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1 Oppgaven 

Oppgaven dette semesteret er en praktisk oppgave, der det er stilt tre konkrete spørsmål som 

studentene skal svare på. Oppgaven er ikke formulert som en tvist, og studentene får derfor 

ikke hjelp i påstander og anførsler. Særlig oppgave 1 innbyr til drøftelse av flere 

underproblemstillinger, og en del av prøven vil være å se hvilke spørsmål som skal drøftes. 

Noen av spørsmålene, særlig deler av spørsmål 1 samt spørsmål 3, har relativt høy 

vanskelighetsgrad. 

2 Litteratur og læringsmål 

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:  

Kunnskap: 

Studenten skal ha: 

 God kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse under reglene om 

opphavsrettigheter og nærstående rettigheter 

 God kunnskap om hvilke rettigheter som tilligger rettighetshaverne, herunder hvor grensene 

for rettighetene går og hvor lenge de varer. 

 God kunnskap om hvordan krenkelsesvurderingene skal foretas, både for åndsverk og for 

nærstående prestasjoner. 

 Kunnskap om hovedprinsippene for rettighetsoverdragelse, rettighetsforvaltning og 

rettighetshåndheving. 

 Kunnskap om 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. 

 Forståelse for hvordan det norske regelverket for beskyttelse av åndsverk og nærstående 

prestasjoner påvirkes av internasjonal og europeisk rett. 

 Forståelse for hvordan den teknologiske utviklingen påvirker anvendelsen av 

opphavsrettsreglene. 
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Ferdigheter: 

Studenten skal kunne: 

 Analysere grunnleggende opphavsrettslige begrep og problemstillinger. 

 Redegjøre for hovedtrekkene i rettstilstanden etter norsk opphavsrett. 

 Tolke reglene i åndsverkloven og anvende dem på relevant faktum. 

 Analysere opphavsrettslige avtaler. 

 Løse praktiske problemstillinger med basis i norsk opphavsrett og herunder også gi råd om 

valg av alternative løsninger. 

Generell kompetanse: 

 Studenten skal kunne anvende sine opphavsrettslige kunnskaper i et advokatfirma, en 

bedrift, organisasjon eller andre institusjoner som arbeider med opphavsrett. 

 

Oppgavens spørsmål 1 omhandler hva som er gjenstand for beskyttelse under reglene om 

opphavsrettigheter og nærstående rettigheter og hvilke rettigheter som tilligger 

rettighetshaverne, herunder hvor grensene går og hvor lenge de varer. Spørsmål 3 gjelder 

det sistnevnte. Disse spørsmålene omhandler med andre ord forhold studentene i henhold til 

det ovenstående skal ha god kunnskap om. Samtidig berører begge de to spørsmålene 

forhold der det har vært noe rettsutvikling etter utgivelsen av læreboken (2009). Spørsmål 2 

angår det som under læringsmålene må anses å angå «rettshåndheving», der det er krav om 

kunnskap om hovedtrekk. Ferdighetsmessig er det tale om å kunne analysere og løse 

praktiske opphavsrettslige problemstillinger, for å vise graden av oppfyllelse av angitte 

kompetansemål. 

 

3 Løsningen av de enkelte spørsmål 

 

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

ordboken? 

Det er liten tvil om at ordboken må anses som en database i databasedirektivets (dir. 

96/9/EF) forstand, som en «samling selvstendige … data  … ordnet på en systematisk og 

metodisk måte som det er individuell tilgang til ved elektroniske eller andre midler», jf. 

definisjonen i direktivets art. 1(2) (se Opphavsrett s. 116). Oppgaven spør uttrykkelig om 
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forlaget har krenket opphavsrett eller databaserett, hvilket må lede kandidatene inn på den 

dobbeltsporede beskyttelsen for databaser (se Opphavsrett s. 116 og s. 296): Enten kan 

ordboken beskyttes som åndsverk etter åvl. § 1 eller som database «sui generis» etter åvl. § 

43. Det må forventes at kandidatene ser dette og at det her er tale om ulike vilkår for vern 

som må drøftes. Videre blir det spørsmål om de handlingene Informasjonsforlaget har 

foretatt er i strid med rettighetshavernes enerett. Derimot sier oppgaven uttrykkelig at 

kandidatene ikke skal gå inn på «rettighetsfordelingen» mellom professorene og 

universitetet, hvilket impliserer at spørsmålet om mulig rettighetsoverdragelse ikke skal 

drøftes. I realiteten er det derfor fire spørsmål som skal drøftes; (i) Om ordboken er et 

åndsverk; (ii) Om den er en beskyttet database; (iii) Om Informasjonsforlagets handlinger 

er i strid med åvl. § 2; (iv) Om Informasjonsforlagets handlinger er i strid med åvl. § 43. 

