
Sensorveiledning, JUS 5810 Opphavsrett, Høsten 2017 

1 Oppgaven 

Oppgaven dette semesteret er en blanding av en teoretisk og praktisk oppgave, ved at det er 

presentert et faktum gjengitt fra to verserende opphavsrettssaker i USA, og dertil bedt om en 

redegjørelse for hvordan sakene burde løses etter norsk opphavsrett. Det betyr at det på ingen 

måte forventes at kandidatene kjenner til de to sakene og hvordan de foreløpig har vært løst i 

USA – tvert imot forutsettes det at de ikke gjør det, og det er da også irrelevant. Prøven er 

anvende norsk rett på det faktum som er presentert i oppgaveteksten. Dette er likevel ingen 

vanlig praktikum med påstander og anførsler, og det både tåles og forventes mer teoretiske 

redegjørelser enn i en praktikumsoppgave. Samtidig må redegjørelsen forholde seg til det 

faktum som er presentert, så det kan kanskje være naturlig å karakterisere oppgaven som en 

type «teoretikum». Oppgavetypen har ikke vært vanlig i faget, så et visst spillerom for 

hvordan ting gjøres, må det være. 

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. 
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 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. 

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. 

 

Spørsmålene i oppgaven berører i hovedsak de to første kulepunktene i kunnskapskravene – 

hva som er gjenstand for beskyttelse og grensene for rettighetene, som det altså kreves god 

kunnskap om. Ved sensuren må det tas hensyn til at hovedlitteraturen er fra 2009 og at det 

har skjedd ting siden den ble skrevet, også med relevans for denne oppgaven. Samtidig er 

det gitt oppdaterte fremstillinger på forelesningene, som også gjennomgående er podcastet, 

så studentene skal på den måten ha fått tilgang på relevant materiale. Ferdighetsmessig er 

det tale om å analysere grunnleggende opphavsrettslige begrep og problemstillinger og å 

tolke reglene i åndsverkloven og anvende dem på relevant faktum.. 

 

3 Del I – saken om ‘Grinchen’ 

Den første saken som skal diskuteres gjelder et såkalt fortsettelsesverk (‘sequel’), som er 

omtalt i Opphavsrett s. 146, dvs. en fremstilling som fremstår som en viderediktning og en 

fortsettelse av et eksisterende verk. Det er ingen tvil om at ‘Grinchen’ er et åndsverk etter 

åvl. § 1, og det kan også nevnes at det har såkalt middelbart vern etter forskriften til åvl. § 

6-2, ettersom USA er tilsluttet Bernkonvensjonen og amerikanske opphavsmenn dermed 
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har krav på samme beskyttelse som norske opphavere. Unntak gjelder for vernetiden, jf. 

forskriften § 6-3, men det er ingen grunn til å problematisere dette ettersom opphaveren 

døde i 1991, og det gjelder en minstetid på 50 år etter Bernkonvensjonen, se Opphavsrett s. 

425. 

 

Kandidatene bør på den bakgrunn stille spørsmål om bruken av ‘Grinchen’ i teaterstykket 

‘Who’s Holiday’ krenker opphavsretten til førstnevnte etter åvl. § 2. Hvis det er tilfellet, er 

det i så fall tale om en bearbeidelse etter åvl. § 4 annet ledd. Utgangspunktet ved 

fortsettelsesverk vil være at de krenker opphavsretten til originalverkene i den utstrekning 

de benytter vernede trekk av verket, se Opphavsrett s. 146-147, bl.a. med henvisning til den 

tyske ‘Laras Tochter-saken’ om fortsettelse av Boris Pasternaks Dr. Zhivago. Det spesielle i 

vår sak er at fortsettelsesverket åpenbart har parodiske trekk, idet det fremgår uttrykkelig av 

oppgaven at hensikten med ‘Who’s Holiday’ er å latterliggjøre og kritisere ‘Grinchen’ 

 

