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1 Om oppgaven 

 

Eksamensoppgaven denne høsten har en noe spesiell form. Det er gitt et faktum som dels 

baserer seg på beskrivelser i vedlegg, dels er det presisert i selve oppgaveteksten. På bakgrunn 

av dette faktagrunnlaget er det stilt spørsmål som kandidatene skal ta stilling til. Det fremgår 

uttrykkelig at det skal gis en nærmere begrunnelse i spørsmål 1 og 2, mens spørsmål 3 bare 

skal besvares helt kort (”kontrollspørsmål”). Oppgaven skiller seg fra en vanlig 

praktikumsoppgave både ved at faktumet er visualisert og ved at det ikke er konstruert noen 

tvist som skal løses, med angivelse av påstander og prinsipale og subsidiære anførsler. Dette 

gjør at kandidatene må stå noe friere ved utvelgelsen av de spørsmål som skal drøftes enn i 

vanlige praktikumsoppgaver. Men den uttrykkelige angivelsen av at svarene i spørsmål 1 og 2 

skal inneholde nærmere begrunnelse i lys av relevante rettsgrunnlag legger like fullt føringer 

for hva som bør tas med i besvarelsen. 

 

2 Litteratur, læringskrav og vurderingsnorm 

 

Hovedlitteraturen for begge emnene er Ole-Andreas Rognstad, i samarbeid med Birger 

Stuevold Lassen: Opphavsrett, Oslo 2009 (heretter omtalt som Opphavsrett). 

 

Ved bedømmelsen må det tas hensyn til at læringskravene er ulike for bachelor- og 

masterstudenter. For masterstudentene kreves god forståelse for de emnene som omfattes av 

oppgaven – for bachelorstudentene kreves kjennskap til de samme emnene. En presisering for 

spørsmål 3: Retten til eget bilde (§ 45c) er i hovedlitteraturen (s. 324–325) kort behandlet i 

kapitlet om nærstående rettigheter, som det kreves ”god forståelse” for i masterstudiet. 

Læringskravene er imidlertid ikke mer omfattende enn det som følger av hovedlitteraturen, og 

det kontrollspørsmål som er stilt går da heller ikke lenger enn det. 

 

3 Løsningen av de enkelte spørsmål 

 

I det følgende gis en kort anvisning på hvilke spørsmål kandidatene kan ta opp, og hvor i 

hovedlitteraturen det finnes relevant stoff. 
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3.1 Spørsmål 1: Er bruken av bildet en krenkelse av fotografens rettigheter, og i så fall 

hvilke rettigheter? 

Et naturlig utgangspunkt her er spørsmålet om hvilke rettigheter som er berørt, om det er et 

åndsverk som beskyttes etter åvl. § 1 eller ”bare” et fotografisk bilde, jf. åvl. § 43a. 

Åndsverkbeskyttelse for fotografiske verk er behandlet i Opphavsrett s. 107–108, vernet for 

fotografisk bilde i kap. 14 (s. 291–294). Det kan være grunn til å forvente at kandidatene går 

inn på verkshøydespørsmålet selv om valget av rettsgrunnlag neppe vil ha noen betydning for 

den endelige konklusjonen. Viktigst er det likevel at kandidatene ser at bildet har 

rettsbeskyttelse, enten det er på det ene eller det andre grunnlaget. 

Et neste spørsmål som det må forventes at kandidatene tar opp, er om rettighetshaverens 

enerett er berørt. Her er det både tale om eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring, jf. åvl. 

§§ 2 og 43 første ledd. Den aktuelle tilgjengeliggjøringshandling er fremføring, nærmere 

bestemt tilrådighetsstillelse ”på forespørsel” (se Opphavsrett s. 182 flg.), jf. § 2 fjerde ledd og 

§ 43femte ledd (henvisning til § 2 fjerde ledd). Dette bør kandidatene greit komme frem til. 

Problemet er om handlingene skjer utenfor det private området, slik at 

eksemplarfremstillingen ikke skjer til privat bruk (åvl. § 12) og at fremføringen må anses som 

offentlig. Relevant stoff finnes i Opphavsrett kap. 9.7 (s. 187–196) samt på s. 231–232. 

Fremføring i digitale nettverk er særlig problematisert på s. 196. Dommen i Rt. 1991 s. 1296 

(Pornovideo), omtalt i Opphavsrett s. 195–196 og s. 231–232 er særlig relevant. Etter mitt syn 

er Facebooksiden med 34 venner bestående av omgangsvenner, arbeidskolleger og gamle 

skolekamerater et grensetilfelle, og begge konklusjoner må være akseptable. Men drøftelsen 

bør gjenspeile at svaret ikke er opplagt. 

