
Sensorveiledning, JUR 5810 (Opphavsrett), Høsten 2013 

1 Om oppgaven 

Høstens eksamen er en domsanalyseoppgave, som nærmere bestemt forutsetter en analyse av 

noen premisser i EU-domstolens avgjørelse i Painer-saken (sak C-145/10) opp mot norsk rett. 

Det er første gang det gis domsanalyse i opphavsrett valgfag, men studentene bør være kjent 

med oppgavetypen fra tidligere eksamener og må så sent i studiet («masterdelen») forutsettes 

å kunne beherske den. Det spesielle er at det er premisser i en dom fra EU-domstolen som 

skal analyseres, men fagets internasjonale innretning som avspeiles i læringskravene gjør at 

studentene må forholde seg til EU-domstolens praksis som relevant rettskilde i norsk rett. 

2 Litteratur og læringskrav/mål 

Hovedlitteraturen i emnet er Ole-Andreas Rognstad, i samarbeid med Birger Stuevold Lassen: 

Opphavsrett, Oslo 2009 (heretter omtalt som Opphavsrett). 

Læringsmålene i faget er angitt som følger:  

Studentene skal gis en grundig innføring i det norske regelverket for beskyttelse av åndsverk og 

nærstående prestasjoner (utøverprestasjoner, fotografiske bilder, databaser, film- og fonogramopptak mv.) 

og hvordan dette påvirkes av internasjonal og europeisk rett. De skal kunne vite hva som er gjenstand for 

beskyttelse og på hvilke vilkår, hvilke rettigheter som tilligger rettighetshaveren, herunder hvor grensene for 

rettighetene går og hvor lenge de varer, hvordan krenkelsesvurderingen foretas, samt kjenne til 

hovedprinsippene for rettighetsoverdragelse og rettighetshåndheving etter norsk rett. Videre skal 

studentene kjenne til hovedreglene for anvendelse av åndsverkloven på utenlandske verk og prestasjoner 

samt utgangspunkter for vurderingen av hvilke lands domstoler som er kompetente og hvilke lands regler 

som får anvendelse i opphavsrettslige tvister. Opphavsrett er et fag med stor grad av internasjonal 

regulering, og studentene må kjenne til hvordan den internasjonale retten, herunder EU-retten, griper inn i 

norsk opphavsrett. Studentene skal også være kjent med, og forstå, hvordan den teknologiske utviklingen 

påvirker anvendelsen av opphavsrettsreglene. 

På bakgrunn av det norske og internasjonale rettsmaterialet skal studentene kunne analysere 

grunnleggende opphavsrettslige spørsmål, og løse praktiske og aktuelle problemstillinger med basis i norsk 

opphavsrett.  

 

Tematisk angår oppgaven «hva som er gjenstand for beskyttelse», noe studentene forutsettes å 

«kunne vite». Metodisk gjelder oppgaven «hvordan den internasjonale retten, herunder EU-

retten, griper inn i norsk opphavsrett, noe det angis at studentene «må kjenne til». Læreboken 

behandler på flere steder spørsmål der EU-domstolens praksis får betydning for tolkningen av 

åndsverkloven, selv om praksis knyttet til det spørsmålet oppgaven gjelder – originalitets- 
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eller verkshøydekravet – gjennomgående er av nyere dato enn boken. Men studentene må 

forutsettes gjennom tidligere studier i EØS-rett å kjenne til homogenitetsmålsettingen i EØS-

avtalen art. 6 og prinsippet om direktivkonformtolkning/presumpsjonsprinsippet. Og på s. 55 i 

Opphavsrett står det mer generelt: «Et forhold som øker rettskildeverdien av EØS-reglene, er 

at de er gjenstand for tolkning av «EØS-domstolene», dvs. EF-domstolen og EFTA-

domstolen. Det innebærer at man etter hvert kan få ganske god veiledning med hensyn til 

innholdet av forpliktelsene, slik at de kan tjene som selvstendige argumenter også for hvordan 

åndsverklovens regler bør tolkes.» I fotnoten er det vist til litteratur om virkningen av EØS-

reglene i norsk rett. 

