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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

HØST 2015 

Dato: Mandag 16. november 2015 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5810 Opphavsrett 
 
Professorene Jens Knotne og Lars Ordbrekk har gjennom et langt liv ved Storvik 

Universitet bygget opp en norsk etymologisk ordbok (ordbok som viser ordenes 

opprinnelse og historie). De anslår begge at arbeidet har beslaglagt mellom 30 og 50 % av 

deres arbeidstid i 10 år. En stor del av arbeidet har bestått i å gjennomgå eldre norsk og 

norrøn litteratur for å finne eksempler på tidligere bruk av ordene, og å gjøre et interessant 

og pedagogisk utvalg av disse eksemplene for bruk i ordboken. Ordboken har vært 

fullfinansiert av universitetet, som i tillegg har bistått med teknisk kompetanse til 

digitalisering og utvikling av søkefunksjoner. En digital og søkbar versjon av ordboken har 

siden 2010 ligget åpen tilgjengelig på universitetets nettsider.  

Informasjonsforlaget AS har utarbeidet en alminnelig norsk rettskrivingsordbok, som 

lenge har vært solgt i bokhandelen, men som fra 2005 også var tilgjengelig digitalt som en 

betalt abonnementstjeneste. I 2014 kom forlaget frem til at det hadde vært fint om den 

digitale versjonen av ordboken kunne suppleres med de etymologiske opplysningene til 

Knotne og Ordbrekk. Dette ordnet man ved å omprogrammere søkeverktøyet i 

rettskrivingsordboken, slik at når en abonnent søkte på et ord i denne ordboken, ble det – 

automatisk og uten at kunden kunne påvirke søket – gjort et søk i den etymologiske 

ordboken. Kunden fikk deretter frem på sin skjerm de opplysninger om det aktuelle ordet 

som stod i rettskrivingsordboken, men under dette ordet var det lagt en lenke ved navn 

«etymologiske opplysninger». Ved å klikke på lenken, kom man til ordet i den 

etymologiske ordboken. Det ble gjort klart for brukerne at de nå «besøkte» Knotnes og 

Ordbrekks etymologiske ordbok. Forlagets redaksjon var litt i tvil om de trengte samtykke 

fra universitetet eller Knotne og Ordbrekk for å gjøre dette, men kom til at det ikke kunne 

være nødvendig. Opplysningene lå jo fritt tilgjengelig på Internett.  
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Da universitetsledelsen og professorene etter et halvt års tid ble oppmerksom på det 

forlaget hadde gjort, ble det ordentlig brudulje. Universitetet og professorene mente at 

forlagets handlinger var i strid både med universitetet og professorenes opphavsrett og 

databaserett, og krevde nedlagt forbud og økonomisk kompensasjon for bruken. Forlaget 

bestred at det hadde gjort noe galt. Økonomisk kompensasjon kunne det under enhver 

omstendighet ikke være snakk om, for verken universitetet eller professorene hadde lidd 

noe økonomisk tap: materialet lå jo ute, tilgjengelig for enhver.  

Spørsmål 1: Har forlaget krenket opphavsrett eller databaserett i den etymologiske 

ordboken? Eventuell «rettighetsfordeling» mellom professorene og universitetet skal ikke 

drøftes.  

Spørsmål 2: Forutsatt at det foreligger en krenkelse av opphavsretten eller 

databaseretten: Har forlaget plikt til å betale økonomisk kompensasjon? Fordelingen 

mellom professorene og universitetet av en eventuell kompensasjon skal ikke drøftes.  

Den nye universitetsledelsen så imidlertid mulighetene for å komme til en ordning som 

kunne være økonomisk gunstig for universitetet. Ledelsen, og professorene, ble enig med 

forlaget om at det kunne fortsette sin lenkepraksis, og at den frie tilgangen til den 

etymologiske ordboken skulle stenges, mot en økonomisk kompensasjon som ble fordelt 

mellom universitetet og professorene. 

Ordboken gikk økonomisk godt, og flere institusjoner tegnet mange abonnementer. Hvert 

abonnement ble tegnet for ett år av gangen, og hver kunde fikk et eget passord til 

ordboken. Det kunne også tegnes bedriftsabonnement, som ga bedriften rett til et nærmere 

spesifisert antall brukerlisenser, hvoretter ordboken kunne lastes ned på det antall 

arbeidsstasjoner det var tegnet lisens for.   

Advokatfirmaet Mørch-Kirkerud var opptatt av at alle skriv fra huset skulle være på perfekt 

norsk, og tegnet et bedriftsabonnement på ordboken med 25 brukerlisenser. Rett etter 

fornyingen av det første årsabonnementet, besluttet imidlertid firmaets at det måtte 

foretas innsparinger på grunn av nedgang i transaksjonsmarkedet. 

Tidsskriftabonnementer var én av postene de så nærmere på, og de kom til at firmaet 

kunne selge bedriftsabonnementet på ordboken. Advokatfirmaet Plancke, som 
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spesialiserte seg i insolvensrett og var mindre preget av nedgangen, var interessert i å 

overta abonnementet med 25 brukerlisenser.  

Spørsmål 3: Kan advokatfirmaet Mørch-Kirkerud overføre sitt abonnement på ordboken 

til advokatfirmaet Plancke ved å gi Plancke tilgang til brukernavn og passord, mot at 

Mørch-Kirkerud sletter alle eksemplarene på egne arbeidsstasjoner? 

Drøft og avgjør alle spørsmålene oppgaven reiser. 

 

 
*** 

 

Sensuren faller mandag 7. 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. 

 

Oslo, 16.11.2015 