Rent disposisjonsmessig får man være åpen også for at spørsmålene drøftes i en annen 

rekkefølge enn det som her er angitt og som vil bli fulgt i det følgende. 

 

I tillegg til problemstillingene som her er nevnt, drøfter flere kandidater navngivelsesplikten 

i åvl. § 3. Oppgaven legger ikke opp til dette, men spørsmålsstillingen utelukker vel heller 

ikke at den drøftes. En kort og god drøftelse av dette spørsmålet trekker ikke ned 

besvarelsen, men det gir heller ikke uttelling sammenliknet med kandidater som lar være å 

drøfte spørsmålet. 

 

Er ordboken beskyttet som åndsverk? 

Grunnlaget i så fall er åvl. § 1 og de ulovfestede krav som oppstilles for at noe skal være et 

åndsverk. Som ovenfor antydet er det naturlige å drøfte om ordboken har opphavsrettslig 

beskyttelse som database. Databaser er ikke nevnt i oppregningen i åvl. § 1, men det er ikke 

tvilsomt at de kan være (litterære) verk dersom de oppfyller verkshøydekravet. Det som 

vernes i så fall, og som må være originalt, er selve sammenstillingen av opplysningene, 

«herunder utvelgelsen av materiale, sortering, planlegging, etc.» (se Opphavsrett s. 116). 

Oppgaven gir ikke mange holdepunkter i så henseende, men det står at arbeidet med 

ordboken besto «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». Hvis det kobles til originalitetskravet (verkshøydekravet), se 

Opphavsrett s. 81–84, og kandidater som i tillegg måtte supplere med praksis fra EU-

domstolen må få pluss for det, skulle det nevnte være tilstrekkelig til å konstatere at kravet 
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må være oppfylt her. Kandidater som mener kravet ikke er oppfylt bør begrunne det godt, 

og i fall de gjør det, trekker det ikke ned besvarelsen. Selve konklusjonen er først og fremst 

problematisk fordi kandidater da lett går glipp av problemstillingen under § 2, se nedenfor. 

 

Er ordboken beskyttet som database «sui generis»? 

Her må drøftelsen forankres i vilkårene i åvl. § 43, og etter bestemmelsens ordlyd oppstilles 

det to alternative krav – at databasen mv. inneholder et større antall opplysninger eller er 

resultat av en vesentlig investering. Som det fremgår av Opphavsrett s. 299–300 er det 

tvilsomt om det er i samsvar med databasedirektivet å stille opp et tilleggskriterium til 

«investeringskriteriet», men dette kommer neppe på spissen i denne oppgaven ettersom 

begge nokså sikkert er oppfylt. Det er derfor ikke nødvendig å problematisere dette 

spørsmålet, så de kandidater som går rett på investeringskriteriet, kommer godt i havn her, 

forutsatt at de ser at kravet må være oppfylt. Oppgaven presiserer ikke hvilke finansielle 

ressurser som har vært brukt, men det opplyses at arbeidet har beslaglagt mellom 30 og 50 % 

av Knotne og Ordbrekks arbeidstid i 10 år. Allerede den omstendighet at uttrykket 

investering ikke bare omfatter økonomisk innsats, men også bruk av tid, innsats og energi 

(jf, fortalen til databasedirektivet pkt. 40, se Opphavsrett s. 300), tilsier derfor at 

investeringen har vært vesentlig. Om dette kobles til at professorene som ansatte ved 

Universitetet må antas å ha vært lønnet i hele perioden, er det neppe noe tvil om at også de 

økonomiske investeringene har vært vesentlige. Kandidatene bør derfor konkludere med at 

ordboken er beskyttet etter åvl. § 43. 

 

Er forlagets handlinger i strid med åvl. § 2 

Under forutsetning av at ordboken er et åndsverk, blir det spørsmål om det forlaget har gjort 

er et inngrep i eneretten til verket. Det man har gjort er å omprogrammere søkeverktøyet til 

egen rettskrivingsordbok slik at det samtidig søkes i den etymologiske ordboken som det 

genereres en lenke til. Det fremgår ikke av oppgaven om søkingen innebærer noen 

eksemplarfremstilling, men et spørsmål som ligger i dagen er om lenken innebærer 

tilgjengeliggjøring av verket for allmennheten. Hvorvidt lenker kan være tilgjengeliggjøring 

for allmennheten (offentlig fremføring) diskuteres i Opphavsrett s. 183-186, men siden da 

er det kommet nærmere avklaring fra EU-domstolen, jf. særlig sak C-466/12 (Svensson). 

