
 

  

SENSORVEILEDNING – JUS 5810 OPPHAVSRETT – HØSTEN 2019  

  

1  Om oppgaven, litteratur og læringsmål 

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 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 kan gi noen utfordringer som man unngår dersom 

spørsmålene er formulert i oppgaven. Det hører imidlertid blant de ferdigheter man skal 

beherske i studiet i rettsvitenskap og som det nå øves på helt fra førsteåret.  

Hovedlitteraturen i emnet er Ole-Andreas Rognstad, Opphavsrett, 2. utgave Oslo 2019 

(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.   

 

Oppgaven omhandler tre hovedtemaer: (1) Overdragelse av opphavsrett; (2) 

Åndsverkbeskyttelsen og etterlikningsvurderingen; (3) Spredningsretten. Det følger av 

ovennevnte kunnskapskrav at det kreves «kunnskap» om førstnevnte spørsmål og «god 

kunnskap» om de to sistnevnte. Det bør reflekteres i bedømmelsen, men det får samtidig 

bemerkes at spørsmålene om rettighetsoverdragelse som reises er relativt godt dekket i 

hovedlitteraturen. 

I utgangspunktet står studentene fritt med hensyn til i hvilke rekkefølge de diskuterer de 

relevante spørsmålene oppgave reiser. Slik oppgaven er lagt opp, gis det nok likevel best grep 

om spørsmålene dersom man følger Zaphire AS’ påstander og anførsler og drøfter spørsmålene 

i den rekkefølgen som er antydet ovenfor. Det er særlig to forhold man bør merke seg i denne 

forbindelse. Det ene er at Zaphire AS ikke har anført at kortene Marte har laget generelt 

mangler opphavsrettsbeskyttelse – en slik anførsel er bare reist for de kortene Marte har hevdet 

at det foreligger en etterlikning av. Flere studenter starter med å drøfte om kortene er 

opphavsrettsbeskyttet fra en mer generell synsvinkel, og da forholder man seg strengt tatt ikke 

helt til anførslene. For det andre er Zaphires påstander og anførsler knyttet til spredningsretten 

betinget av at Marte sitter på opphavsretten til kortene. Det innebærer bl.a. at 

konsumpsjonsregelen i åvl. § 27 ikke er relevant her, fordi kortene under en slik forutsetning 

ikke er solgt med opphaverens samtykke. Det følger da også av Zaphire AS’ anførsler at 
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grunnlaget deres for at det ikke foreligger inngrep i spredningsretten er et annet. Hvis man 

imidlertid drøfter spørsmålet om spredningsrett før man har tatt stilling til spørsmålet om 

rettighetsoverdragelse, slik noen studenter gjør, kan man gå glipp av dette poenget. 

2 Har Marte opphavsretten til gratulasjonskortene? 

Zaphire AS’ har møtt Martes påstand om inngrep i opphavsrett med at Marte ikke lenger har 

opphavsretten til kortene, fordi den har gått over til Akropolis AS i kraft av arbeidsavtalen og 

videre til Zaphire AS i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Marte har til dette anført at 

det ikke skjedde noen rettighetsoverdragelse av arbeidsforholdet ut over retten til produksjon 

og salg av kort og at det ikke var grunnlag for noen videreoverdragelse. Dette reiser to 

problemstillinger – (i) om rekkevidden av rettighetsoverdragelsen i arbeidsforhold og (ii) om 

adgangen til videreoverdragelse av rettighetene. 

2.1 Rettighetsoverdragelse i arbeidsforhold 

Temaet er relativt utførlig behandlet i Opphavsrett s. 465-470. Som det der fremgår (s. 466-

467), var spørsmålet om lovfesting av en generell regel om rettighetsovergang i arbeidsforhold 

gjenstand for stor debatt ved vedtakelsen av den nye åndsverkloven. Departementets forslag om 

dette (ny § 71) ble imidlertid ikke vedtatt. I stedet ble det fremhevet i stortingskomiteen at den 

ulovfestede presumpsjonsregelen om at rettigheter skapt i arbeidsforhold går over til 

arbeidsgiveren i den utstrekning det er rimelig og nødvendig ut fra arbeidsavtalens formål (også 

kalt Knophs maksime), fortsatt må gjelde. Oppgaven hinter til denne regelen i Martes anførsel 

om at en rettighetsoverdragelse ut over retten til produksjon og salg av kort verken er rimelig 

eller nødvendig. Anførselen bør forstås slik at Akropolis AS i kraft av arbeidsavtalen bare har 

fått en ikke-eksklusiv rett til produksjon og salg, og at hun fortsatt har sin enerett i behold. Det 

får bl.a. betydning for hennes rett til å motsette seg salg av nye kort.  

