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1 Innledning 

1.1 Arbeidets tema 

Dette arbeidets tema er overdragelse av opphavsrettigheter med særlig sikte på grensen 

mellom kontraktsbrudd og opphavsrettskrenkelse i norsk rett. Arbeidets 

rettsystematiske plassering er således innenfor både opphavsretten og kontraktsretten. 

Med ordlyden ”med særlig sikte på grensen mellom opphavsrettskrenkelser og 

kontraktsbrudd” er det dermed antydet at jeg også vil drøfte noen sentrale 

problemstillinger i tilknytning til opphavsrettsavtaler som sådanne, nemlig omfanget av 

en opphavsmanns kompetanse til å råde over verket og noen typeeksempler på hvordan 

denne kompetansen utøves.  

 

Avtaler om åndsverk er svært vanlige og en forutsetning for at opphavsmenn kan nyte 

økonomisk godt av sine skapende evner. Slike avtaler kan variere fra helt enkle 

tillatelser til å foreta en handling som vanligvis er forbeholdt opphavsmannen, til 

omfattende og kompliserte rettighetsoverdragelser hvor objektet for overdragelsen, 

betingelser for utøvelsen av tillatelsen, sanksjoner ved overtredelse og så videre er 

regulert i detalj.  

 

Arbeidets hovedproblemstilling kan formuleres på i alle fall to måter. For det første kan 

problemstillingen formulere negativt. Spørsmålet her er om opphavsmannen kan dele 

opp sine eneretter, slik han kan overdra én rett til A og en annen til B, eventuelt beholde 

rettigheter på egen hånd. Det negative elementet her er at han forbyr annen bruk enn 

den som eksplisitt er tillatt. For det andre kan problemstillingen formuleres positivt, 

ved å spørre om, og i tilfellet i hvilken utstrekning, opphavsmannen kan knytte vilkår til 

bruken. For eksempel kan A få en rett, men han får bare denne retten forutsatt at den 

utnyttes på en bestemt måte.  

 

Det er min oppfatning at spørsmålet om opphavsretten er en negativ eller en positiv rett 

ikke avgjørende. Det at opphavsmannen knytter vilkår til utnyttelsen av verket kan etter 
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min mening også formuleres negativt, ved at opphavsmannen forbyr annen utnyttelse 

enn den som er i overensstemmelse med vilkårene. Tilsvarende kan den negative 

formuleringen gjøres positiv ved at en rett overdras, men med det vilkår det kun er den 

angjeldende handling som foretas. I det videre vil jeg derfor ikke legge vekt på skillet, 

med mindre annet fremgår av sammenhengen. 1 Problemformuleringene om oppdelte 

eneretter og vilkår for utnyttelse vil jeg benytte om det samme, nemlig 

opphavsmannens mulighet til å dele opp enerettene med opphavsrettslig virkning.  

 

Sentralt i arbeidet blir å undersøke når erververens brudd på avtalevilkårene er en 

opphavsrettskrenkelse, og når den kun er et kontraktsbrudd. Det er for så vidt ikke 

uvanlig at en handling kan utgjøre begge former for krenkelse, idet en handling som 

opphavsrettslig sett er forbudt også kan være forbudt etter kontrakten. Av grunner nevnt 

nedenfor i kapittel 1.2 er det allikevel undertiden av stor betydning å fastlegge når det 

ene eller det andre grunnlaget for påtale foreligger. 

 

Arbeidets formål er å identifisere noen vilkår og momenter som kan være relevante når 

grensen for opphavsrettskrenkelser og kontraktsbrudd skal trekkes. Som jeg straks 

kommer tilbake til må rettskildesituasjonen sette sitt preg på arbeidets pretensjon. Det 

kan ikke være snakk om å finne den eksakte, faste grensen mellom de forskjellige 

formene for krenkelser. Mange av de momenter som foreslås må være relevant i en 

rettsanvendelsesprosess i kraft av å være reelle hensyn.  

 

Det som søkes underbygget i arbeidet (arbeidets tese) er at så fremt en overskridelse av 

avtalen skal ha opphavsrettslig virkning, så må oppdelingen ha en betydning for 

opphavsmannen som beskyttes av loven – oppdelingen må være relatert til de interesser 

loven beskytter. At oppdelingen har en slik betydning må være et nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig vilkår. I tillegg må de vilkår som benyttes i avtalen for å dele opp 

enerettene ha en nærmere bestemt tilknytning til enerettene. 

                                                 
1 Jf. Koktvedgaard (1965) s. 196 flg. hvoretter ”Forbudsretten har kun interesse set på baggrund av de 
positive beføjelser, og – hva ligeså viktig er – de positive beføjelser har nemlig interesse på baggrund af 
forbudsbeføjelserne. Det er samme sag set fra to sider.” (på side 197) 
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1.1.1 Presiseringer og avgrensninger 

Etter lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (heretter åvl.) § 1 blir 

den som skaper et åndsverk opphavsmann til verket. Det må foreligge en individuell 

skapende åndsinnsats fra frembringerens side – arbeidet må ha verkshøyde. Så fremt 

frembringelsen er et åndsverk har opphavsmannen enerett til å fremstille eksemplarer 

av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, jf. åvl. § 2. Det avgrenses 

forøvrig mot en generell drøftelse av om et arbeid tilfredsstiller kravet til åndsverk etter 

åvl. § 1. Dersom ikke annet går frem av sammenhengen forutsettes det dermed at det 

arbeid som er gjenstand for overdragelse er åndsverk i åndsverklovens forstand.  

 

Avtaler om opphavsrettslig beskyttet materiale er avtaler på formuesrettens område.2 

Dette medfører at avtalelovens regler kommer til anvendelse, jf. lov av 31. mai 1918 nr. 

4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (heretter 

avtl.) § 41, herunder reglene om kontrakters formfrihet. Utgangspunktet om avtalefrihet 

gjelder også på opphavsrettens område, slik at det står partene fritt å bestemme avtalens 

nærmere innhold. Jeg kommer imidlertid ikke til å drøfte de alminnelige avtalerettslige 

problemstillinger i forbindelse med inngåelse av avtaler om utnyttelse av åndsverk. Det 

forutsettes således at det foreligger en gyldig inngått avtale mellom partene. For så vidt 

det foreligger en særegen metode for tolkning av avtaler på opphavsrettens område, og 

denne har relevans for arbeidets tema, vil dette bli kommentert. 