Dommen innebærer i korte trekk at lenker til verk som fritt er lagt ut på Internett, ikke faller 

inn under eneretten til tilgjengeliggjøring, fordi de ikke innebærer at verket kommuniseres 
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til et nytt publikum. Et ytterligere moment i denne saken er at det bare legges lenke til ett 

enkeltstående ord. Ettersom det som er vernet i ordboken, er selve sammenstillingen av 

ordene, kan det i alle fall hevdes at lenkene ikke berører vernede trekk i verket, jf. bl.a. det 

som sies i Opphavsrett 147-150 om beskyttelse av verksdeler. Det viktige her er at 

kandidatene ser de problemene som kan reises her, og gjør noe ut av det. Rettsstoffet peker 

klart i retning av at det forlaget har gjort ikke innebærer inngrep i opphavsretten. 

 

Noen kandidater lar være å drøfte dette spørsmålet fordi de kommer til at ordboken ikke er 

et åndsverk. Det gjør at man går glipp av sentrale problemstillinger, men det får ikke 

bedømmes for strengt dersom det øvrige er bra. Kandidater som drøfter, og får noe ut av, 

anvendelsen av § 2 bør få uttelling for det. 

 

Er forlagets handlinger i strid med åvl. § 43? 

Etter åvl. § 43 første ledd har databaserettshaveren enerett til å råde over hele eller 

vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det 

tilgjengelig for allmennheten. Etter bestemmelsens annet ledd gjelder det tilsvarende ved 

gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av 

uvesentlige deler såfremt det er tale om handlinger som skader den normale utnyttelse av 

arbeidet eller urimelig tilsidesetter frembringerens legitime interesser. Som det fremgår av 

Opphavsrett s. 305 følger det av EU-domstolens praksis at vilkårene i annet ledd vil være 

oppfylt dersom den kumulative virkningen av bruken vil være å gjenopprette hele eller 

vesentlige deler av databasen. Det kan fort være tilfellet for den type bruk forlaget foretar, 

der man gjennomsøker hele ordboken, og gir søkeren tilgang til alle ordene avhengig av det 

søk som foretas. Kandidater som ser dette bør få et pluss. På den annen side er det, på grunn 

av ordbruken i § 43, ikke ulogisk å trekke paralleller mellom § 2 og § 43, og komme til at 

generering av lenker heller ikke under sistnevnte bestemmelse innebærer tilgjengeliggjøring 

for allmennheten. I situasjoner som i oppgaven kommer imidlertid det forholdet som nevnes 

i Opphavsrett s. 305-306 på spissen, nemlig at det ikke er samsvar mellom 

databasedirektivets og åndsverklovens språkbruk her. Direktivets art. 7 bruker uttrykkene 

«uttrekk» og «gjenbruk» i stedet for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for 

allmennheten. Som det fremgår av Opphavsrett s. 306 skyldes den avvikende språkbruken 

«at man ønsket å tydeliggjøre forskjellen mellom «sui generis»-vernets og opphavsrettens 

struktur», og en senere dom fra EU-domstolen, sak C-202/12 (Innoweb) bekrefter at en 
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søketjeneste som er basert på en «gjennomsøkning» av en annen database og som formidler 

søkeresultater fra den sistnevnte, vil innebære «gjenbruk» av databasen. Dommen har vært 

nevnt på forelesninger, men det skal ikke forventes at studentene kjenner til den. Kandidater 

som klarer å få noe ut av krenkelsesvurderingen her, og som ser at vurderingen kan bli en 

annen enn under åvl. § 2, på grunn av ulikheten i beskyttelsesobjekt, må i alle tilfeller få 

god uttelling for det. 

 

3.2 Spørsmål 2: Har forlaget plikt til å betale økonomisk kompensasjon for eventuell 

krenkelse? 

Reglene om økonomisk kompensasjon ved rettighetskrenkelse er behandlet i Opphavsrett s. 

402-406. Et utgangspunkt i norsk erstatningsrett, som reflekteres i åvl. § 55 første ledd, er at 

erstatning forutsetter økonomisk tap. Det kan være vanskelig å få øye på i saken, så det 

aktuelle kompensasjonsgrunnlaget er i første rekke krav på vederlag for bruken uavhengig 

av om rettighetshaveren har lidt et slikt tap. Det omhandles i Opphavsrett s. 403 fra midt på 

siden, der det gis uttrykk for at mye taler for at det finnes en slik ulovfestet vederlagsregel. 

Etterfølgende rettsutvikling gir ytterligere støtte for synspunktet, jf. f.eks. Rt. 2009 s. 1568 

(Andy Finch). Dette spørsmålet er mao. et slags kontrollspørsmål, og kandidater som har 

fått med seg at det kan være grunnlag for vederlagskompensasjon selv om det ikke kan 

påvises noe økonomisk tap, og som trekker på dette grunnlaget i denne oppgaven, skal 

komme godt ut av spørsmål 2. 