Kandidatene bør få frem at det neppe er tvil om at ‘Who’s Holiday’ bruker vernede trekk 

fra ‘Grinchen’, bl.a. ved å gjengi plottet fra sistnevnte. Det sentrale spørsmålet bør likevel 

være om det er tale om en lovlig parodi. I norsk rett er det nærliggende å behandle lovlige 

parodier som selvstendige verk etter åvl. § 4 første ledd, og det sentrale i så henseende er 

om den frembringer en opplevelse som er såpass forskjellig fra originalverket at den ikke 

griper inn i originalverkets beskyttelsessfære, se Opphavsrett s. 145. Noen kandidater vil 

kanskje problematisere om det er et krav at parodiverket er et verk med verkshøyde, noe det 

neppe er til tross for ordlyden i § 4, og det kommer i alle fall neppe på spissen i denne 

oppgaven, der det neppe er tvil om at Who’s Holiday har ‘egen’ verkshøyde.  

 

Det er ved den nærmere drøftelsen nærliggende å vise til dommen fra den svenske Högsta 

Domstolen i NJA 2005 s. 905 (Alfons Åberg), som er nevnt i Opphavsrett s. 144-145 og 

som også har vært tatt opp på forelesning. Videre vil nok mange studenter også komme inn 

på Deckmyn-dommen fra EU-domstolen, sak C-201/13, som også har vært nevnt på 

forelesning. Dommen gir mange momenter til parodi-vurderingen, men ettersom det ikke er 

utarbeidet noen domssamling som studentene kan ha med seg på eksamen, kan det ikke 

forventes noen inngående drøftelse av de enkelte premissene i denne dommen. Studentene 

må stå nokså fritt med hensyn til hva de velger å ta opp i denne forbindelse, men det kan 

f.eks. tenkes at noen nevner sondringen mellom ‘target parodies’, der parodien rammer 
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verket som parodieres, og ‘weapen parodies’, som rammer en tredjepart, idet også denne 

forskjellen har vært nevnt på forelesning. Deckmyn-dommen gjaldt sistnevnte form for 

parodi, samtidig som EU-domstolen det følger forutsetningsvis av dommen at parodiregelen 

i opphavsrettsdirektivet art. 5(3)(k) omfatter begge (avsnitt 21). ‘Vår sak’ er i alle tilfelle en 

‘target parody’. Kandidatene kan eventuelt også komme inn på åvl. § 3, som er det som er 

uttrykkelig problematisert i norske lovforarbeider.  

 

Det bør forventes at kandidatene drøfter og ta stilling til om parodien i saken er lovlig, og 

det er etter mitt skjønn naturlig å konkludere med at den er det. For opplysningens skyld ble 

det også resultatet av førsteinstansbehandlingen i den amerikanske saken, selv om det ikke 

kan ha noen avgjørende betydning her. 

 

4 Sak II – om bruken av Barré-tekststrofene i Beyonces sang ‘Formation’ 

I denne delen er det snakk om bruk av tre tekststrofer fra en innspilling inn i en annen 

innspilling. Kandidatene bør se at det dels kan være bruk av verk etter åvl. § 2, jf. § 1, dels 

bruk av utøvende kunstners prestasjon etter åvl. § 42 og dels bruk av lydopptak etter åvl. § 

45. At det her ikke dreier seg om bruk av opptak som gjengir musikk, spiller ingen rolle. 

Denne delen av oppgaven har likhetstrekk med spørsmål som ble stilt i eksamensoppgaven 

høsten 2016, som det får antas at de fleste kandidatene har lest. Om de har det, kan det være 

til hjelp, men samtidig er saksforholdet annerledes her enn i den oppgaven. 

