
 

SENSORVEILEDNING – JUS 5810 OPPHAVSRETT – HØSTEN 2018  

1  Oppgaven  

Oppgaven dette semesteret er en praktisk oppgave, der det ikke er reist uttrykkelige spørsmål i 

oppgaven, men der det systematisk er angitt krav og en lang rekke anførsler som studentene 

skal drøfte og ta stilling til. Det forventes da at studentene formulerer problemstillingene selv 

på grunnlag av kravene og anførslene. Det i seg selv burde ikke være problematisk for 

studenter på masternivå.  

Det får for øvrig bemerkes at dette er første eksamen under ny åndsverklov, lov av 15. juni nr.  

40 2018, og kravene og anførslene som er angitt i oppgaven er naturlig nok knyttet til ny lov. 

Pensumlitteraturen er ennå ikke oppdatert og tilpasset den nye loven, men den nye 

rettstilstanden har vært behørig gjennomgått og problematisert på forelesningene, som også 

(til dels, på grunn av tekniske problemer) er lagt ut som podcast, og ellers reflektert i 

powerpresentasjoner som har vært lagt ut til studentene.  

  

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.  
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• 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.  

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.  

  

Oppgaven gjelder i hovedsak spørsmål om beskyttelse av databaser både som åndsverk og 

etter den særlige ‘sui generis-beskyttelsen’ som nå står i åndsverkloven (åvl.) § 24 (1961loven 

§ 43) og som studentene etter læringsmålene skal ha god kunnskap om. Det som står i 

Opphavsrett om dette er i stor grad dekkende også for dagens rettstilstand, bortsett fra at åvl.  

§ 24 er noe endret i forhold til den tidligere regelen, hovedsakelig på grunn av EU-retten. 

Spenningsforholdet mellom den tidligere regelen og EU-retten er imidlertid diskutert i 

pensumlitteraturen, og endringene bør ikke skape nevneverdige problemer i denne oppgaven. 

Noe nytt i forhold til pensumlitteraturen er det også i EU-domstolens praksis, særlig når det 

gjelder originalitetskravet, men det er inngående behandlet i forelesningene (og power 

pointpresentasjonene som er lagt ut), så dette bør heller ikke skape særlige problemer.  

Oppgavens siste anførsel, som også henspiller på det kravet som er reist, gjelder den nye 

regelen om ‘dobbelt vederlag’ ved opphavsrettskrenkelser i åndsverkloven § 81. Denne er 
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naturlig nok ikke dekket i pensum, men også denne har vært problematisert på forelesninger, 

og hovedproblemet oppgaven reiser – om regelens krav til forsett og grov uaktsomhet er 

oppfylt – bør være håndterbart for masterstudenter i rettsvitenskap. Erstatningskrav må for 

øvrig anses å høre inn under det kunnskapskravene omtaler som ‘rettighetshåndheving’, som 

det kreves ‘kunnskap’ (ikke ‘god kunnskap’) om, så det får også tas i betraktning ved 

sensuren.  

  

3 Om oppgaven  

3.1 Generelt  

Firmaet CollectData har reist ett hovedkrav i oppgaven, nemlig krav om dobbelt vederlag for 

inngrep i rettigheter. Peder Ås har motsatt seg kravet og kommet med en rekke anførsler. Det 

er her naturlig at Peders anførsler, og eventuelt motanførsler fra Collect Data, danner 

grunnlagene for de problemstillingene kandidatene oppstiller og drøfter. Anførselen knyttet til 

vilkårene for kravet om dobbelt vederlag kommer slik sett til slutt, og det er da også naturlig 

at kandidatene tar opp dette til slutt, noe de fleste også synes å gjøre. For øvrig får ikke 

rekkefølgen for det kandidatene drøfter spille noen stor rolle, bare fremstillingen fremstår som 

logisk og ryddig, men Peders anførsler angir en naturlig rekkefølge. Den blir også fulgt her.  

