
 

 

Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR PRI 1810 og JUR PRI 5810, Høsten 2008 

 

Ettersom det er relativt mange påmeldte til høstens eksamen i bachelor- og masteremnet i 

opphavsrett, og det derfor er fire sensorer, gis følgende veiledning til sensorene i faget: 

 

Til eksamen i bacheloremnet (1810) og masteremnet (5810) gis det samme eksamensoppgave. 

Oppgaven lyder: 

 

”Om eksemplarfremstilling til privat bruk: 

 

1. Redegjør for innholdet i og betydningen av begrepene ”privat bruk” og ”enkelte 

eksemplar” i åndsverkloven § 12. 

 

2. Gjør rede for hvilken betydning vernet for tekniske beskyttelsessystemer i 

åndsverkloven § 53a har for adgangen til å fremstille eksemplar til privat bruk. 

 

Begge spørsmålene skal besvares.” 

 

 

Aller først er det grunn til å understreke at læringskravene i henholdsvis bacheloremnet og 

masteremnet er forskjellige selv om oppgaven er lik og litteraturen er den samme. I 

bacheloremnet kreves det kjennskap til de emner som omfattes av oppgaven. Av 

masterstudentene kreves det god forståelse. Dette MÅ reflekteres ved bedømmelsen av 

besvarelsene.  

 

Kravet om kjennskap vil i første rekke innebære at studentene skal kjenne til de rettsreglene 

oppgaven omhandler og kunne si noe fornuftig om innholdet i dem. Kravet om god forståelse 

krever en dypere innsikt og en mer velutviklet evne til å se sammenhenger i rettsstoffet. 

Videre må kravene til stringens og konsistens i argumentasjon og drøftelser være strengere for 

masterstudentene enn for bachelorstudentene. Sensorene bør i den forbindelse også ha in 

mente at flere av bachelorstudentene ikke har juridisk bakgrunn. 
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Hovedlitteraturen i faget er heftet Ole-Andreas Rognstad i samarbeid med Birger Stuevold 

Lassen, Opphavsrett, Oslo 2008 (heretter Rognstad), som har vært distribuert utelukkende 

med tanke på studentene i dette faget. Heftet stilles til disposisjon for sensorene til denne 

eksamen. 

 

Temaet for oppgaven må anses som sentralt, selv om vernet for tekniske beskyttelsessystemer 

er en ny rettsfigur i åndsverkloven og derfor først nylig er omfattet av læringskravene i faget. 

Ikke minst er temaet blant dem som studentene sikkert selv føler ”mest på kroppen”, idet de 

fleste må antas å fremstille eksemplar av åndsverk mv. til privat bruk. Derfor må det antas at 

de fleste studentene vil ha en del å skrive om, selv om oppgaven – ikke minst spørsmål 2 – må 

anses som ganske krevende. Temaene for spørsmål 1 ble for øvrig gjennomgått på høstens 

forelesninger, mens det ikke ble tid til å gå særlig inn i vernet for tekniske 

beskyttelsessystemer. 

 

Ettersom oppgavens spørsmål 1 ber om en redegjørelse for både innholdet i og betydningen 

av begrepene ”privat bruk” og ”enkelte eksemplar” i § 12, bør begrepene plasseres i en 

opphavsrettslig sammenheng. Men allerede her må det kreves mer av masterstudentene enn 

bachelorstudentene. Det naturlige er å presentere § 12 som en avgrensning av 

opphavsmannens enerett til eksemplarfremstilling og tilsvarende for de fleste nærstående 

prestasjoner. I den forbindelse kan man godt nevne diskusjonen rundt avgrensninger ctra. 

unntak, den betydning en slik tilnærming kan ha for tolkningen av bestemmelsene i åvl. kap. 

2, og holdningen på norsk lovgiverhold i dette spørsmålet, se Rognstad s. 281–283. Det kan 

også være anledning til å trekke inn ”tretrinnstesten” og dens eventuelle betydning, jf. 

Rognstad s. 277–278.  