 

For å starte med spørsmålet om det her skjer en krenkelse av åndsverk, kan det på samme 

måte som i deloppgave I konstateres at Barrés verk har vern etter åndsverkloven, idet 

opplysningene gir oss at han er amerikaner og døde en eller annen gang etter 2010, hvilket 

indikerer at vernetiden ikke er utløpt. Spørsmålet er likevel om bruken av de tre 

tekststrofene kan anses som opphavsrettsinngrep. Her er det tale om bruk av verksdeler, og 

utgangspunktet må være at det vil være inngrep i den utstrekning det man har tatt bærer 

avpreg av opphaverens individuelle innsats, jf. Opphavsrett s. 147. Grunnsetningen 

bekreftes av EU-domstolens senere praksis, jf. sak C-5/08 (Infopaq I), avsnitt 47. Den 

oppmerksomme kandidat vil se at de brukte tekststrofene stammer fra to forskjellige 

videoer, ‘Booking the Hoes from New Wildings’ og ‘A 27 Piece Huh’, og 

inngrepsspørsmålet må vurderes for hvert enkelt verk. De tre frasene kan derfor ikke 

vurderes samlet. For det førstnevnte blir det et spørsmål om frasen ‘What happened at the 
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New Orleans?’ oppfyller originalitetskravet og for det sistnevnte de to frasene ‘Oh yeah 

baby, I like that’ og ‘Bitch I’m back by popular demand’. Det får utvises forståelse dersom 

kandidatene kommer til at det her ikke er tale om inngrep i de egentlige 

opphavsrettighetene, men kvaliteten på drøftelsene er det viktigste. 

 

Uansett hva studentene kommer til, er det forvente at de også trekker inn sitatretten etter 

åvl. § 22. Relevant pensumstoff finnes i Opphavsrett s. 241-252. Sitatformålet er relevant 

her, og selv om det kan hevdes å være kunstnerisk, er det også kommersielt. Men det kan 

neppe likestilles med bruk av åndsverk i reklame (Opphavsrett s. 248-249). Også her får 

man være åpen for begge konklusjoner. Det kan nevnes at den amerikanske 

distriktsdomstolen (Louisianna) som behandlet saken i første instans, kom til at bruken ikke 

var omfattet av den amerikanske ‘fair use-regelen’, uten at det skal legge noen føringer for 

hvordan oppgaven blir bedømt. 

 

Som nevnt bør studentene for å vise oversikt også trekke inn åvl. §§ 42 og 45. For 

utøververnet er det mulig å problematisere tilknytningskravet, men det kreves ikke at 

studentene gjør det. For § 45-rettigheter medfører åvl. § 58 annet ledd annet pkt. til at 

eksemplarfremstillingsretten gjelder også for lydopptak gjort i USA. Det kan være grunn til 

å belønne studenter som problematiserer dette, men ikke trekke dem som ikke gjør det. For 

utøververnet kan ‘kvalitetskravet’ problematiseres (Opphavsrett s. 309-311), men det er 

liten grunn til å tro at det ikke er oppfylt. Videre indikerer Rt. 2010 s. 366 (Mauseth) at det 

ikke er avgjørende om vernede trekk av det underliggende verket gjengis. Det er også mulig 

å trekke inn et ‘de minimis-synspunkt’ (jf. Opphavsrett s. 149), og de studenter som måtte 

kjenne til den tyske forfatningsdomstolens dom om sampling i ‘Metall auf Metall-saken’ og 

trekker den inn, får selvsagt bare pluss for det. Ellers er det som ovenfor er skrevet om 

sitatretten også relevant i denne sammenhengen 

 

5 Om vurderingen 

Ved vurderingen får det tas hensyn til at oppgavetypen er ny og gi studentene relativt stor 

grad av frihet med hensyn til hva man tar opp og hvordan. Fordelingsmessig får det antas at 

delene er relativt like i omfang, selv om den første har mest tekst. Her får det også utøves et 

skjønn. Og som vanlig må det presiseres at det på ingen måte kreves at alt som er nevnt i 

veiledningen må med for å få beste karakter. 
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Oslo, 4. desember 2017 

Ole-Andreas Rognstad 

 

 