3.2 Har CollectData samtykket til Peders bruk av databasen?  

Peder Ås har anført at CollectData stilltiende har samtykket til hans bruk av databasen. At et 

samtykke kan være stilltiende følger av alminnelige privatautonomrettslige regler, og er 

særskilt behandlet i Opphavsrett s. 363-365. Det kan ikke være tvilsomt at Peder har fått 

tillatelse til bruk av databasen, ettersom den er stilt til rådighet for ham mot en betaling på 25 

kr. i måneden. Spørsmålet er hvilken bruk denne tillatelsen omfatter, og det sier ikke avtalen 

noe om. CollectData anfører at man ikke har samtykket til bruk i strid med åndsverkloven, 

hvilket må bety at Peders rett ikke går lenger enn det som følger av lovens rammer. Et 

vesentlig moment her, som også de fleste studentene synes å se, er CollectDatas 

prisdifferensiering. Peders anførsel synes å innebære at han har den samme retten til bruk av 

databasen som kunder som betaler fire ganger så mye som han. Det er ikke logisk, og også 

noe Peder bør forstå når han velger abonnement. Studenter som likevel problematiserer 

hvilken rett Peder kan tenkes å ha, bør får pluss for det. Et poeng her er at Peder betaler for å 

få tilgang til databasen, som han ellers ikke ville ha fått. Og et mulig resonnement i den 
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forbindelse er at så lenge det ikke er gitt noen tillatelse om bruk som går ut over den som 

følger av loven selv, vil det angi en fornuftig ramme. Et moment her er at han tross alt ikke 

betaler mye for tilgangen. 

Mange kandidater trekker frem ‘spesialitetsprinsippet’ i åvl. § 67 annet ledd. Etter min 

mening gir ikke det noe ekstra her, og forutsetningen i forarbeidene om at prinsippet særlig 

slår inn til fordel for svake parter i avtaleforholdet slår ikke til her. Noen kandidater 

fremhever at prinsippet ikke gjelder for sui generis-databaser etter § 24, og det er riktig, men 

prinsippet har i det hele tatt ingen sentral plass i denne oppgaven. 

3.3 Er databasen et beskyttet åndsverk?  

CollectData har anført opphavsrettskrenkelse etter § 3 som ett av grunnlagene for sitt krav, og 

Peder har til det anført at databasen ikke er et åndsverk. Anførselen må fornuftigvis forstås 

slik at den ikke er et beskyttet åndsverk. Slik faktum ligger an, er det nok hensiktsmessig å 

drøfte åndsverkvernet av hele databasen som sådan, og så relatere det neste spørsmålet – om 

Peder har gjort opphavsrettslig inngrep – til den delen han har brukt. Kandidater som tar 

utgangspunkt bare i ‘bildel-avdelingen’ av databasen i dette spørsmålet gjør likevel ikke 

nødvendigvis noen feil, men det viktige er at man ser at de vernede trekkene i databasen som 

åndsverk ligger i måten databasen er sammenstilt på (se Opphavsrett s. 116).  

Hovespørsmålet her er om databasen oppfyller verkshøydekravet, jf. åvl. § 2 annet ledd. Det 

vi får opplyst av betydning er at databasen «består av en rekke avdelinger eller 

‘underdatabaser’ som er tematisk sortert og at ‘bildel-avdelingen’ «følger samme 

hovedstruktur og layout som resten av databasen, idet den er strukturert etter type produkt og 

bilmerke». Det kan være nærliggende å hevde at en slik struktur er helt standard for databaser 

og slik sett ikke uttrykk for opphaverens «frie og kreative valg», som EU-domstolen har 

oppstilt som sentralt kriterium ved originalitetsvurderingen (jf. sak C-145/10, Painer). Det 

viktige her er at studentene ser hva som eventuelt kan ha opphavsrettslig vern i databaser, og 

relaterer verkshøydevurderingen til det.  

3.4 Innebærer Peders bruk et inngrep i åndsverkvernet?  

Peders (subsidiære) anførsel om at han ikke har gjort noe inngrep i åndsverkvernet selv om 

databasen skulle være vernet, skal drøftes uavhengig av hva man kommer til under 

foregående spørsmål. Her får man ta utgangspunkt i spørsmålet om når det foreligger en 

opphavsrettskrenkelse når deler av verket er brukt (Opphavsrett s. 147-149). Regelen her, som 
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bekreftes av EU-domstolens dom i sak C-5/08 (Infopaq I), er at det foreligger en krenkelse i 

den utstrekning det man har brukt oppfyller verkshøydekravet (er resultat av individuell, 

skapende åndsinnsats). Ettersom ‘bildeldatabasen’ bygger på samme struktur og opplegg som 

hoveddatabasen, og Peders samlede bruk omfatter en stor del av denne, får man anta at 

vurderingen i det foregående spørsmålet blir avgjørende også for dette. Mulig kan det hevdes 

at i forhold til åndsverkvernet må man se på hvert enkelt uttak, og ikke den samlede bruken, 

men det forventes ikke at studentene problematiserer dette spørsmålet. Mange kandidater 

problematiserer imidlertid spørsmålet om det foreligger en tilgjengeliggjøring for 

allmennheten. Svaret på det spørsmålet må klart nok være ja, så fremt det overhodet er en 

relevant bruk, men oppgaven legger ikke opp til noen drøftelse av dette. De som drøfter det 

bør likevel ikke trekkes, forutsatt at det ikke går på bekostning av andre mer sentrale 

spørsmål.  