 

Noen kandidater drøfter «berikelsesregelen» i § 55 annet ledd. Da det er en åpenbar 

forbindelse mellom den regelen og vederlagsregelen, er det helt akseptabelt så fremt man 

får plassert det riktig. Derimot gir oppgaven ingen opplysninger som tilsier at man bør 

diskutere oppreisning. Kandidater som nevner dette kompensasjonsgrunnlaget må i hvert 

fall få frem at det gjelder ikke-økonomisk tap, og slå kort fast at oppgaven ikke gir grunnlag 

for å ta stilling til det. Andre løsninger bør medføre trekk. 

 

3.2 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? 
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Dette spørsmålet kan fortone seg som både lett og vanskelig på en gang. Noen kandidater 

vil kanskje ta utgangspunkt i at det her er tale om rettighetsoverdragelse, som krever 

samtykke fra rettighetshaveren etter regelen om videreoverdragelser i åvl. § 39b (se 

Opphavsrett s. 341-343). Det er et fornuftig utgangspunkt, men dersom man stopper der, 

blir det litt vel enkelt. Forutsetningen i spørsmålet er at Mørch-Kirkerud sletter alle 

eksemplarene på egne arbeidsstasjoner, og under en slik forutsetning kan det hevdes at det 

ikke bør spille så stor rolle for rettighetshaverne hvem som innehar lisensen. Den 

velinformerte kandidat vil kanskje kjenne til UsedSoft-dommen fra EU-domstolen, sak C-

128/11, der EU-domstolen anvendte regelen om spredningsrettens konsumpsjon i 

dataprogramdirektivet i en situasjon som likner den i oppgaven. Dommen bryter med 

rettstilstanden som er beskrevet i Opphavsrett s. 159 og 163, nemlig at spredningsretten og 

konsumpsjonsregelen i åvl. § 19, bare gjelder ved omsetning av fysiske eksemplarer. Det er 

videre høyst usikkert om dommens resultat kan overføres til andre verkstyper enn 

dataprogrammer. En annen vesentlig forskjell mellom UsedSoft-saken og oppgaven, er at 

den førstnevnte gjaldt en varig overdragelse, mens oppgaven gjelder et løpende 

abonnementsforhold som fornyes for ett år ad gangen. Det siste kan tilsi at man faller 

tilbake til utgangspunktet om forbud mot videreoverdragelse. I det hele tatt skal det ikke 

forventes at kandidatene kjenner til UsedSoft-dommen, selv om den har vært nevnt på 

forelesningene, men god uttelling bør forutsette at man evner å problematisere. En 

alternativ innfallsvinkel til konsumpsjon er at rettighetshaverne har stilltiende samtykket til 

videreoverdragelse (se Opphavsrett s. 363-365, jf. også s. 163). Også under en slik 

synsvinkel er det helt plausibelt å komme til at et samtykke ikke kan innfortolkes i et tilfelle 

som i oppgaven (abonnementstjeneste). Problematisering i dette spørsmålet innebærer at 

vanskelighetsgraden øker betraktelig, og man bør ikke være for strenge med hensyn til hva 

kandidatene måtte komme til her. Hovedpoenget er at problematisering bør belønnes. 

 

Erfaringen fra sensuren synes å være at de fleste kandidater går rett på § 19 og UsedSoft-

dommen. Det får gi god uttelling dersom man evner å problematisere og ser forskjellene 

mellom dette tilfellet og UsedSoft. Eventuelle kandidater som måtte problematisere skillet 

mellom rettighetsoverdragelse og eksemplaroverdragelse må få en ekstra pluss i margen.  
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4 Avsluttende bemerkninger 

Som antydet ovenfor, har enkelte deler av oppgaven relativt høy vanskelighetsgrad, 

samtidig som den omhandler sentrale spørsmål som kandidatene bør ha endel å skrive om. 

Det må antas at oppgaven er egnet til å skille ganske godt, og at den gir gode kandidater 

godt med muligheter til å vise seg frem. Det bør likevel ikke stilles for strenge krav i de 

vanskeligste delene, dvs. de to siste spørsmålene under spm. 1 og i spm. 3, som også 

berører forhold som har vært oppe i (EU-)rettspraksis i årene etter utgivelsen av læreboken. 

Uansett positive kunnskaper om slike forhold, bør evnen til problematisering, og 

gjennomføring av noenlunde systematiske drøftelser, være det som gir best grunnlag for 

uttelling. 

 

 

Oslo, 22. november 2015, revidert 1. desember 2015 

Ole-Andreas Rognstad 

 

 

 

 

 

 

 

 