3 Besvarelsen av oppgaven 

Oppgaven er formulert i to hovedspørsmål – vurdering av hvordan de siterte domspremissene 

i Painer forholder seg til verkshøydekravet i norsk rett, og vurdering av betydningen av dem 

for henholdsvis dette kravet og åndsverkvernets rekkevidde. I realiteten er det tre spørsmål til 

sammen, og det må antas at de fleste kandidatene vil drøfte dem i rekkefølge. Men det må 

være rom for flere opplegg her bare drøftelsene blir noenlunde ryddige og kandidatene 

besvarer det oppgaven spør om. 

Hovedspørsmål 1: Forholdet mellom verkshøydekravet og EU-domstolens uttalelser 

Det første spørsmålet forutsetter at kandidatene er godt kjent med verkshøydekravet i norsk 

rett, noe læringsmålene krever at de skal være. Kravet er drøftet over 42 sider i 

hovedlitteraturen (s. 75–117), så kandidatene skulle ha nok å ta tak i. Utfordringen ligger i å 

relatere premissene i en dom som ikke er behandlet i hovedlitteraturen til dette kravet. Igjen er 

det flere måter å gjøre ting på. Man kan gi en kort redegjørelse for verkshøydekravet slik det 

har vært forstått i norsk rett først for så å sammenholde domspremissene med det, eller så kan 

elementer i kravet fortløpende holdes opp mot uttalelser i dommen. Andre opplegg er også 

mulige. Igjen må kandidatene ha stor grad av frihet med hensyn til hvordan drøftelsen legges 

opp, bare poengene kommer godt frem og fremstillingen er ryddig. 

Det kan være grunn til å tro at mange kandidater vil fremheve at Painer-dommen gjelder 

beskyttelsen av fotografiske verk, jf. vernetidsdirektivet art. 6, og kanskje enda mer snevert 

portrettfotografier. Dette gjør det relevant å se hen til verkshøydekravet for fotografier, men 

besvarelsene bør ikke begrenses til det. Premissene i Painer kan peke i retning av at 

vurderingskriteriene er generelle og vil få anvendelse uavhengig av verkstyper. De 
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velorienterte kandidatene vil vite at EU-domstolen i andre saker har utledet et 

originalitetskrav fra direktivet om opphavsrett i informasjonssamfunnet (Infosoc-direktivet) 

og at iallfall noen av momentene domstolen trekker frem i Painer har vært anvendt for andre 

verkstyper. Men uansett slik kunnskap bør premissenes anvendelse ut over fotografiske verk i 

det minste problematiseres. 

EU-domstolen tar i det innledende avsnittet det er sitert fra (premiss 87) utgangspunkt i 

originalitetskravet i vernetidsdirektivets art. 6 – at det kun vil være tale om opphavsrett i den 

utstrekning det frembrakte (fotografiet) er originalt i den forstand at det opphavsmannens 

egen individuelle frembringelse (the author’s own intellectual creation). Det vil være 

nærliggende å fremheve at formuleringen ikke ligger langt fra den vanlige uttrykksformen for 

originalitets- eller verkshøydekravet i norsk rett – at frembringelsen skal være uttrykk for 

opphavsmannens individuelt pregede åndsvirksomhet (jf. Opphavsrett s. 85). Uttalelsen i 

premiss 88 om at frembringelsen anses som opphavsmannens egen når den avspeiler hans 

personlighet, jf. pkt. 17 i fortalen til vernetidsdirektivet, finner man kanskje ikke helt igjen i 

norsk høyesterettspraksis, men den er neppe på kollisjonskurs med det som har vært 

oppfatningen her. 

Derimot er den neste uttalelsen, i premiss 89, interessant. EU-domstolen sier her, med 

henvisning til Premier League-dommen avsagt et par måneder før Painer, at frembringelsen 

vil avspeile opphavsmannens personlighet hvis han har kunnet uttrykke sine kreative evner på 

grunnlag av frie og kreative valg. Den oppmerksomme og velorienterte kandidat vil her kunne 

trekke veksler på det såkalte «valgfrihetssynspunktet» som er nevnt i Opphavsrett på s. 84, 

med henvisning både til norsk og til svensk rettspraksis. Det avanserte poenget i den 

forbindelse ligger i at Høyesterett i Huldra-dommen (Rt. 2007 s. 1329) uttrykkelig nevnte at 

så vel dette synspunktet som risikoen for såkalte «dobbeltfrembringelser» kunne «bidra til en 

viss veiledning» til verkshøydekravet, men ikke «tas for bokstavelig». Det avgjørende, ifølge 