Som det fremgår av Opphavsrett s. 465 er spørsmålet om rettighetsovergang i arbeidsforhold 

reelt sett et spørsmål om avtaletolkning, men «Knophs maksime» kan fungere som en 

tommelfingerregel ved tolkningen. Det forhold at Marte fortsatt selger kort gjennom sitt 

enkeltpersonforetak, er et moment som kan tale for at retten er ikke-eksklusiv. Videre bør det 

også tas stilling til Martes anførsel om at hun stort sett designet kortene på «fritiden». I 

prinsippet faller ting man gjør på fritiden utenfor arbeidsforholdet, men som det fremgår av 

Opphavsrett s. 467 er grensen mellom arbeidstid og fritid i dag flytende, og i denne saken kan 

tidspunktet neppe ha betydning. Det som kan tale for at Akropolis AS også får eksklusive 

rettigheter til det Marte skaper, er at kortdesign inngår som en del av selskapets virksomhet, og 
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at det bl.a. vil sette selskapet i stand til å gripe inn overfor tredjeparters eventuelle inngrep. 

Sammenhengen med spesialitetsprinsippet (åvl. § 67 annet ledd) (se Opphavsrett s. 468) kan 

tale i motsatt retning.  

Her får man godta begge løsninger, samtidig som man får premiere relevante momenter og 

gode drøftelser. Mitt foreløpige inntrykk er at relativt få kandidater kobler inn den ulovfestede 

regelen, noe som er nokså overraskende gitt plassen temaet er gitt i hovedlitteraturen og 

debatten som har vært rundt dette. Kandidater som ser at det dypest sett er tale om 

kontraktstolkning, selv om partene ikke har avtalt noe uttrykkelig om rettighetsovergangen, bør 

likevel få et pluss. 

2.2 Retten til videreoverdragelse 

Uansett omfanget av rettighetsoverdragelsen i arbeidsforhold, blir det spørsmål om Zaphire AS 

har overtatt Akropolis AS sine rettigheter. Hvis det bare er tale om ikke-eksklusive rettigheter, 

får det i alle fall betydning for spørsmålet om selskapet griper inn i Martes spredningsrett. Hvis 

Zaphire AS også har overtatt Martes enerettigheter, vil ikke Marte kunne forby produksjon og 

salg av de nye kortene heller. Kandidater som viser at de ser disse sammenhengene må selvsagt 

få et pluss, men det får ikke forventes; inntrykket så langt er at få gjør det. Det er heller ikke 

nødvendig for å besvare oppgavens spørsmål slik oppgaven er lagt opp. 

 

Begge parter har anført bestemmelsen i åvl. § 68 annet ledd, som vil danne det rettslige 

grunnlaget for de respektive påstander. Bestemmelsen er behandlet i Opphavsrett s. 447-449. 

Sentralt i denne saken står unntaket fra hovedregelen om forbud mot videreoverdragelse av 

opphavsrettigheter «som går inn i en forretning eller forretningsavdeling og som overdras 

sammen med denne». Det er ikke tvilsomt at dette omfatter rettighetsoverdragelse i forbindelse 

med oppkjøp og fusjoner, jf. Opphavsrett s. 449. Spørsmålet blir om man her kan og bør 

innfortolke en begrensning i adgangen til videreoverdragelse fordi Martes og Peders 

virksomhet gjennom Akropolis AS hadde vært et personlig foretakende, slik Marte anfører. 