 

Opphavsretten har to sentrale formål; beskyttelse av opphavsmannens ideelle og 

økonomiske interesser, jf. kapittel 2.3.1. I dette arbeidet skal jeg drøfte enerettenes 

oppdeling og adgangen til å sette vilkår som begrunnes ut fra den økonomiske 

interessen. Denne avgrensningen gjøres fordi opphavsrettsavtaler i all hovedsak inngås 

som ledd i opphavsmannens økonomiske utnyttelse av verket.  
 

 

  

                                                 
2 Til tross for at det historisk sett har vært en viss diskusjon om hvorvidt opphavsretten er en formuesrett 
eller ei, er det nå klart at opphavsretten systematisk sorterer under formuesretten. Se Knoph (1936) s. 623 
flg., Koktvedgaard (1965) s. 189. Uttrykkelig i Ot.prp.nr.70 (2004-2005) Om lov om 
eigedomsregistrering s. 96. 
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1.1.2 Metodespørsmål 

Oppgaven reiser ingen særskilte metodiske problemer. Utgangspunktet for drøftelsen er 

den sedvanlige rettsdogmatiske metode som anvendes ved analysen av rettslige 

problemstillinger i Norge. Når det ikke påvises noen metodiske problemer er det 

dermed ikke sagt at det ikke foreligger rettskildemessige utfordringer å ta tak i. Disse 

utfordringene faller i to hovedgrupper. For det første ligger det en utfordring i at 

rettskildematerialet er svært tynt. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene foreligger 

ingen rettspraksis som direkte tar stilling til spørsmålet, og uttalelser i teorien er også 

sparsommelige.3 Dette leder over i den andre utfordringen, som er anvendelse av 

utenlandske rettskilder. Opphavsretten er for en stor del en internasjonal disiplin. De 

enkelte lands lovgivning bygger i utstrakt grad på internasjonale overenskomster.4 

Bernkonvensjonen, Romakonvensjonen og TRIPS-avtalen stiller således krav til 

medlemslandenes åndsverkslovgivning og er selvsagt relevante rettskilder. Innen EU 

har det vært økt fokus på beskyttelse av immaterielle rettigheter i de senere år, noe som 

har resultert i en rekke direktiver av interesse.5 Foruten disse folkerettslige kildene kan 

andre lands interne rett være av interesse. Det er en realitet at avtaler om åndsverk går 

på tvers av landegrensene, særlig ved verksutnyttelse over internett. 

Harmoniseringshensyn6 kan dermed tale for at en løsning på et spørsmål i et land også 

bør legges til grunn i et annet.7 Da dette arbeidet i stor utstrekning henter argumenter fra 

                                                 
3 Spørsmålet er eksplisitt behandlet av Rognstad (1999) og Kielland (2005). 
4 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, September 9, 1886, as last revised 
at Paris on July 24, 1971 (Bernkonvensjonen), Rome Convention for the Protection of Performers, 
Producers of Phonograms and Broacasting Organisations av 26. oktober 1961 (Romakonvensjonen), 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Annex 1C of the Marrakesh 
Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994 
(TRIPS), samt de for Norge ikke-gjennomførte World Intellectual Property Organization (WIPO) 
traktatene WIPO Copyright Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996 (WCT) og WIPO 
Performances and Phonograms Treaty adopted in Geneva on December 20, 1996 (WPPT). Ved endring 
av åndsverkloven med ikrafttredelse 1. juli 2005 ble veien ryddet for norsk tiltredelse av WCT og WPPT, 
jf. Ot.prp.nr. 46(2004-2005) om lov om endringer i åndsverksloven m.m. s. 5. 
5 Rdir 2001/48/EF (Følgerettsdirektivet), Rdir 2001/29/EF (Opphavsrettsdirektivet),  Rdir 1996/9/EF 
(Databasedirektivet), Rdir 1993/98/EØF (Vernetidsdirektivet), Rdir 1992/100/EØF (Utleiedirektivet), 
Rdir 1991/250/EØF (EDB-direktivet). 
6 Eckhoff (2001) s. 285 fremhever således at ”en eller annen form for koordinering av forskjellige 
rettssystemer [bør finne sted] når ett og samme rettsforhold har tilknytning til flere land”. 
7 Dette er et anerkjent poeng også hos lovgiver, se Ot.prp.nr. 33 (1989-1990) om lov om endringer i 
åndsverkloven (opphavsrett og EDB) hvor det uttales på s. 29 at ”Med disse justeringer og presiseringer 
av hvordan bestemmelsen skal forstås, slutter departementet seg til utvalgets forslag. Departementet 
peker på at utvalgets forslag innholdsmessig synes å harmonere med det som antas å være gjeldende rett i 
andre land, f.eks USA etter endringene av 1980 i den amerikanske opphavsrettslov”. 
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andre lands rettskilder, finner jeg å måtte gjøre noe nærmere rede for disse kildenes 

relevans.  

 

To hovedretninger har tradisjonelt vært pekt ut innen opphavsretten. Det 

kontinentaleuropeiske droit d´auteur regimet har sitt opphav først og fremst i tysk og 

fransk opphavsrett. Tradisjonelt er dette systemet blitt identifisert med en sterk 

beskyttelse av opphavsmannens rettigheter, og bygger for så vidt på en 

naturrettstankegang hvoretter den som skaper et verk har en naturlig rett til å bære 

fruktene av dette.8 Den norske åndsverkloven er for en stor del bygget opp med 

inspirasjon hentet fra den kontinentaleuropeiske opphavsretten, og rettsenheten er den 

dag i dag stor. Det må dermed være relevant å hente argumenter herfra.9 Det 

angloamerikanske systemet med USA og England i spissen har tradisjonelt vært sett på 

som utilitaristisk. Det sentrale premisset har vært at produksjon av åndsverk er blitt sett 

på som et samfunnsgode, og lovgivningens hovedoppgave har vært å stimulere til slik 

produksjon.10 Det er diskutert hvorvidt disse forskjellene i filosofiske grunnposisjoner 

har medført, og fortsatt medfører en forskjell i åndsverksbeskyttelsen. Uansett er det 

klart at man i norsk rett er under innflytelse av angloamerikansk opphavsrett. Dette 

synliggjøres særlig ved den utstrakte bruken av lisenser. Som jeg kommer tilbake til er 

lisenser angloamerikanske avtalekonstruksjoner for tildeling av bruksrettigheter til 

åndsverk. Foruten at terminologien benyttes også på norsk er en rekke av lisensene som 

benyttes i Norge utformet for bruk i det angloamerikanske systemet.11 Når domstolen 

skal ta stilling til disse lisensene gjør de samme harmoniseringshensyn seg gjeldende, 

slik at momenter fra amerikanske og engelske rettskilder også bør kunne tas i 

betraktning.  