Slik hovedspørsmålet er stilt, kan det tenkes at de kandidater som finner at Facebooksiden er 

innenfor det private området konkluderer med at bruken av bildet ikke er i strid med 

fotografens rettigheter. Det får være akseptabelt, i hvert fall for bachelorkandidater, men 

masterkandidater som ser at oppgaven også legger opp til å drøfte betydningen av at bildet er 

lagt ut i beskåret form, bør likevel premieres. Ettersom konklusjonen på spørsmålet om 

bruken er innenfor eller utenfor det private området ikke er ”sikker” ligger det til rette for en 

subsidiær drøftelse, selv om det ikke uttrykkelig er angitt at kandidatene skal foretas en slik. 

Den naturlige inngangen til problemet er sitatretten i åvl. § 22. Det er ingen tvil om at bildet 
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er offentliggjort, og hovedspørsmålet må være om gjengivelsen er i samsvar med god skikk. 

Her er det klare linjer til respektretten i åvl. § 3 annet ledd. Beskjæring av bilder er særlig 

omtalt i Opphavsrett s. 252, respektretten er omtalt på s. 203–208. 

Oppgaven kan også gi anledning til å ta opp spørsmålet om bruken av copyrightmerket med 

tillegget ”Do not use without permission” (vedlegg 2). De kandidater som gjør det og som sier 

noe fornuftig bør premieres. Men det kan absolutt ikke stilles noe krav om at spørsmålet tas 

opp. 

3.2 Spørsmål 2: Er sitatet fra Marte Kirkeruds tale (se vedlegg 1, andre innlegg) i strid 

med opphavsretten? 

 

Her er det angitt i spørsmålet at kandidatene må lese det som står om dette i vedlegg 1. 

Spørsmålet gir foranledning til to underproblemstillinger. For det første om det som siteres er 

beskyttet som åndsverk, se særlig Opphavsrett s. 147–149 om beskyttelse av verksdeler. Og 

for det andre, under forutsetning av at sitatet er beskyttet, om Peder har hjemmel i åvl. § 22 

for sitatet. På samme måte som i spørsmål 1 legger oppgaven opp til at det andre spørsmålet 

diskuteres uansett hva man kommer til i det første, og vurderingen av hva kandidatene gjør 

her bør være den samme. Stoff om § 22 finnes i Opphavsrett s. 241–251. Det man eventuelt 

mangler av relevante opplysninger i faktum er hvor mye sitatet utgjør av den samlede talen. 

Dette bør likevel ikke hindre kandidatene i å foreta en fornuftig drøftelse her. Sitatformålet 

står sentralt enten man henger det på kriteriet om ”god skikk” eller ”i den utstrekning formålet 

betinger”. Igjen er det ingen tvil om at verket det siteres fra er offentliggjort; en tale holdt på 

Fashion Awards er utvilsomt det. 

 

3.3 Spørsmål 3: Hvilken bestemmelse kan modellen påberope seg som grunnlag for et 

eventuelt krav om fjerning av bildet fra Facebooksiden? 

Som nevnt innledningsvis er dette et kontrollspørsmål. Den relevante bestemmelsen er åvl. § 

45c. Bestemmelsen omtales helt kort i Opphavsrett s. 324–325, der det påpekes at 

bestemmelsen har stor praktisk betydning, men er en personvernregel og ikke egentlig en 

opphavsrettsregel. Det er grunnen til at bestemmelsen ikke er nærmere omtalt, og 

spørsmålsstillingen, sammenholdt med forutsetningen om at spørsmålet skal besvares helt 

kort, impliserer at det er nok å angi selve bestemmelsen uten å drøfte om vilkårene for 
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anvendelsen er oppfylt. Om kandidatene likevel nevner at alternativ a (aktuell allmenn 

interesse) er det Peder eventuelt kan påberope seg, er det selvsagt bare fint, men det forventes 

på ingen måte. 

 

4 Vurdering av besvarelsene 

 

Ved den samlede vurderingen bør det tas hensyn til at oppgaveformen kan fremstå som uvant. 

Videre bør det være et visst spillerom med hensyn til hvilke problemstillinger kandidatene tar 

opp og et stort spillerom for hvordan problemene angripes (rekkefølge mv.). For øvrig vises 

til det som er sagt ovenfor i pkt. 1 og 2 om oppgavetype, læringskrav og vurderingsnorm. 

 

 

Oslo, 10. desember 2010 

 

Ole-Andreas Rognstad 

 

 

 