3.5 Er ‘bildelavdelingen’ av databasen vernet etter åvl. § 24 første ledd?  

3.5.1 Er ‘bildelavdelingen’ i seg selv en database?  

Peders anfører at «bildel-avdelingen av databasen ikke innebærer noen relevant vesentlig 

investering etter åvl. § 24 første ledd, og den første underanførselen her er at avdelingen «er 

liten i omfang i forhold til resten av databasen». Til dette anfører CollectData at «det er 

hoveddatabasen som må anses som ‘database’ etter § 24, og ikke dens enkelte deler». 

Spørsmålet her er hva som menes med «database» i § 24, og det problemet som CollectDatas 

anførsel peker mot er uttrykkelig omtalt i Opphavsrett på s. 304, med henvisning til 

EUdomstolens dom i sak C-547/07 (Lakorda). I den saken fastslo EU-domstolen at 

spørsmålet om bruk av hele eller vesentlige deler av databasen kan foretas for én enkelt del av 

en større database, dersom delen i seg selv kan klassifiseres som en database etter 

databasedirektivet art. 1(2). Det følger av dette at også underavdelinger av databaser kan falle 

inn under begrepet «database», så lenge underavdelingen selv fyller kriteriene til å være en 

database. Det siste kan ikke være tvilsomt her (se Opphavsrett s. 297-298). Peder må derfor få 

medhold i sin anførsel, men konsekvensen av den må da være at også krenkelsesspørsmålet 

relateres til bildatabasen og ikke hele databasen. Det kan her ikke kreves at studentene kobler 

dette til EU-dommen (noe jeg ikke har sett at noen har gjort), bare de ser hovedpoenget. Men 

flere kandidater holder seg bare til hoveddatabasen, og da får de ikke tak i poenget oppgaven 

legger opp til. 
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3.5.2 Har det vært vesentlige investeringer forbundet med innsamling, kontroll og 

presentasjon av ‘bildel-avdelingen’ av databasen?  

  

CollectDatas subsidiære anførsel kan her knyttes til hovedkriteriet for beskyttelse av 

databaser. Det første spørsmålet som kan tas opp er relatert til Peders anførsel om at 

CollectDatas investeringer knytter seg til CollectDatas hovedvirksomhet som er å drive en 

database, og at det er investeringer CollectData ville ha hatt i alle fall. Studentene kan nok ha 

problemer med å gripe poenget i den anførselen, som har sammenheng med det som står i 

Opphavsrett s. 301-303 om EU-domstolens avgjørelser i Fixtures- og William Hill-dommene. 

I diskusjonen forut for disse dommene, var det fremmet synspunkter i litteraturen om at 

investeringer knyttet til databaseeierens hovedvirksomhet ikke kunne være beskyttet av 

databasevernet. Denne diskusjonen er ikke spesielt problematisert i pensum, og det forventes 

ikke at studentene kjenner til den. Men studenter som kobler anførselen til de nevnte 

dommenes skille mellom produserte og innsamlede data, får frem hovedpoenget: I saken 

dreier det seg i alle fall om data som CollectData samler inn fra andre, og investeringer som 

knytter seg til slike er relevante under databasedirektivet. Studenter som ikke kobler inn dette, 

men som finner anførselen grunnløs fordi databasevernet nettopp er ment å skulle verne 

situasjoner som dette, bør imidlertid også få uttelling.  

For øvrig blir det et spørsmål om investeringene til innsamling, presentasjon og kontroll 

bildatabasen er vesentlige, se Opphavsrett s. 303. Her får man bygge både på opplysningen 

om at en viss (forholdsmessig?) andel av de totale investeringene også er kommet 

bildatabasen til nytte og at CollectData har et helt årsverk knyttet til opprettholdelsen og 

vedlikehold av databasen. Opplysningene må vel sies å tilsi at investeringene er vesentlige.   

