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OVERSIKT OVER 
NÆRSTÅENDE RETTIGHETER
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Naturrettens begrunnelse
-Personlighetsteorien

-Vederlagsteorien

Den rettsøkonomiske 
begrunnelse

HVORFOR NÆRSTÅENDE RETTIGHETER?
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DEN RETTSØKONOMISKE BEGRUNNELSE
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HVA ER OPPHAVSRETT?  

Verket

Arbeidet/
Prestasjonen

Opphavsmann § 1

Utøvende kunstnere (§ 42)

Fotografer (§ 43 a)

Fonogramprod. (§ 45)

Filmprod. (§ 45)

Databaseprod. (§ 43)

Kringkastingsforetak (§ 45a)

ENERETT

Eksemplar-
fremstillingsrett

Tilgjengelig-
gjøringsrett

Visning
Spredning
Fremføring

Respektrett

Navneangivelse

Annet

Ideelle 
rettig-
heter
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NÆRSTÅENDE RETTIGHETER - OVERSIKT

• To hovedtyper nærstående rettigheter
• Frembringelser av samme karakter som åndsverk, men som ikke 

oppfyller vilkårene for åndsverkbeskyttelse 
• Fotografiske bilder
• Databaser

• Prestasjoner i forbindelse med fremføring av åndsverk 
• Utøvende kunstneres vern og for stor del vernet i §§ 45, 45a og 

45b)

• Enerettsregler 
• §§ 42, 43, 43a, 45 og 45a

• Låneregler
• Hvilke låneregler som får anvendelse 

avgjøres av den enkelte regel i kap. 5. 
© Dave Matthews Band
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UTØVENDE KUNSTNERES RETTIGHETER
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UTØVENDE KUNSTNERES PRESTASJONER 
– HVA VERNES? § 42

• Vern for ”fremføring av et verk”. 
• Verk = åndsverk

• Krav til fremføringen/krav om kunstnerisk 
kvalitet?

• Ot.prp.nr.10 1956 s.8: ”ved sin kunst” 
”gjennom sin kunst”

• Ikke krav til utøverens 
person/kvalilfikasjoner

• Fremføring av flere i fellesskap
• Hver enkelt får vern – § 6 får anvendelse

• ”Utøvende kunstner” 
• Fondsavgiftsloven § 1 : ”Med utøvende kunstnere menes her musikere, sangere, 
skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst 
fremfører åndsverk”



9

UTØVENDE KUNSTNERES PRESTASJONER (§ 42) 
– HVILKE RETTIGHETER?

• Primærutnyttelse - enerett 
• Opptak, kringkasting eller samtidig 

overføring av fremføringen

• Sekundærutnyttelse - enerett
• Vern mot utnyttelse av opptaket

• § 45 b får anvendelse: Tvangslisens for 
offentliggjøring av lydopptak

• Unntak: On demand

• Ikke etterlikningsvern for §42-vern
• Men merk Borgarting lagmannsretts 

dom 29. september 2009: Gørild 
Maustad – NRK. 

• Vernetid
• 50 år fra utløpet av det år fremføring 

fant sted eller fra offentliggjøring
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© Yellow Bastards Productions 
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PRODUSENTRETTIGHETER
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PRODUSENTRETTIGHETER (§ 45)
– HVA VERNES?

• ”tilvirker” 
• Den som forestår selve 

produksjonen (tilrettelegger, 
bærer omkostningene med 
produksjonen av opptakene)

• ”lydopptak og film”
• Selve opptakene er vernet –

ikke de bakenforliggende 
verkene

• Ikke etterligningsvern

• Sampling? © Ian Quay© Apple Ltd.
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PRODUSENTRETTIGHETER (§ 45) 
- HVILKE RETTIGHTER?

• Eksemplarfremstilling

• Tilgjengliggjøring til 
allmennheten

• § 45 b får anvendelse
• Tvangslisens for offentliggjøring av 

lydopptak 
• Unntak: On demand

© Apple Ltd.
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FOTOGRAFISKE BILDER
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FOTOGRAFISKE BILDER (§ 43a)
– HVA ER VERNET?

• Vern for fotografiske 
bilder (§ 43a)

Fotografiske verk? (§ 2) Fotografiske bilder (§ 43a)

© ukjent
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FOTOGRAFISKE BILDER (§ 43a)
– HVA ER VERNET? (Forts.)

