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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

HØST 2013 

Dato: Mandag 11. november 2013 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

 

JUS5810 – Opphavsrett (MA) 

I den såkalte Painer-saken (sak C-145/10), som gjaldt opphavsrettsbeskyttelse for 
portrettfotografier, jf. vernetidsdirektivet (tidligere dir. 93/98/EF, nå dir. 2006/116/EF) art. 6, 
uttalte EU-domstolen følgende (dom av 1. desember 2011): 

 «87 Hvad for det første angår spørgsmålet om den ophavsretlige beskyttelse af naturtro 
fotografier i henhold til artikel 6 i direktiv 93/98 bemærkes det, at Domstolen allerede har 
fastslået, at ophavsretten kun kan anvendes i relation til en genstand, såsom et fotografi, der 
er original i den forstand, at den er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse (jf. 
dom af 16.7.2009, sag C-5/08, Infopaq International, Sml. I, s. 6569, præmis 35). 

88      Som det fremgår af 17. betragtning til direktiv 93/98, betragtes en intellektuel frembringelse 
som ophavsmandens egen, når den afspejler hans personlighed. 

89      Dette er tilfældet, hvis ophavsmanden har kunnet udtrykke sine kreative evner ved 
frembringelsen af værket på grundlag af frie og kreative valg (jf. modsætningsvis dom af 
4.10.2011, forenede sager C-403/08 og C-429/08, Football Association Premier League m.fl., 
endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 98). 

90      For så vidt angår portrætfotografier bemærkes, at ophavsmanden vil kunne foretage frie og 
kreative valg på flere måder og på forskellige tidspunkter i forbindelse med fremstillingen. 

91      På det forberedende stadium vil ophavsmanden kunne vælge udformningen, den 
portrætteredes holdning eller belysningen. Når portrætfotografiet bliver taget, vil han kunne 
vælge billedudsnittet, vinklen eller stemningen. I forbindelse med fremstillingen af aftrykket 
vil ophavsmanden kunne vælge mellem forskellige fremkaldelsesteknikker eller, som i denne 
sag, anvende et computerprogram. 

92      Portrætfotografiets ophavsmand sætter med sine forskellige valg sit »personlige præg« på 
det skabte værk. 

93      Når det drejer sig om et portrætfotografi, er ophavsmandens råderum med hensyn til at 
udtrykke sine kreative evner derfor ikke nødvendigvis begrænsede eller ikke-eksisterende. 
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94      På denne baggrund skal et portrætfotografi anses for at være ophavsretligt beskyttet i 
medfør af artikel 6 i direktiv 93/96, forudsat at ophavsmandens intellektuelle frembringelse 
afspejler hans personlighed og er udtryk for hans frie og kreative valg i forbindelse med 
fremstillingen, hvilket det tilkommer den nationale domstol at efterprøve i hvert enkelt 
tilfælde. 

95      Hvad for det andet angår spørgsmålet om, hvorvidt en sådan beskyttelse er ringere 
[svakere] end beskyttelsen af andre, navnlig [særlig] fotografiske værker, bemærkes 
indledningsvis, at ophavsmanden til et beskyttet værk i henhold til artikel 2, litra a), i direktiv 
2001/29 har eneret til at tillade eller forbyde direkte eller indirekte, midlertidig eller 
permanent reproduktion på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt 
eller delvis. 

96      I denne henseende har Domstolen fastslået, at beskyttelsen efter denne bestemmelse skal 
have en vid udstrækning (jf. Infopaq-dommen, præmis 43). 

97      Det bemærkes endvidere, at intet hverken i direktiv 2001/29 eller i andre relevante 
direktiver tyder på, at omfanget af en sådan beskyttelse er afhængig af eventuelle forskelle i 
udformningsmulighederne i forbindelse med fremstillingen af de forskellige værker. 

98      Når det drejer sig om et portrætfotografi, kan beskyttelsen i henhold til artikel 2, litra a), i 
direktiv 2001/29 ikke være ringere end for andre værker, herunder fotografiske værker. 

99      På denne baggrund skal det fjerde spørgsmål besvares med, at artikel 6 i direktiv 93/98 skal 
fortolkes således, at et portrætfotografi i medfør af denne bestemmelse kan være 
ophavsretligt beskyttet, forudsat at ophavsmandens intellektuelle frembringelse afspejler 
hans personlighed og er udtryk for hans frie og kreative valg i forbindelse med fremstillingen 
af fotografiet, hvilket det tilkommer den nationale domstol at efterprøve i hvert enkelt 
tilfælde. Såfremt det konstateres, at det omhandlede portrætfotografi fremstår som et 
værk, er dets beskyttelse ikke ringere end den beskyttelse, som andre, herunder fotografiske 
værker, nyder.» 

Gi en vurdering av hvordan EU-domstolens uttalelse forholder seg til verkshøydekravet i norsk 
rett, og hvilken betydning den må antas å ha for innholdet i dette kravet samt for 
åndsverkvernets rekkevidde. 

 
*** 
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Sensuren faller mandag 2 desember klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med 

Infosenteret på 22 85 95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke 

etter sensur. Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med 

infosenteret. Klagefristen er tre uker etter sensur. 

The result of the exams will be announced on Monday 2 December, at 15.00 hours. You can check the results 

in the StudWeb, or by contacting the Information Centre, phone 22 85 95 00.  

After the exam results are announced, candidates have the right to be informed of the grounds for the result 

as long as a request is made within one week of the announcement. The names and contact information of 

the examiners can be found on the Faculty’s website, or by contacting the Information Centre. The deadline 

for appeal is three weeks after the announcement of the results. 

 

 
Oslo, 11.11.2013 