 

I et slikt perspektiv blir ”enkelte eksemplar” og ”privat bruk” vilkår knyttet til avgrensningen 

av eneretten. Innholdet i disse vilkårene er spesielt behandlet i Rognstad s. 300–301 (”privat 

bruk”) og 307–309 (”enkelte eksemplar”). Men ved tolkningen av ”privat bruk” må det også 

ses hen til forståelsen av uttrykket ”allmennheten” i åvl. § 2, jf. Rognstad s. 239–251. Det 

vises til det som står der. 

 

I petitavsnittet på s. 240–241 i læreboken er forholdet mellom § 2 og § 12 drøftet nærmere. 

De studentene som har fått med seg problemstillingen og klarer å si noe fornuftig om den bør 

honoreres. Problemstillingen har vært oppe på høstens forelesninger. Det ligger også en 
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skjæringsflate mellom uttrykkene privat bruk og enkelte eksemplar i denne problematikken, 

jf. petitavsnittet s. 251. Men dette er typisk ”masterstoff”, og det får antas at det i første rekke 

er de gode masterstudentene som eventuelt ser og evner å problematisere dette. 

 

I spørsmål 2 skal det redegjøres for betydningen av vernet for tekniske beskyttelsessystemer 

for adgangen til privatkopiering. Dette er egentlig intet lett spørsmål og det er heller ikke mye 

problematisert i lærebøkene. Det kreves visse analytiske evner for å kunne si noe helt presist 

og treffende om dette, og igjen må det stilles strengere krav til masterstudentene enn til 

bachelorstudentene. Reelt sett innvirker ikke vernet av tekniske beskyttelsessystemer på den 

rettslige adgangen til å fremstille eksemplarer til privat bruk. Denne adgangen følger kun av 

åvl. § 12. Men selve systemene kan hindre kopiering, og det rettslige vernet for dem kan gjøre 

det ulovlig å omgå dem for å sikre privatkopiering til privat bruk. 

 

Selv om kandidatene ikke måtte ha en helt treffende beskrivelse av forholdet mellom § 12 og 

§ 53a, vil de nødvendigvis måtte ta stilling til i hvilken grad det er ulovlig å bryte sperrer, 

eventuelt tilskynde andre til å bryte sperrer, for å sikre eksemplarfremstilling til privat bruk. 

Her må det være anledning til kort å komme inn på hva tekniske beskyttelsessystemer er i 

rettslig forstand og at vernet etter § 53a kun gjelder effektive systemer (Rognstad s. 486–489). 

Det må antas at kandidatene i første rekke konsentrerer seg om forbudet mot omgåelse i § 53a 

første ledd, men det må også gå an å nevne forbudet mot besittelse, distribusjon mv. i annet 

ledd.  

 

Utgangspunktet er at det er forbudt å omgå sperrer for å sikre eksemplarfremstilling, jf. 

Rognstad s. 489. Noen alminnelig adgang til omgåelse for å kopiere til privat bruk, er det 

ikke, men en viss adgang kan følge av den relativt kompliserte bestemmelsen i § 53a tredje 

ledd annet pkt., som er nærmere behandlet i Rognstad s. 494–499. De som ser dette og klarer 

å få noe ut av det må premieres, men det må tas i betraktning at dette er vanskelig stoff. Og 

som ellers gjelder det desto mer for bachelorstudentene. 

 

Noen vil kanskje også nevne at prosedyren med nemndsbehandling etter § 53b annet ledd 

ikke gjelder for å sikre eksemplarfremstilling til privat bruk – det er uttrykkelig behandlet i 

Rognstad i petitavsnittet på s. 502. Om det nevnes er det selvsagt et stort pluss, men motsatt 

bør det ikke føre til trekk å unnlate å skrive om det. 
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Oppgavens formulering bør også åpne for å trekke frem regelen i åvl. § 2 fjerde ledd om 

forbudet mot å fremstille eksemplarer som har vært gjenstand for eller er resultat av omgåelse 

av tekniske beskyttelsessystemer. Spørsmålet er berørt i Rognstad s. 310. 

 

Oslo, 11. desember 2008 

Ole-Andreas Rognstad 