Svaret på det spørsmålet bør være nei. Ettersom hun har vært med på å velge å drive 

virksomheten i aksjeselskaps form, og hun har solgt sine aksjer i selskapet til Peder som en del 

av det økonomiske oppgjøret med ham, må hun ta konsekvensene av dette valget. Og 

konsekvensene er angitt i åvl. § 68 annet ledd. 
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Konsekvensene av et slikt resultat er i hvert fall at Marte ikke kan påberope seg 

spredningsretten for å hindre videresalg av kortene på lager (jf. også åvl. § 27). Men som nevnt 

er Zaphire AS’ anførsler om dette fremsatt under forutsetning av at Marte har sine rettigheter i 

behold. Kandidatene må derfor drøfte det spørsmålet under den forutsetningen (se nedenfor 

under pkt. 4) uansett hva de kommer til i spørsmålet om adgangen til videreoverdragelse av 

rettigheter. 

 

3 Er Zaphire AS’ produksjon og salg av nye kort i strid med Martes opphavsrett? 

Forutsetningen for at denne problemstillingen oppstår er som sagt at Marte har sin enerett i 

behold, jf. også Zaphire AS’ anførsel. Som det fremgår av begge parters anførsler oppstår det 

her også to spørsmål som skal drøftes – (i) om Martes kort som avbildet i oppgaven kan anses 

som et åndsverk, og (ii) om Zaphires AS’ kort som avbildet i oppgaven i bekreftende fall 

krenker Martes opphavsrett 

 

Det første spørsmålet må knyttes til kravet som nå er uttrykt i åvl. § 2 annet ledd – at det må 

være tale om et litterært eller kunstnerisk verk av enhver art som er uttrykk for original og 

individuell skapende åndsinnsats. Noen kandidater kommer inn på hvilket type verk det i så fall 

vil være, noe som er helt fint selv om det ikke får betydning i sammenhengen her. Som det også 

hintes til gjennom Martes anførsel, vil det avgjørende være om det såkalte originalitets- og 

verkshøydekravet er oppfylt. I hovedlitteraturen er kravet drøftet i Opphavsrett s. 94-103. 

Studentene bør trekke frem de relevante momentene, herunder de som er trukket frem i EU-

domstolens praksis (se Opphavsrett s. 97-98 og 102), og knytte verkshøydevurderingen til dem. 

Sentralt står bl.a. spørsmålet om kortene er utslag av Martes frie og kreative valg (se sak C-

145/10 (Painer) og C-469/17 (Funke Medien)). Flere kandidater synes å mene at det er 

tilstrekkelig at Marte har hatt valgmuligheter, men slik kan ikke EU-domstolens praksis forstås 

(se Opphavsrett s. 100). For øvrig får det nevnes at det i saken ikke er gitt uttrykkelige 

opplysninger om hva som finnes fra før og hva Marte må være kjent med. Det gjør nok også at 

kandidatene frikobler seg fra det. Det får ikke bedømmes for strengt, men kandidater som ser at 

det er «trangt om plassen» for uttrykk som på kortene, bør får uttelling for det. Igjen får det 

ikke likevel ikke legges for strenge føringer på resultatet, idet det er håndteringen av de sentrale 

vurderingskriteriene som må gi uttelling. 
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I spørsmålet om Zaphire AS’ kort krenker opphavsretten til Martes verk, i fall kortene har 

verkshøyde, får det sentrale være om de originale trekkene ved Martes kort gjenfinnes i Zaphire 

AS’ kort og om kortene er tilstrekkelig like (se Opphavsrett s. 165 flg.). Her vil nok mange 

studenter kunne komme til at «kakekortet» ikke er en krenkelse mens «hjertekortet» er det, men 

igjen er det drøftelsens kvalitet med inndragelse av relevante momenter som må være 

avgjørende. 

 

4 Foreligger inngrep i spredningsretten? 

Forutsetningen for denne drøftelsen er som sagt igjen at Marte har relevante opphavsretter i 

behold. Grunnlaget for Martes krav er åvl. § 3 annet ledd bokstav a), jf. første ledd bokstav b). 

Også her er det, ut fra anførslene i saken, to hovedspørsmål: (i) om spredningsretten gjelder i en 

situasjon der eksemplarene selges fra Norge til utlandet (Irland), og (ii) om det kan sies å ha 

skjedd en spredning også for eksemplarene som ligger på Zaphire AS’ lager. 