 

                                                 
8 Guibault (2002) s. 7 flg.  
9 Knoph (1936) s. 36. 
10 Guibault (2002) s. 10 flg.  
11 For eksempel programvarelisenser som er laget for å være globalt virkende. Disse er undertiden skrevet 
på engelsk og benytter seg av angloamerikansk opphavsrettsterminologi, for eksempel ved bruk av ordet 
”distribution”, som ikke har sitt motstykke i norsk opphavsrett.  
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Som følge av at den danske, svenske og norske åndsverkloven ble til etter felles 

lovforarbeid, må øvrige skandinaviske rettskilder tillegges betydelig vekt.12

 

1.1.3 Fremstillingens plan 

I kapittel 1.2 nedenfor vil jeg gi en kort oversikt over hvorfor jeg anser det som viktig å 

skille mellom opphavsrettskrenkelser og kontraktsrettskrenkelser. For ytterligere å 

plassere arbeidets tema vil jeg deretter knytte noen ord til enkelte rettsområder som har 

grenseflater mot opphavsretten. Disse kunne for så vidt vært gjenstand for selvstendig 

drøftelse etter mønsteret dette arbeidet er bygget på, slik at man kunne spørre i hvilke 

situasjoner en handling utgjør en opphavsrettskrenkelse og når den utgjør en krenkelse 

av for eksempel markedsføringsretten. En kort oversikt over problemstillingen gis i 1.3. 

 

Arbeidets hoveddrøftelse faller i tre. I kapittel 2 tar jeg for meg noen normteoretiske 

utgangspunkter for den videre drøftelsen. Jeg skal her særlig se på de opphavsrettslige 

enerettene belyst med Alf Ross sin analyse av rettighetsbegrepet. Jeg vil også 

undersøke to etiketteringer av opphavsrettsavtaler, nemlig overdragelsene og lisensene. 

Jeg skal her gjøre en komparativ analyse av tysk, engelsk og nordisk rett. I kapittel 3 

undersøker jeg utvalgte konkrete problemstillinger det i noen grad kan konkluderes i 

forhold til. I kapittel 4 forsøker jeg å indusere fra disse enkeltkonklusjonene til vilkår 

og momenter jeg mener kan få generell anvendelse ved vurderingen av 

problemstillingen som danner arbeidets tema. Til slutt foretas en oppsummering og 

konklusjon i kapittel 5. 

1.1.4 Noen innvendinger mot fremstillingens plan 

Det kan rettes noen innvendinger mot så vel fremstillingens plan som valg av stoff som 

blir behandlet. 

 

Med induksjon mener jeg å trekke ut (abstrahere) fra de enkelte konklusjoner til 

generelle momenter og vilkår. Når det gjelder den strukturelle oppbygningen av 

arbeidet kan det rettes den innvending at kapittel 4 ikke er en ren induksjon av de 
                                                 
12 Se for eksempel Rt. 2005 s.41 (Napster) hvor retten la vekt på svensk rettspraksis og Rt. 1985 s.883 
(Vanguard) hvor retten la “betydelig vekt” på de svenske forarbeider til en bestemmelse som var 
likelydende i den norske og svenske åndsverkloven. 
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tilfeller som er behandlet i kapittel 3. Innvendingen er ikke uberettiget, idet det i kapittel 

4 presenteres en del nytt rettskildemateriale. På den annen side er en ren induksjon 

svært vanskelig, da presentasjon av de generelle vilkårene og momentene aktualiserer 

nytt rettskildemateriale. Til tross for innvendingene finner jeg oppbygningen av 

arbeidet som hensiktsmessig, idet den er egnet til å unngå for mye dobbeltbehandling av 

stoff. I tillegg vil en gjennomgang av enkelte, avgrensede tema i en refererende stil i 

kapittel 3, legge til rette for bedre å forstå anvendelsesområdet for de generelle vilkår 

og momenter som presenteres i kapittel 4. 

 

Dernest kan det rettes innvendinger mot behandlingen av de normteoretiske 

utgangspunkter i kapittel 2. Innvendingene som kan rettes er dels at stoffet behandles 

for inngående i forhold til det som er arbeidets tema, dels at behandlingen savner 

relevans for den videre drøftelsen. Disse innvendingene imøtegås dels ved at arbeidets 

tema defineres til å omfatte også slike problemstillinger, jf. ordlyden 

”Opphavsrettsavtaler – med særlig sikte på grensen mellom opphavsrettskrenkelser og 

kontraktsbrudd”. Dernest er det min påstand at den normteoretiske redegjørelsen direkte 

danner grunnlag for den videre drøftelsen, idet den klarlegger hva som er 

opphavsmannens eneretter, og viktigere hva som ikke er dennes eneretter. Jeg prøver 

således å bestemme hvilke rettighetsposisjoner som følger med opphavsretten, og å 

bestemme omfanget av opphavsmannens kompetanse til å overdra sine rettigheter.  

Ytterligere plasserer redegjørelsen de interesser åndsverksloven beskytter inn i en 

teoretisk ramme, og disse interessene vil jeg argumentere for har stor betydning for 

enerettenes oppdeling. 

 

1.2 Hvorfor avklare – arbeidets berettigelse 

En innvending som kan rettes mot valg av tema for arbeidet er at skillet mellom når en 

handling utgjør en opphavsrettskrenkelse og når det alene er tale om et kontraktsbrudd, 

kun har en teoretisk interesse. Dersom opphavsmannen og den som begår den aktuelle 

handling står i kontraktsforhold med hverandre kan innvendingen være berettiget, 

særlig med tanke på at saker som anlegges for domstolen i stor grad er anlagt som 

erstatningssøksmål for økonomisk tap. Slikt tap dekkes både etter åndsverkloven, jf. 

