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Denne høsten er det for første gang en egen eksamensoppgave i bachelorvarianten av faget 

Opphavsrett, som nå skal fases ut idet det bl.a. finnes et annet bacheloremne i opphavsrett 

som interesserte studenter kan ta (RINF 1200). I motsetning til i masterfaget er det gitt en 

teorioppgave denne høsten – «Redegjør for hvilken adgang det er etter åndsverkloven til å 

sitere fra åndsverk (uten rettighetshavernes samtykke)». I henhold til læringskravene skal 

studentene ha kjennskap til reglene om dette, og med det menes at det ikke kreves 

dybdekunnskap og heller ikke spesiell juridisk analyse. Det må i den forbindelse tas hensyn til 

at mange av studentene i dette emnet ikke har juridiske forkunnskaper, hvilket det heller ikke 

er noe krav om. Alt dette innebærer at studentene skal kunne redegjøre for hovedinnholdet i 

rettstilstanden vedrørende sitatretten, uten at det kreves at rettskildene problematiseres i særlig 

grad. 

Hovedlitteraturen i emnet er, som for masterfaget, Ole-Andreas Rognstad i samarbeid med 

Birger Stuevold Lassen, Opphavsrett, Oslo 2009. Fremstillingen der skulle gi studentene godt 

grunnlag for å besvare oppgaven. Den alminnelige sitatregelen i åvl. § 22 er behandlet på s. 

241-252 og de særlige reglene om «kunstsitat» i § 23 på s. 256-258. Gode besvarelser bør 

helst inneholde begge bestemmelsene. Videre er det et klart pluss om kandidatene får frem at 

sitatreglene er avgrensninger av eneretten til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for 

allmennheten, og at den ikke bare gjelder for åndsverk men også nærmere bestemte 

nærstående prestasjoner. Noe om formålet med sitatreglene bør også være med i gode 

besvarelser. De kandidatene som har fått med seg Mauseth-dommen, Rt. 2010 s. 366, til tross 

for at den av naturlige grunner ikke er nevnt i hovedlitteraturen, og klarer å si noe fornuftig 

om den bør også få et pluss. For øvrig har studentene nokså stort spillerom med hensyn til hva 

de velger å ta opp og hvordan, men selvsagt vil en ryddig og oversiktlig fremstilling gi god 

uttelling sammenliknet med fremstillinger som følger innfallmetoden. 
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