fotografens rettigheter etter fotoloven § 1
må kunne gjelde også deler av et fotografi. For det forge vil fotografen selv ofte
foreta en beskjæring av billedflaten. Da beskyttelsen er knyttet til "fotografiet", ikke
til "fotografiet slik det er offentliggjort", vil en regel om at utsnitt av fotografiet ikke
er beskyttet fore til en rekke kompliserte sporsmål, for eksempel om en offentliggjort
del av et fotografi som fotografen har beskåret før offentliggjoring er heft uteri be-
skyttelse. En vurdering hvor eksemplarfremstilling ble lovlig simpelthen ved A
skjære bort en mindre del av bildet vine også i stor grad undergrave fotografens
vern, og det ville være lite i overensstemmelse med de betrakininger retten har gjort
gjeldende ovenfor vedrorende det spesielt fotografiske som retten fmner at fotoloven
§ 1 vemer.

Retten er kommet til at den reinbukk som utgjør hovedmotivet i tegning og på
platten må sies å være et eksemplar av den 'reinbukk som Olaf Heitkotter har gjengitt
pi sitt fotografi. Retten har ved denne vurderingen lagt hovedvekten på at de to rein-
bukker ved et umiddelbart visuelt inrurykk fremtrer som helt identiske bortsett fra at
selve fargetonene i reinbukkens pels er noe forskjellige. Begge bukkene står i
samme stilling, de har samme gevir og samme tegninger på pelsen og lyset faller på
noyaktig samme mite. Den eneste synlige forskjell er at bukken på tegningen er
dreiet slik at den sees en tanke mer fra siden. Det er lagt frem en del konturtegninger
på gjennomsiktig papir for å illustrere forskjellen mellom de to bukkene. Det er for-
såvidt omstridt om disse er heft dekkende for bildene. Retten fmner imidlertid i alle
tilfelle at de forskjeller som &mixer på konturtegningene ikke har noen betydning i
saken. Det er forsåvidt betegnende nettopp for likheten mellom reinbukkene at det
må slike konturtegninger til for å se forskjeller som ellers lett ikke oppfattes i det
hele tatt.

Retten er på denne bakgrunn kommettil at de to reinbukker i forhold til reglen om
eksemplarfremstilling i fotoloven § 1 m1 anses som identiske.

Retten fmner det videre på grunnlag av disse forhold, men også med støtte i J's
bruk av den liggende reinbukk og fjellpartiet fra Heitkotters fotografier at J uteluk-
kende har brukt Olaf Heitkotters fotografi som kilde for sin tegning av selve reinbuk-
ken.

Retten er videre kommet til at reinbukken selv om det er den alene som er gjen-
gitt, er omfattet av det vem Olaf HeitkOtter her etter fotoloven § 1.

Retten viser i den forbindelse til at reinbukken er et av de sentrale motiv på foto-
grafiet. Retten viser videre til det den har skrevet ovenfor om det spesielle ved foto-
vernet. Det Heitkotter har vern for er ikke inforrnasjonen om at det finnes en rein-
bukk med nøyaktig dette prektige gevir og med disse tegningene på pelsen. Heller
ikke har han noen beskyttelse for det faktum at reinbukker kan stå slik denne står.
Det han har beskyttelse mot eksemplarfremstilling av er at han har fotografert net-
topp denne reinbukken med disse karakteristika, i akkurat denne stilling, og sett fra
denne synsvinklen. Og det er dette J har gjengitt på sin tegning med unntak av en
dreining av vinklen som er så liten at retten fmner den uten betydning, samt enkelte
enda mer ubetydelige endringer.
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Reams konklusjon blir etter dette at Olaf Heitkotters enerett til fotografiet er Kitt
krenket ved fremstillingen av den omstridte plane."

Byretten tilkjente med hjemmel i fotografilovens § 17 annet punktum, jfr. §
16 forste ledd b, sakokerne saksøktes nettofortjeneste. Fra rettens bemerk-
ninger om dette hitsettes:

"Saksokernes hjemmel til å kreve nettofortjenesten er fotoloven § 17 annet punk-
turnjfr. § 16 fOrste ledd bokstav b.

Da det ikke kreves erstatning utover nettofortjenesten er saksoktes subjektive for-
hold uten betydning for lOsningen av spOrsmålet.