åvl. § 55 og etter den alminnelige obligasjonsretten såfremt de øvrige vilkår for 
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erstatning er tilstede. På den annen side er det flere vesensforskjeller mellom en 

opphavsrettskrenkelse og en kontraktskrenkelse. Det er disse forskjellene jeg nå skal 

gjøre rede for, og de danner grunnlaget for påstanden om at det er så vel teoretisk som 

praktisk viktig å gjøre rede for distinksjonen.  

1.2.1 Sanksjoner 

Den kanskje mest i øynefallende forskjellen er at krenkelse av opphavretten kan 

straffes, jf. åvl. § 54. I tillegg kan ulovlige eksemplarer inndras, jf. åvl. § 56 og 

opphavsmannen kan tilkjennes erstatning for ikke-økonomisk tap, jf. åvl. § 55 1.ledd 

2.punktum. Dersom en opphavsmann ønsker at noen av disse sanksjonene skal 

iverksettes er han avhengig av å påvise at det er en enerett som er krenket. Dersom 

dette ikke kan gjøres gjeldende, er det klare utgangspunktet etter norsk obligasjonsrett 

at ingen kan straffes for ikke å oppfylle sine kontraktsforpliktelser – det gjelder et 

forbud mot gjeldsfengsel. Etter kontraktsretten står de vanlige sanksjonene for ikke-

oppfyllelse til rådighet, herunder prisavslag, heving og erstatning for økonomisk tap. 

 

I forlengelsen av dette nevnes reglene i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av 

fordringer, heretter fl. Etter fl. § 3 jf. § 2 foreldes krav som følge av kontraktsbrudd 

etter tre år, mens fristen etter fl. § 9 1.ledd er tre år etter den dag da skadelidte fikk eller 

burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Av forarbeidene 

går det frem at fl. § 9 gjelder all skade utenfor kontrakt, dermed også for 

opphavsrettskrenkelser, jf. Ot.prp.nr. 38 (1977-1978) om forelding av fordringer s. 61. 

1.2.2 Opphavsrettens ”tinglige” virkning – forholdet til tredjemann 

Det er neppe noen grunn til å gjenopplive det gamle skillet mellom rettigheter som er 

”tinglig” virkende og de som kun har ”obligatorisk” virkning. Skillet kan likevel 

illustrere et pedagogisk/systematisk poeng. Sterkt forenklet kan det sies at 

opphavsretten har ”tinglig”-, og kontrakter har ”obligatorisk” virkning. De tinglige 

rettighetene springer ut fra et ønske om å oppnå en realøkonomisk status for den som 

innehar rettigheten. Dette gir det utslag at rettigheten må kunne gjøres gjeldende av 

rettighetshaveren og overfor enhver.  Den obligatoriske rettigheten er en rettslig 
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konstruksjon mellom to (eller flere) parter. Kjennetegnet her er at rettigheten kan gjøres 

gjeldende av rettighetshaveren, men kun mot medkontrahenten.13

 

Om en anvender disse synspunktene på avtaler om overdragelse av opphavsretter 

skisseres følgende: de opphavsrettslige eneretter kan gjøres gjeldene av opphavsmannen 

overfor enhver. Vilkår i en kontrakt som kun har kontraktrettslig virkning dersom de 

overtres har i utgangspunktet kun virkning mellom avtalepartene. Det oppstår ingen 

problemer der opphavsmannen også er den ene avtaleparten. Dette er imidlertid ikke 

alltid tilfellet. Et eksempel fra spredning av programvare kan illustrere den nærmere 

sammenhengen. A er opphavsmannen til programvaren X. B erverver en lisens til X 

som også omfatter tillatelse til å spre programvaren videre. B sprer verket videre til C, 

og i tillegg skal B mot betaling yte brukerstøtte for programvaren.  Følgende 

observasjoner kan gjøres: For det første foreligger det intet kontraktsforhold mellom A 

og C. Dersom C unnlater å betale den avtalte summen for kundestøtten er dette et 

(obligatorisk) forhold mellom B og C som kun kan gjøres gjeldende av B. For det 

andre, dersom C (eller D, E osv. etter videre lisensiering) foretar en handling innenfor 

opphavsmannens eneretter, og som det ikke er gitt tillatelse til i lisensen, må resultatet 

bli at C (eller D, E osv.) krenker opphavsretten til A. Dette kan A gjøre gjeldende 

uavhengig av at det ikke består et kontraktsforhold mellom A og C (enerettene er 

”tinglig” virkende). Likeledes kan A gjøre gjeldende opphavsrettskrenkelse overfor B, 

dersom denne foretar en eneretthandling uten tillatelse. Tenker man seg i eksemplet 

overfor at A ikke har tillatt at B yter kundestøtte mot betaling, blir det relevante 

spørsmålet for krenkelsesvurderingen hvorvidt det å yte slik kundestøtte i tilknytning til 

spredningen, er en opphavsrettslig enerett. Er svaret bekreftende må resultatet bli 

krenkelse. Er svaret negativt er det i høyden snakk om en kontraktskrenkelse. For det 

tredje er konsekvensen av dette at B ikke kan påtale eventuelle opphavsrettskrenkelser 

som C foretar. B er ikke innehaver av (den ”tinglige”) rettigheten og er ikke berettiget 

til å påtale krenkelse. Som jeg skal gjøre rede for er sistnevnte konsekvens ikke 

                                                 
13 For en generell kritikk av begrepene tinglige og obligatoriske rettigheter se Ross (1953) kapittel VII. Se 
også Rognstad (1999) s. 93-109 som diskuterer spørsmålet om forholdet mellom opphavsretten og 
tingsrettsposisjonene i relasjon til spredningsrettens konsumpsjon. Rognstad (på side 104) konkluderer 
med at disse posisjonene er ”konkurrerende rettighetsposisjoner i samme (fysiske) objekt” og at de er ”i 
konstant spenningsforhold med hverandre.”  
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unntaksfri. Det kan tenkes at innehavere av eksklusive lisenser har selvstendig påtalerett 

for Cs opphavsrettskrenkelser, jf. kapittel 2.4.3.3. 