Høyesterett, var «om det ved en individuell skapende innsats er frembrakt noe som fremstår 

som originalt». Dette er uttrykkelig nevnt i hovedlitteraturen. Her kan det være et visst 

spenningsforhold til uttalelsen i Painer-dommen (og Premier League), der opphavsmannens 

valgfrihet fremstår som selve utgangspunktet for originalitetsvurderingen. Det kan tenkes at 

noen kandidater vil kjenne til Irina Eidsvold Tøiens artikler om utviklingen i EU-domstolens 

praksis i NIR 2012 s. 403 og NiP 2012 s. 9, der dette forholdet problematiseres. Men 

uavhengig av det må de som måtte drøfte forholdet mellom EU-domstolens og Høyesteretts 

håndtering av valgfrihetssynspunktet og klarer å si noe fornuftig om det, få et klart pluss. 
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I premiss 90–93 går EU-domstolen nærmere inn på originalitetsvurderingen for 

portrettfotografier. Den sier at opphavsmannen kan foreta sine frie og kreative valg på flere 

måter og på forskjellige tidspunkter og gir momenter til hva valgene kan gå ut på, både på det 

forberedende stadium og når bildet tas. Vurderingen som skisseres er ikke helt ulik den som 

foreskrives ved verkshøydevurderingen for fotografiske bilder i Opphavsrett på s. 108, der det 

bl.a. sies at verken motiv eller teknisk utstyr er avgjørende, «men derimot utnyttelsen av de 

valg en fotograf står overfor når hun skal gjengi motivet, f.eks. med hensyn til kameravinkel, 

belysning, farger, kontraster m.v.» EU-domstolen nevner noen andre momenter også, men 

essensen i det som sies er stort sett den samme. Det viser at vurderingen ikke nødvendigvis vil 

bli så ulik i praksis, selv om EU-domstolens håndtering av valgfrihetssynspunktet avviker noe 

fra Høyesteretts. EU-domstolens konklusjon om at opphavsmannens spillerom ikke 

nødvendigvis er begrensede eller ikke-eksisterende for fotografier, må anses for å være godt i 

samsvar med norsk rett. Kandidater som klarer å si noe fornuftig også om dette, bør premieres. 

Hovedspørsmål 2: Betydningen av EU-domstolens uttalelse 

Som foran nevnt er dette spørsmålet todelt, idet det bes om en vurdering av hvilken betydning 

uttalelsen har for henholdsvis innholdet i verkshøydekravet og åndsverkkravets rekkevidde. 

Mer overordnet har spørsmålet en rettskildedimensjon, ved at det blir spørsmål om hvilken 

vekt EU-domstolens avgjørelser skal tillegges ved fastleggelsen av innholdet i verksbegrepet. 

Her slår EØS-avtalens homogenitetsmålsetting inn, jf. EØS-avtalen art. 1, og tilsier at 

vernetidsdirektivet også i en EØS-kontekst tolkes i samsvar med EU-domstolens praksis. 

Videre forutsetter presumpsjonsprinsippet og et eventuelt EØS-prinsipp om direktivkonform 

tolkning at åndsverkloven så langt mulig er tolkes i samsvar med direktivforpliktelsene. Til 

sammen tilsier det at EU-domstolens praksis er en tungtveiende rettskildefaktor ved 

tolkningen av åndsverkloven. 

Kandidatene bør på den bakgrunn, og etter drøftelsen av det første spørsmålet, kunne si noe 

om hvilken betydning uttalelsene i Painer-dommen må antas å ha for verkshøydekravet. 

Uttalelsene er såpass generelt formulert, og det vises også til tidligere praksis, at det er grunn 

til å tro at de vil gjelde også for andre verkstyper enn portrettfotografier. På den bakgrunn kan 

det argumenteres for at oppfatningen som kom til uttrykk i Huldra-dommen om at 

valgfrihetssynspunktet bare er veiledende, bør justeres noe, og at fremtidige norske dommer 

bør ta utgangspunkt i momentene som fremkommer i Painer-dommen. Nyere 

høyesterettsdommer viser imidlertid ikke tegn til det ennå, og noen kandidater kan tenkes å 
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komme inn på Høyesteretts uttalelse i Tripp Trapp-dommen (Rt. 2012 s. 1062), der det ble 

gitt uttrykk for at EU-domstolens praksis om originalitetskravet ikke var bindende på 

brukskunstområdet. Oppfatningen er mildt sagt tvilsom, og kandidater som kommer inn på 

dette og evner å problematisere det, må selvsagt premieres for det, selv om det på ingen måte 

kan kreves. 