Da all eventuell fortjeneste refererer seg til tiden fOr lovendringen er det § 16
fOrste ledd bokstav b slik den lod fOr den siste lovendringen som er avgjørende for
saken.

Fotoloven § 16 gir etter sin ordlyd et klart forbud mot i innfore bilder av den type
som den foreliggende sok gjelder. Retten fmner det i den forbindelse ikke tvilsomt
at en innfOrsel med tanke pi videresalg gjennom annonser er en innforsel med den
hensikt å gjore bildet tilgjengelig for almenheten. Retten viser i den forbindelse til
åndsverkloven § 2 tredje ledd. Det er ingen grunn til å tolke fotoloven § 16 pi dette
punkt noe annerledes enn defmisjonen i åndsverkloven. Det sporsmil som reiser tvil
er imidlertid om denne bestemmelsen må tolkes innskrenkende idet den kan sees
som en straffebestemmelse som bare setter staff for krenkelser av rettigheter foto-
grafen har etter loven, og at den innskrenkning som begrensingen av fotografens
vem i § 1 til bare i gjelde eksemplarfremstilling eller offentlig fremvisning innebæ-
rer, også mi få til fOlge en tilsvarende begrensning ved anvendelsen av § 16.

Retten har ikke funnet å kunne legge en slik innskrenkende tolkning av § 16 til
grunn. Retten viser fOrst og fremst til at en slik innskrenkende tolkning nærmest
vine gjore bestemmelsene i § 16 fOrste ledd bokstav b meningslOse idet det da vans-
kelig kan tenkes hvilke praktisk aktuelle tilfelle denne bestemmelsen overhodet skal
omfatte. Retten viser videre til at sivel den danske som den svenske fotografilov har
samme begrensning av fotografens enerett i § 1, men at den svenske lovens § 16 og
den danske lovens § 17 allikevel går lenger enn den norske lov uten at disse lovers
§§ 1 synes  å være  ansett som noen hindring for dette.

Den lovendring som ble gjennomfort 23. desember 1988 kan imidlertid sees som
et argument for den restriktive tolkning som saksokte har påberopt seg. Tilfoyelsen
av "når eksemplaret er laga utafor riket under slike tilhove at ei tilsvarende framstel-
ling her i riket ville ha yore i strid med lova" kan tyde på dette var en nødvendig til-
fOyelse for i fjerne den restriktive tolkning. Retten kan imidlertid ikke legge avgiO-
rende vekt på dette argument. Retten viser til at det ikke er noen særlig begrunnelse
for denne tilfOyelsen i Ot.pip. 34 (1987-88) s. 58 utover at det er foretatt en samord-
Ring med den foreslitte ordlyd til endringer i åndsverkloven § 54. Saksøkerne har
hevdet at date bygger pit en misforståelse av forholdet mellom Anclsverklovens
regler og fotolovens regler. Reuen fmner det tilstrekkelig å slå fast at lovmotivene
ikke angir noen nærmere grunn til denne tilfoyelsen enn en samordning av de to lov-
bestemmelsers ordlyd, og at Opphavsrettsutvalget i NOU 1983:35 "Endringer i Ands-
verkloven m.v." i sitt forslag til endringer i fotoloven § 16 som departementet bygget
pi hadde funnet det tilstrekkelig å fOye til det nye bokstav c men å gjOre noen tilfoy-
elser ved ordlyden i bokstav b.

Pi denne bakgrunn fmner retten at det foreligger grunnlag for i kreve betaling av
nettofortjenesten etter fotoloven § 17 jfr. § 16 forme ledd bokstav b."*

Nettofortjenesten ble, siden salget av plattene ikke hadde gitt økonomisk
overskudd, beregnet til å utgjore berikelsen ved ikke å ha hatt utgifter til ho-
norar til fotografen. Antatt honorar for hele opplaget ble satt til kr 1.500,-og
berikelsen for saksOktes salg, som var beregnet til 2,5% av hele opplaget, til
kr 25,-. Saksøkerne ble tilkjent beløpet sammen, da retten fant at Gro Heit-
kotter Lien hadde fått overdratt til seg en eksklusiv rett til å gjøre bruk av
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det krenkede fotografi ved fremstilling av brukskunstgjenstander o.l.
SaksOkerne fikk også medhold i sitt krav om Odeleggelse av gjenværende

eksemplarav platten med hjemmel i fotografilovens § 18. Etter denne be-
stemmelse kan retten fastsette inndragning eller odeleggelse "når eksemplar
av eit fotografisk bilete er laga eller synt fram offentleg her i riket i strid
med denne lova". Saksøkte gjorde gjeldende at bestemmelsen ikke kunne
anvendes siden platten var fremstilt i Danmark, men saksøkerne hevdet at
ordene "her i riket" viser tilbake på offentlig visning.