 
Til illustrasjon kan nevnes en sak mellom Kongsberg kommune og Microsoft Norge/Microsoft Corp. 

avsagt av Kongsberg byrett 2. februar 1999.14 I denne saken saksøkte Microsoft Norge kommunen for 

brudd på åndsverkloven idet kommunen ikke hadde nok lisenser til bruk av programvaren tilhørende 

Microsoft. Retten tok ikke stilling til spørsmålet om det var begått et kontraktsbrudd idet de fant 

overtredelse av åvl. § 2 (ulovlig eksemplarfremstilling ved bruk av programvaren). Under 

saksforberedelsen kom det for dagen av Microsoft Norge (som sto som saksøker) ikke hadde rettslig 

interesse fordi de ikke hadde rettighetene til programvaren, det var det Microsoft Corp. som hadde.15 Med 

andre ord hadde ikke Microsoft Norge påtalekompetanse for den påståtte krenkelsen. Dersom Microsoft 

Norge hadde saksøkt for kontraktsbrudd og ikke krenkelse av opphavsretten hadde saken muligens blitt 

en annen. Forholdet var nettopp av Microsoft Norge og Kongsberg kommune var kontraktsparter og ikke 

henholdsvis lisenstager og opphavsmann.  

 

I forlengelsen av dette kommer spørsmålet om opphavsretten ekstingveres på 

tredjemanns hånd. Det er alminnelig antatt at hovedregelen i opphavsretten er 

vindikasjon.16 Jeg illustrerer også her med et eksempel: A har overdratt retten til å 

produsere ei bok til forlaget B, men uttrykkelig fastslått av B ikke kan lage film av 

verket. B videreoverdrar forlagsretten til C og C bestemmer seg for å lage en 

filmproduksjon av verket. Dersom man går ut fra at retten til å produsere ei bok er 

separat fra retten til å lage film av et verk (noe som er tilfellet, jf. kapittel 3.2), blir 

følgende av en vindikasjon at eneretten til å lage film er i bero hos opphavsmannen slik 

at C begår en opphavsrettskrenkelse. At B undertiden pådrar seg et vanhjemmelsansvar 

overfor C er en annen sak som ikke skal drøftes videre her.17 Dersom man gikk ut fra at 

forbudet mot å lage film av verket kun var å anse som en kontraktsbestemmelse ville 

resultatet kunne blitt et annet, da kontraktsrettigheter i stor utstrekning ekstingveres av 

en tredjemann i god tro.18

 

                                                 
14 Inntatt i Lov og Data nr. 59 –september 1999. 
15 Se slutt-note i dommen slik den er tatt inn hos Lovdata. 
16 Jf. Torvund (1997) s. 224 med videre henvisninger. For dansk rett se Schønning (2003) s. 474. 
17 Se Aambø (2002) og Andersen (1987). 
18 Se Rognstad (1999) s. 100  i petiavsnittet for utgangspunkter hva gjelder sondringen mellom 
opphavsrettslige og tingsrettslige posisjoner. 
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Forøvrig er det ikke spesielt for opphavsretten at en grense mellom ”tingsrettslige” og 

”obligasjonsrettslige” posisjoner må trekkes. Også for den generelle eiendomsrett kan 

skillet være av betydning. Eieren av en vei kan således tenkes å ha gitt naboen en rett til 

å ferdes på veien til fots og med sykkel, men eksplisitt forbudt han å kjøre med bil. 

Dersom naboen trosser denne bestemmelsen, blir spørsmålet om han krenker 

eiendomsretten og kan straffes for ulovlig ferdsel etter for eksempel lov av 22. mai 

1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (heretter strl.) § 396, eller om han kun kan 

saksøkes for å ha krenket kontraktsbestemmelsen.  

 

1.2.3 Lovvalg og jurisdiksjon 

Særlig utviklingen av teknologien har ført til en økning av avtaler om 

opphavsrettsbeskyttet materiale med internasjonale forgreininger. Opphavsmannen kan 

sitte i ett land, mens den som skal utnytte verket i et helt annet. Dersom det er snakk om 

fremføring av verket over internett kan verket være innom mange tjenere rundt om i 

hele verden før verket når sluttbrukeren. Hver tjener vil i prinsippet kunne utgjøre et 

moment i tilknytningsvurderingen for lovvalg og jurisdiksjon med den konsekvens at 

flere domstoler kan være kompetent i samme tvist. Men ikke bare digital 

verksutnyttelse fører til at internasjonale tvister kan oppstå. I et oppdrag om å male et 

portrett kan maleren bo i ett land og oppdragsgiveren i et annet. Kanskje skal maleriet 

males i et tredje land, mens overlevering skal skje i et fjerde. Spørsmålet om lovvalg og 

jurisdiksjon for slike avtaler avgjøres etter den internasjonale privatretten. Metodisk 

deles et rettspørsmål etter den internasjonale privatretten gjerne opp i to deler, et 

referanseledd og et tilknytningsledd.19 Referanseleddet angir hvilke saksområde som 

kvalifiserer til å falle inn under et bestemt regelsett, mens tilknytningsleddet kvalifiserer 

hvilke momenter som knytter en tvist til en bestemt domstol. Skillet mellom 

opphavsrettslige krenkelser og kontraktsbrudd har betydning for kvalifiseringen under 

referanseleddet,20 og dette skal jeg nå gå noe nærmere inn på.  

 

                                                 
19 Gaarder (2000) s. 24. 
20 Problemstillingen anerkjent hos for eksempel Strömholm (2001) s 343 med videre henvisninger. 
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I utgangpunktet må opphavsrettsavtaler som sådanne ikke bedømmes på annen måte 

enn andre avtaletyper21, jf. det som er sagt overfor i kapittel 1.1.1 om at slike avtaler er 

avtaler på formuesrettens område.22 Forøvrig vil lovvalget og jurisdiksjonen kunne 

være forskjellig alt ettersom et brudd på en avtale henføres under henholdsvis 

opphavsrettsstatuttet eller kontraktrettsstatuttet.  