3.6 Er Peders bruk omfattet av åvl. § 24 annet ledd?  

Partene er i saken enige om at Peders bruk ikke omfatter «hele eller vesentlige deler av 

databasen» etter § 24 første ledd, så spørsmålet er om bruken omfattes av regelen i annet ledd 

om «gjentatt og systematisk uttrekk eller gjenbruk av uvesentlige deler av databasen». Som 

sagt må dette relateres til bildelavdelingen av databasen. Kandidater som ovenfor konkluderer 

med at den vesentlige investeringen må relateres til hele databasen, vil fort komme til å overse 

hovedpoenget i denne drøftelsen. Men ikke nødvendigvis. 

Peders bruk her må karakteriseres både som uttrekk og gjenbruk, se Opphavsrett s. 305-306 

om forholdet mellom disse uttrykkene og «eksemplarfremstilling» og «tilgjengeliggjøring for 
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allmennheten», som ble brukt i 1961-loven. Det sentrale momentet her er EU-domstolens 

tolkning av databasedirektivet art. 7(5), som § 24 annet ledd gjennomfører, se Opphavsrett s. 

305 om William Hill-dommen, der det fremheves at bestemmelsen omfatter gjentatt og 

systematisk bruk som har som kumulativ virkning å gjenopprette hele eller vesentlige deler av 

databasen. Har man fått med seg dette, kan det konstateres at Peder samlet har brukt ca. 70 % 

av databasen hvis man legger en kvantitativ vurdering til grunn. Det bør anses som nok til at 

det foreligger en krenkelse (jf. Opphavsrett s. 304). Kandidater som ikke knytter vurderingen 

til EU-domstolens praksis, kan likevel få uttelling gjennom fornuftige resonnementer, bl.a. til 

vurderingsmomentene «skader den normale utnyttelse av arbeidet» eller «urimelig 

tilsidesetter frembringerens interesser». Forbausende nok har jeg ikke sett noen besvarelser 

som har fått med seg poenget fra William Hill-dommen, selv om det er fremhevet i 

læreboken. 

 

3.7 Er vilkårene for dobbelt vederlag etter åvl. § 81 annet ledd oppfylt?  

Etter åvl. § 81 annet ledd skal overtrederen ved forsettlig eller grovt uaktsom handling betale 

det dobbelte av rimelig vederlag for bruken. Forutsetningene er at den forurettede krever det 

og at det ikke fremstår som urimelig. Regelen er med andre ord ikke ubetinget, men 

forutsetter en rimelighetsvurdering på toppen av skyldkravet. Studentene bør her både ta 

stilling til skyldkravet – forsettlig eller grovt uaktsomt – og rimelighetsspørsmålet. Peders 

anførsel om at han trodd at bruken var fullt lovlig, bør inndras i dette. Det følger av 

alminnelige prinsipper for skyldansvaret at rettsvillfarelse ikke fritar for ansvar, og i Ot. prp. 

nr. 104 L (2016-2017) s. 346 er det uttrykkelig sagt at uvitenhet om eller misforståelse av 

rettsregler normalt ikke vil kunne frita en handlemåte fra å bli ansett som forsettlig. Likevel 

må slike forhold kunne inndras ved spørsmålet om det er rimelig å tilkjenne dobbelt vederlag, 

og et moment kan være at databasereglene ikke er de enkleste å forholde seg til. Her får man 

være åpen for begge løsninger – det viktige er å få til en forstandig drøftelse, der også 

formålet bak regelen om dobbelt vederlag kan bidra til det.  

4 Om vurderingen  

Oppgaven er nok ikke av de vanskeligste, men krever at studentene har fått med seg 

hovedpunktene i databasevernet. Det er også en god del spørsmål å drøfte, så oppgaven gir 

nok også noen utfordringer med hensyn til tidsdisponering. Som vanlig må det presiseres at 

denne veiledningen ikke skal forstås som en ‘mønsteroppgave’, men som angivelse av hva 
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som kan drøftes under de forskjellige spørsmålene og hvordan spørsmålene bør bedømmes. 

For totalvurderingen må det vises til den generelle veiledningen som nå deles ut i alle fag, 

men det er viktig å understreke at terskelen for å få beste karakter ikke må settes for høyt.  

  

Oslo, 23. november 2018, justert 3. desember 2018 

Ole-Andreas Rognstad  