Det kan ellers stilles spørsmål ved om uttalelsene i Painer-dommen egentlig sier noe om 

terskelen for originalitet eller verkshøyde, og om dommen slik sett legger føringer på hvor 

den skal ligge. Her kan det være flere tolkninger, men det er verd å merke seg at EU-

domstolen overlot den nærmere vurderingen av om fotografen hadde truffet frie og kreative 

valg til den nasjonale domstol (premiss 94). Nettopp det at det er den nasjonale domstol som 

må ta stilling til hvorvidt valgene er kreative, uten at domstolen sier noe om hvor kreative de 

må være, kan tilsi at selve verkshøydeterskelen iallfall enn så lenge fastlegges av 

nasjonalstatene. Dette er imidlertid av de ting som må anses som noe uavklart. Forholdet 

nevnes bare i fall noen skulle komme inn på spørsmålet – det må antas å ligge godt over 

læringskravene å problematisere dette, og det kan på ingen måte forventes. 

Til spørsmålet om betydningen av dommen for åndsverkvernets rekkevidde, er det stoff å 

hente i premiss 95 flg. Spørsmålet som drøftes er om portrettfotografier har en svakere 

beskyttelse, eller kanskje rettere en snevrere beskyttelsessfære, enn andre verk og spesielt 

andre fotografiske verk. I essens besvarer EU-domstolen det spørsmålet benektende. 

Interessant i den forbindelse er at domstolen her trekker inn Opphavsrettsdirektivet, noe som 

kan indikere at resonnementene er ment å skulle ha generell rekkevidde, jf. premiss 97, og 

uttalelsen i den premissen er da også generelt formulert. Uttalelsen kan tas til inntekt for at 

beskyttelsessfæren er den samme uansett verkstype og uansett graden av originalitet. Slik 

forstått vil f.eks. oppfatningen om at man kan stille lave originalitetskrav og samtidig gi 

snever etterlikningsbeskyttelse, ikke være holdbar lenger. En slik oppfatning har bl.a. vært 

utbredt når det gjelder brukskunstområdet i Sverige og Danmark, mens oppfatningen i Norge 

har vært noe annerledes (se Opphavsrett s. 94–99) og berøres derfor ikke i samme grad. 

Problemstillingen er derfor ikke drøftet i særlig grad i hovedlitteraturen, og det kan slik sett 

ikke forventes at kandidatene gjør det heller. Det viktige er at essensen i EU-domstolens 

uttalelse trekkes ut og forstås, og at betydningen drøftes i lys av hvilken vekt det må legges på 

EU-domstolens avgjørelser ved tolkningen av åndsverkloven. 
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4 Vurderingen av besvarelsene 

Oppgaven omhandler noe av det aller mest sentrale i opphavsretten, og kandidatene bør her ha 

nok å skrive om. Utfordringen ligger i å få til noe analyse og unngå rent referat både fra norsk 

rett og dommen. Det kan være krevende nok, og listen bør ikke legges for høyt. Som vanlig 

verken kan eller skal det kreves at alle momenter fra sensorveiledningen er med for å få beste 

karakter, samtidig som det også er mulig å berøre andre ting enn det som er tatt opp her. Men 

ryddighet og analyse er sentrale vurderingskriterier ved graderingen av besvarelsene. 

Det skal avslutningsvis nevnes at Painer-dommen visstnok ble behandlet på forelesninger i 

fjor høst, men ikke i høst. Det kan medføre at studenter som var til stede på fjorårets 

forelesninger kan ha et fortrinn fremfor de som ikke var det, som vil være de aller fleste. Det 

er i den forbindelse grunn til å presisere at vurderingsnormen skal ta utgangspunkt i 

læringskravene og hva som er behandlet i hovedlitteraturen – ikke hva som er omtalt på 

forelesninger. Studentene skal vurderes ut fra at Painer-dommen ikke er nevnt i 

hovedlitteraturen, og det skal ikke forutsettes at de kjenner til den. 

 

Oslo, 17. november 2013 

Ole-Andreas Rognstad 