 

Under opphavsrettsstatuttet hører spørsmålene om en opphavsretts tilblivelse, eksistens, 

innhold, opphør samt muligheten for helt eller delvis å overdra rettighetene.23 Under 

kontraktrettsstatuttet hører spørsmål om en kontrakts innhold og avvikling.24  

 

Hva gjelder lovvalgsspørsmålet presiserer EC Convention on the Law Applicable to 

Contractual Obligations, 19. juni 1980 (Romakonvensjonen)25 noe nærmere hva som 

ligger i kontraktrettsstatuttet i konvensjonens artikkel 10. Etter denne bestemmelsen 

skal den valgte lov blant annet behandle tolkningen av avtalen, spørsmål om ytelsen, 

sanksjonsspørsmålet, kontraktens opphør samt følger av nullitet. 

 

For norsk retts vedkommende avgjøres domstolens kompetanse av reglene i lov av 13. 

august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål, heretter tvml. § 17 flg. For 

kompetanse i internasjonale tvister gjelder konvensjonen om domsmyndighet og 

fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker vedtatt i Lugano 16. september 

1988 og inkorporert i norsk rett ved lov av 1. august 1993 nr. 21. Etter konvensjonens 

artikkel 5(1) avgjøres tvister som henføres under kontraktsstatuttet som hovedregel av 

den domstolen hvor kontrakten skal oppfylles. Hva gjelder opphavsrettsstatuttet kan det 

tenkes flere løsninger. For det første gjelder ikke Luganokonvensjonen annet enn sivile 

                                                 
21 I prinsippet er avtaler om immaterialrettigheter ikke forskjellig fra andre avtaler om 
”materialrettigheter”. For internasjonale avtaler om ting, for eksempel fast eiendom må det også foretas et 
skille mellom hvilke rettsfølger som må innordnes etter tingsretten (”tingsstatuttet”) og hva som må 
henføres til kontraktsrettsstatuttet. Om dette se Cordes & Stenseng (1999) s. 332, hvor det fremheves at 
det må foretas ”en (primær) kvalifikasjon av rettsforholdet, der det skilles mellom kontraktsrettslige og 
tingsrettslige rettsvirkninger”. Jf. også Bogdan (2004) s. 288. 
22 Jf. Strömholm (2001) s. 299-300. 
23 Strömholm (2001) 70 flg. som gjengir Eugen Ulmer, Die Immaterialgüterrecht im internationalen 
Privatrecht, München 1975. 
24 Cordes & Stenseng (1999) s. 276. 
25 Konvensjonen kan ikke tiltres av land uten for EU, jf. konvensjonens art. 28 nr. 1, dog må 
konvensjonen tillegges betydelig vekt ved avgjørelsen av lovvalgsspørsmålet for norske domstoler, jf. 
Cordes & Stenseng (1999) s. 301. 
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saker, jf. artikkel 1. For så vidt opphavsmannen krever at avtalemottakeren skal straffes 

for krenkelse, avgjøres domstolsmyndigheten av det enkelte lands straffelovgivning. I 

norsk rett gjelder således strl. kapittel 1. Det er antatt at krav om erstatning for 

krenkelser av åndsverkloven følger Luganokonvensjonens artikkel 5(3) hvoretter 

domstolen ved skadestedet er kompetent.26 Når det gjelder krav om utbetaling av 

nettofortjenesten etter åvl. § 55 2.ledd er det uklart om kravet faller inn under 

konvensjonen.27 Atter vanskeligere er hvorvidt åvl. § 56 om inndragning faller innunder 

konvensjonens virkeområde. 28  Disse spørsmålene drøftes ikke videre.  

 

Spørsmålet om hvilket lands rett som gjelder i en tvist (lovvalgsspørsmålet) avgjøres for 

opphavsrettsstatuttet etter det lands rett hvor krenkelsen har skjedd. 

Territorialprinsippet fører således til at det er landet hvor opphavsrettens tilblivelse, 

eksistens eller innhold bestrides, som legges til grunn for den materielle vurderingen av 

om krenkelse har skjedd. Dersom en forlegger i Tyskland har fått rett til å produsere 

3000 eksemplarer av en bok for det tyske markedet av en norsk opphavsmann, 

anvendes Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. September 

1965 – Stand 13. September 2003 (UrhG) i krenkelsesvurderingen dersom forlaget har 

produsert 5000 eksemplarer.  Mens lovvalget etter opphavsrettsstatuttet er utenfor 

partenes herredømme er utgangspunktet etter kontraktsrettsstatuttet at partene fritt kan 

avtale hvilket lands rett som skal anvendes på tvisten, jf. Romakonvensjonens artikkel 

3.29 For så vidt partene ikke har avtalt lovvalget avgjøres dette etter den individualiserte 

metode, der det tas hensyn til alle relevante tilknytningskriterier i kontraktsforholdet.30  

 
Så vel det opphavsrettslige territorialprinsipp som den individualiserte metode byr på atskillige problemer 

i forbindelse med avtaler om verksutnyttelse som inngås over internett. Det er således uavklart hvor en 

krenkelse skjer (territorialprinsippet), samt hvordan momentene i den individualiserte metode vektes når 

opphavsmannen sitter i ett land, sluttbrukeren i et annet og hvor tjeneren verket lastes opp fra i et tredje. 

                                                 
26 Strömholm (2001) s. 120. Se også Fuglesang &  Krog (1999) s. 47-48.  
27 Negativ til dette er Fuglesang &  Krog (1999) s. 50. 
28 Avgjørende for O´Mally (1989) s. 353 er hvorvidt ”the penalty is for the benifit of the private plaintiff 
or some other private individual”. 
29 Gaarder (2000) s. 231 flg.  
30 Cordes & Stenseng (1999) s. 301. Se også Gaarder (2000) s. 231 flg., særlig s. 244. Se også Kielland 
(2005) s. 59 som også påpeker at et av disse relevante tilknytningskriteriene kan være landet hvor 
eneretten utøves slik at lovvalget for opphavsretts- og kontraktrettsstatuttet kan bli sammenfallende 
(Kielland s. 59-63). 
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Jeg går ikke videre inn på denne problemstillingen her, idet det avgjørende for meg har vært å peke på at 

lovvalget og jurisdiksjonsspørsmålet kan bli forskjellig alt ettersom det er en opphavsrettskrenkelse eller 

et kontraktsbrudd vi står overfor.31

1.3 Opphavsrettens tilstøtende områder og betydningen disse har for arbeidet 

Dette arbeidets tema fordrer en analyse av hvordan opphavsmannen kan dele opp sine 

eneretter og overdra disse til forskjellige personer. Dersom erververen går ut over de 

rettigheter han har fått overdratt, har han begått enten en opphavsrettskrenkelse eller en 

kontraktskrenkelse. Det må imidlertid fastholdes at betraktningen er isolert innenfor det 

opphavsrettslige handlingsunivers. Det kan således lett tenkes at en oppdeling som er 

tillatt etter åndsverkloven ikke er tillatt etter andre regler. Likeledes kan det tenkes at en 

erverver som ikke krenker en enerett eller en kontraktsbestemmelse allikevel begår 

rettsbrudd overfor opphavsmannen. I det følgende skal jeg kort omtale noen slike 

tilfeller.32

 