”Bilde som er blitt til ved lysbølgers 
innvirkning på lysfølsomt materiale”

Ot. prp. nr. 54 (1994-94) s. 8)

Apple

Fotografiske bilder (§ 43a)Billedkunst?(§ 2)



16

FOTOGRAFISKE BILDER (§ 43)
– VERNETS REKKEVIDDE

Rt. 1995 s. 1948 (Diana Ross)

”… enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det 
skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen 
måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten”

Foto: Bjørn Aslaksen

NIR 1989 s. 381(Heitkøtter)

Kunstner: Rune Opdahl
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DATABASEVERNET
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DATABASEVERNET (§ 43)
– HVA VERNES? 

• Tosporet beskyttelsessystem
• Vern som åndsverk (§ 1) (evt. samleverk, jf. § 5) 
• Vern som ”sui generis” (§ 43)

• Hva er en database?
• Systematiserte samlinger/sammenstillinger av opplysninger som 

gjenfinnes etter en viss struktur

• Historikk
• ”Fusjon” i 1999 av eldre katalogregel og EUs databasedirektiv

• Hva vernes?
• Kun selve sammenstillingen/databasen; ikke dens innhold

• Vilkår for vern
• ”sammenstiller et større antall opplysninger” (jf. tidl. katalogregel) eller
• ”er et resultat av en vesentlig investering” (jf. databasedir. art. 7)
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DATABASEVERNET (§ 43)
– HVILKE RETTIGHETER?

• Databaserettens rekkevidde

• Rådighet over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold

• Ingen etterlikningsbeskyttelse, men vern mot

• ”mot kopiering av vesentlige deler” (kvantitativ eller 
kvalitativ vurdering)

• ”mot gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling av 
uvesentlige deler
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DATABASEVERNET (§ 43
- SENTRALE AVGJØRELSER

• C-46/02 Fixtures Marketing Ltd vs. Oy
Veikkaus AB

• C-338/02 Fixtures Marketing Ltd vs. 
Svenska Spel AB

• C-444/02 Fixtures Marketing Ltd vs. 
OPAP

• C-203/02 British Horseracing Board
vs. William Hill Org. Ltd.

• C-304/07 Directmedia Publishing
vs. Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg

Ø Hva er ”vesentlig investering”
Ø Investeringer ved å skape 

materialet
Ø Investeringer ved å skaffe, 

kontrollere og presentere 
materialet

Ø Vesentlig del:
Ø Kvantitativ og kvalitativ 

vurdering
Ø Uvesentlig del:
Ø Den kumulerte effekten 

rekonstruerer vesentlige deler

Ø ”Uttrekk/utdrag” noe annet enn 
”eksemplarfremstilling”?
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VERN FOR TEKNISKE BESKYTTELSESSYSTEMER (§ 53a)

• Forbud mot omgåelse (§ 53a 
første ledd) og produksjon, 
distribusjon mv (§ 53a annet 
ledd)

• ”Effektive tekniske 
beskyttelsessystemer”

• Gjelder bare systemer som 
hindrer ”opphavsrettsrelevante 
handlinger”

• Særnorsk unntaket i § 53a tredje 
ledd annet pkt.

© Ukjent
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ANDRE NÆRSTÅENDE RETTIGHETER
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ANDRE NÆRSTÅENDE RETTIGHETER

• Kringkastingsforetaks sendinger, åvl. § 45 a
• Rettighetens objekt:
• Vernets rekkevidde: Intet etterlikningsvern; vern mot bruk av 

sendingen

• Pressemeldinger, åvl. § 44
• Rettighetens objekt:
• Vernets rekkevidde: kurransebeskyttelse, intet etterlikningsvern

• Tittelbeskyttelse, åvl. § 46
• Rettighetens objekt:
• Vernets rekkevidde: Vern mot forvekselbarhet; ikke etterlikningsvern

• Vern for personbilde, åvl. § 45 c
• Rettighetens objekt: : Personvernregel, ikke opphavsrettslig eller 

opphavsrettsliknende
• Vernets rekkevidde. Vern mot bruk av personfotografier som sådan, 

ikke etterligningsvern