Retten anså at begge tolkninger var forenlige med teksten og bemerket:
"Lovmotivene er meget knappe om denne bestemmelsens irmhold. Retten bemer-

ker dog at hverken den danske eller den svenske lov som er utformet noe annerledes,
har noen begrensing som tilsvarer at bildet mi være laget i riket, og at heller ikke be-
sternmelsene i loven av 1909 § 13 hadde dette. Det er lite sannsynlig at meningen
her har vært å innføre en særskilt begrensning i forhold til disse lover uten at dette  er
nevnt i motivene. Retten legger videre avgjørende vekt på at en begrensning av
retten til å kreve inndragning eller makulering som utelukket bilder laget i utlandet
synes å gi et særdeles usantmenhengende system i forhold til reglen i fotoloven § 16
som fastsetter et importforbud mot slike bilder. Det bor i den sammenheng nevnes
at § 18 heller ikke er blitt endret etter reglene i § 16 er blitt presisert eller utvidet ved
den siste lovendring."

Retten sa seg også enig med saksøkerne i at det var grunnlag for å avsi for-
budsdom.

* Note: Inntil lovendringen av 1989 hadde fotografilovens § 16 forste ledd folgende ordlyd:
"Orn nokon med vibe eller i aktloyse bryt denne lova med:
a. i laga eksemplar av eit fotografisk bilete, eller gjera det tilgjengeleg for ålmen ta eller
b. 1 fora inn eksemplar av fotografisk bilete, som nokon har einerett til her i landet, med det

foremål 1 gjera det tilgjengelig for Almenta,
vert han straffa med bot."
I NOU 1983:35 foreslo Opphavarettsutvalget foyet til et nyu pkt. c) i denne bestemmelsen:
"c. å spreia til Almenta ved sal, leige eller på annan mite eksemplar av fotografisk bilete som

er frame:a i strid med § 1, med 1 by fram slikt eksemplar til Almenta eller ved A nytta det ved
offentleg framsyning,"

Opphavsrettsutvalget begnmnet sitt forslag slik (NOU 1983:35 side 121):
"Heller ikke fotografibeskyttelsen omfatter spredning av eksemplar (fotografiloven § 1, og

straffe- og erstamingsansvaret etter fotografilovens §§ 16 og 17 (=fatter ikke spredning av
ulovlig fremstilte eksemplar. Utvalget har ikke i denne innstilling vurden omfanget av fotogra-
fibeskynelsen. Spesielt med sikte på utviklingen på videognunområdet synes det i alle fall
grunn iii 1 innfore straffe-og erstatningsansvar for spredning av ulovlig fremsulte eksemplar.
Innforingen av et slikt ansvar bor ikke utseues."

Det siterte ml hem på en misforstlelse; straffe- og erstatningsreglene i fotografiloven av 11.
mai 1909 omfattet spredning av ulovlig fremstilte eksemplar av fotografier. § 11 i 1909- loven
lod:

"Den, som forstetlig eller uagtsonn, i strid med ruerwerende lov, gjengir et fotografisk bille-
de, hvad enten dette sker for eller efter folografietsoffentliggjørelse, eller stelger, udbreder eller
utforer til utlandet ulovlige gjengivelser eller indfører til salg, stelger eller udbreder et i utlandet
gjengit fotografisk billede, som er gjenstand for eneret her i landet, straffes med boter stunt
pligter at betale den forurettede erstatning for forvoldt skade."

Ved loven av 1960 ble ikke tilsiktet noen innskrenlcning av dette ansvaret. Det kan derfor
ikke were grunnlag for Opphavsrettsutvalgets mer restriktive tolkning av sanksjonsreglene i
denne loven. Opphavsrensutvalgets forslag og lovendringen av 1989 innebar således ingen rea-
litetsendring.  -(AML)