Opphavsmannens eneretter har grenseflater mot konkurranseretten. I utgangspunktet 

må det anerkjennes at konkurranserettslige synspunkter er inkorporert i 

åndsverkslovgivningen. Innrømmelse av eneretter i seg selv kan sees på som etablering 

at konkurranserettslig monopol for opphavsmannen. I tillegg er enkelte av 

bestemmelsene i åndsverkloven utformet direkte av konkurranserettslige hensyn, for 

eksempel åvl. § 39i som preseptorisk bestemmer at eksemplarfremstilling av et 

datamaskinprograms kode er tillatt når dette gjøre for ”å oppnå funksjonelt samvirke 

mellom et selvstendig utviklet datamaskinprogram og andre programmer (...).” 

Schovsbo fremhever at opphavsretten er primær i forhold til konkurranseretten, slik at 

konkurransemyndighetene ikke kan endre rettsforhold oppstått på bakgrunn av den 

normale utøvelsen av opphavsretten.33 Men i tilfeller hvor enerettene benyttes på en 

måte som er uvanlig, og ganske særlig der det er tale om misbruk av enerettsposisjoner, 

kan det bli tale om å sette til side vilkår som stridende mot konkurranseretten.34

 

                                                 
31 Det henvises til Strömholm (2001) s. 256 flg. og Fuglesang &  Krog (1999) s. 57 flg. 
32 Jf. forøvrig Ot.prp.nr. 46 (2004-2005) s. 109-110. 
33 Schovsbo (1996) s. 11. Motsatt hos Rognstad (1999) s. 143 hvoretter noe prinsipp om 
immaterialrettens primat ikke kan gjelde i norsk eller nordisk rett. Reservasjonen hos Schovsbo for 
”normal utøvelse” av enerettene opphever muligens motsetningsforholdet.  
34 Schovsbo (1996) s. 16. 
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Beslektet med konkurranseretten er markedsføringsretten. Grenseflaten gjør seg 

gjeldende slik at en utnyttelse som ikke er i strid med en (oppdelt) enerett likevel kan 

stride mot markedsføringsretten. Lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med 

markedsføring og avtalevilkår, heretter mfl. § 1 yter således et supplerende vern for 

opphavsmannen.35 I kapittel 3.3 går jeg noe inn på vilkår som søker å utvide 

opphavsrettens virkeområde. I den grad slik utvidelse ikke tillates etter opphavsretten 

kan markedsføringsretten gjøre en nærmere bestemt handling forbudt med de 

sanksjoner som følger av markedsføringslovens kapittel V.36

 

På lignende måte har opphavsretten en grense mot den alminnelige avtaleretten. 

Spørsmålet er om en i utgangspunktet tillatt oppdeling av enerettene må sensureres som 

avtalerettslig helt eller delvis urimelig, jf. avtl. § 36. I utgangspunktet gjelder 

avtaleloven for opphavsrettsavtaler, jf. overfor i kapittel 1.1.1. På denne bakgrunn 

skulle loven også kunne anvendes for å sette til side en oppdeling. Løsningen kan neppe 

uten videre være riktig. Enerettene er lovbestemte rettigheter som det står 

opphavsmannen fritt til å utnytte, eventuelt ikke utnytte. Friheten må også omfatte en 

ensidig rett til å fastsette omfanget av den enerett som overdras. Så lenge dette 

omfanget kan henføres under enerettene, jf. kapittel 3 og 4 i dette arbeidet, må 

oppdelingen også være avtalerettslig rettmesssig. Se forøvrig kapittel 2.1 vedrørende 

enerettenes deontiske status.37 To presiseringer må gjøres i forhold til dette 

utgangspunktet. For det første må det være slik at andre vilkår i en overdragelsesavtale, 

altså som ikke har med oppdeling av enerettene å gjøre, kan sensureres slik at avtalen 

som helhet ikke blir urimelig. For eksempel må bestemmelser om ansvarsfraskrivelser 

kunne settes til side som urimelige. Likeledes må domstolen kunne balansere avtalen 

slik at dersom den pris som betales for den overdratte eneretten er urimelig høy (eller 

lav) så endres denne, jf. UfR 2002 s.1224 H (Tango Jalousie). Derimot kan det ikke 

komme på tale at domstolen, fordi avtalen synes urimelig, av den grunn ikke godtar en 

oppdeling som sådan. I tilknytning til dette må den andre presiseringen gjøres: Som jeg 

                                                 
35 Jf. Rognstad (1999) s. 25. 
36 Generelt om dette se Løchen & Grimstad (1997) s. 56-59. 
37 Deontisk logikk har med det logiske forholdet mellom begreper som plikt, tillatelse og tilsvarende 
konsepter. Se Blackburn (1994) s. 99-100. 
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vil fremheve i kapittel 4.2.3 bør urimelighetssynspunktet kunne gjøres gjelde som et 

moment i oppdelingsadgangen der en oppdeling generelt vil være urimelig.  

2 Noen teoretiske utgangspunkter 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for fundamentet for den videre drøftelsen av grensen 

mellom kontraktskrenkelser og opphavsrettskrenkelser. Jeg vil først gjøre rede for 

hvordan de opphavsrettslige eneretter forholder seg til sentrale juridiske begreper som 

plikt og kompetanse (enerettenes deontiske status). Diskusjonen gir et omriss av hvilke 

kompetanser som er knyttet til opphavsretten og hvilke normeringer som faller utenfor 

det opphavsrettslige handlingsunivers, og således må ha grunnlag i annen kompetanse 

for eksempel kontraktsretten. 