 

Svaret på det første spørsmålet er nokså enkelt så lenge man forstår det. I denne situasjonen 

skjer selve spredningshandlingen utvilsomt i Norge, og det har aldri vært tvil om at slike 

handlinger faller inn under eneretten og vil være en krenkelse (så lenge Marte ikke har 

samtykket og eksemplaret heller ikke kan sies å være solgt med hennes samtykke). Kandidater 

som likevel fremhever EU-domstolens påpekninger om at spredningsretten (etter 

opphavsrettsdirektivet art. 4) får anvendelse på ulike ledd i spredningshandlingen, og også 

gjelder i grenseoverskridende situasjoner, jf. C-5/11 (Donner) og C-98/13 (Blomqvist) (se 

Opphavsrett s. 199), får bare et pluss. Derimot er det ikke så positivt om man blander inn 

reglene i åvl. kap. 9 (§§ 113 flg.) om åndsverklovens rekkevidde, ettersom reglene der ikke er 

tema her. Det er ikke holdepunkter for annet enn at Marte er norsk statsborger og at 

åndsverkloven får umiddelbar anvendelse, og anførslene i saken inneholder intet som skaper 

tvil om det. 

 

Spørsmålet om spredningsretten får anvendelse på eksemplarer som ligger på Zaphire AS’ 

lager bør knyttes til kriteriet «frembys til salg» i åvl. § 3 annet ledd bokstav a). Hvis man ikke 

kjenner til EU-domstolens dom i sak C-572/17 (Syed), kan det være nærliggende å konkludere 

med at kriteriet ikke er oppfylt. Men i den saken konstaterte domstolen at spredningsbegrepet i 

opphavsrettsdirektivet art. 4 også omfatter eksemplarer som ligger på selgerens lager så lenge 

formålet med lagringen faktisk er å tilby varene uten opphaverens tillatelse. Dommen omtales i 
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Opphavsrett s. 198-199, og har også være diskutert på høstens forelesninger, og mange 

studenter viser at de kjenner til den. Det ligger et lite kunnskapsspørsmål her, men de som ikke 

har fått dommen med seg kan også få uttelling i spørsmålet så lenge de problematiserer lovens 

grunnvilkår. Det får nevnes at situasjonen i Syed-dommen var noe annen enn i vår sak, idet det 

der var tale om eksemplarer som lå på lageret inne i selgerens butikk. Likevel uttalte EU-

domstolen uttrykkelig i den saken at avstanden mellom lagringssted og salgssted ikke kunne 

være avgjørende ved vurderingen, selv om det kan være en indikasjon på om formålet med 

lagringen er å selge varene (se dommens avsnitt 39). Et sentralt moment som kan tale for at 

salgskriteriet er oppfylt her er at Zaphire AS har inngått avtale med det irske firmaet om salg av 

kort. Slik sett kan det være nærliggende å anta at kortene i alle fall vil være tilgjengelige for det 

irske firmaet dersom de ønsker «nye ladninger». Det er i hvert fall ikke holdepunkter i 

oppgaven for noe annet. Kandidater som ser, og problematiserer, dette bør få ekstra uttelling. 

Spørsmålet må antas å kunne ha betydning for omfanget av et erstatnings- eller vederlagskrav, 

selv om et slikt ikke uttrykkelig er fremsatt i oppgaven. 

 

5 Generelt om bedømmelsen 

Oppgaven må sies å ha middels vanskelighetsgrad.  Det er kanskje særlig sammenhengen i de 

enkelte spørsmålene som kan volde visse problemer. Det får heller ikke stilles for strenge krav, 

særlig ikke i overdragelsesspørsmålet, der det stilles krav om «kunnskap», ikke «god 

kunnskap». Det kan i alle fall ikke kreves at studentene treffer på alt som er nevnt i denne 

veiledningen for å få beste karakter. For øvrig vises det til vurderingskriteriene i den generelle 

sensorveiledningen for valgemner og enkeltemner ved det juridiske fakultet. Det totale 

helhetsinntrykket basert på disse kriteriene må være avgjørende ved selve karaktersettingen. 

 

   

Oslo, 17. november 2019 

Ole-Andreas Rognstad   