 

Foruten at redegjørelsen er et pedagogisk virkemiddel for den videre fremstillingen har 

den også selvstendig verdi idet den bereder grunnen for en forhåpentligvis fruktbar 

forståelse av det opphavsrettslige rettighetsbegrep. Jeg benytter meg her av Alf Ross sin 

analyse av rettighetsbegrepet. Sentralt i fremstillingen står de interessene som 

rettigheten skal beskytte, interesser som etter min oppfatning blir avgjørende for 

enerettenes utstrekning og delbarhet.  

 

Det er nødvendig å gjøre noen avgrensninger før den videre behandling finner sted. For 

det første vil jeg ikke drøfte hva som undertiden diskuteres under overskriften 

”opphavsrettens natur” o.l. Dette er et problemfelt som er diskutert opp gjennom 

opphavsrettens historie og omfatter spørsmål som ”hva er opphavsrettens objekt”, ”har 

man eiendomsrett til et verk” og så videre.38  For det andre vil jeg heller ikke diskutere 

hvorvidt opphavsretten kan karakteriseres som en universal unnlatelsesobligasjon eller 

                                                 
38 For en oversikt over spørsmålet se Koktvedgaard (1965) s. 188 flg., Koktvedgaard (1999) s. 13 flg. og 
Knoph (1936) s. 596 flg. Etter min oppfatning er ”reglers natur” osv. uinteressant i forhold til 
rettsspørsmål de lege lata, fordi svaret på et rettsspørsmål aldri vil kunne utledes av hva som er 
”naturlig”. Motsatt se Vinding Kruse (1929) s. 187 hvoretter man ved tvilsomme spørsmål i 
opphavsretten må falle tilbake på rettighetenes natur. 

 16



som en positiv rettighet for opphavsmannen.39 Disse avgrensningene gjøres idet jeg 

anerkjenner regelkonstruksjonen som funksjonell i motsetning til substansiell. Forøvrig 

må det innrømmes at å gi seg i kast med et slikt prosjekt fort kan fremstå som 

pretensiøst i et studentarbeid, all den tid spørsmål med grenseflater mot dette er drøftet 

på svært kompetent hold tidligere.40 Med dette i bakhodet håper jeg allikevel at 

følgende betraktninger kan tjene som et bidrag i en videre diskusjon. 

2.1 En deontisk analyse av rettighetsbegrepet 

Hohfeld foretok i sin avhandling ”Fundamental Legal Conceptions as applied in 

Judicial Reasoning” på 1920-tallet en analyse av enkelte juridiske grunnbegreper, 

herunder rettighetsbegrepet. Analysen har senere vært inspirasjonskilde også for norsk 

normteoretikere, blant dem Carl Jacob Arnholm, Torstein Eckhoff og Nils Christian 

Sundby.41 I dette avsnittet vil jeg gi en kort oversikt over Hohfelds to grunnleggende 

analyseskjema over på den ene siden forholdet mellom RIGHT (Eckhoff & Sundby 

terminologi: krav) og DUTY (Eckhoff & Sundby: plikt). Jeg kaller dette punktet ”det 

statiske element” fordi det angår en rettighetssituasjon slik den er fiksert i loven. En 

beskrivelse av det statiske elementet har relevans for den videre drøftelsen idet de 

posisjoner som beskrives er enerettens innhold og avgresning fra et teoretisk ståsted, 

med andre ord hva som ligger innenfor opphavsmannens bestemmelsessfære. Dernest 

tar jeg for meg forholdet mellom POWER (Eckhoff/Sundby: kompetanse) og 

LIABILITY (Eckhoff/Sundby: avhengighet). Jeg kaller dette analysens ”dynamiske 

element”. Drøftelsen bygger videre på det statiske elementet, men trekker inn den 

kompetanse opphavsmannen har til å endre en rettstilstand hos brukeren av verket. 

Også en klargjøring av denne relasjonen er viktig for den videre drøftelsen. 

2.1.1 Rettighetsbegrepet – det statiske element 

Arnholm (1964) s. 57 presenterer Hohfelds skjema slik:42

                                                 
39 En vanlig inndeling er å operere med opphavsrettens ”positive side” som dreier seg om 
opphavsmannens rett til positivt å råde over verket, og dens ”negative side” hvoretter opphavsmannen 
kan forby andre å råde over verket på bestemte måter. Se for eksempel Schovsbo (1996) s. 21. Generelt 
se Koktvedgaard (1965) s. 196 flg. Forøvrig, se kapittel 1.1. 
40 For eksempel Ragnar Knoph, Alf Ross og Mogens Koktvedgaard. 
41 De enkelte forfatteres bruk av Hohfelds analyseskjema innbefatter også tildels en kritikk av begrepene 
som benyttes. Se for eksempel Arnholm (1964) s. 59 og Sundby (1974) s. 308. 
42 Begrepene slik vi kjenner de fra tradisjonell norsk normteori, det vil si fra Eckhoff & Sundby (1991) s. 
80 er satt i parentes. 
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Fig. 1. 

 
1. Det er blitt vanlig å operere med ”claim” i stedet for ”right” i denne analysen. Hohfeld brukte også 

ordet ”claim” som et snevrere begrept enn ”right”. Se Arnholm (1964) s. 54. For min bruk er derimot 

”right” best egnet idet det, som vi skal se, passer bedre med det opphavsrettslige rettighetsbegrepet. 

 

Jeg avgrenser mot en behandling av de generelle teorier bak skjemaet, da dette blir en 

for omfattende redegjørelse i dette arbeidet.43 Jeg skal bare kort bemerke at en rettighet 

har en motsvarende plikt. Denne plikten kan gå ut på positivt å handle (en viss handling 

er påbudt) eller, negativt, å avstå fra å foreta en handling (en viss handling er forbudt). 

Kontrære modaliteter til påbud og forbud er tillatelser og fritagelser.44   

 

Dersom A ikke har noen rett, har B heller ingen motsvarende plikt, men en frihet.45 

Dersom man skal innplassere opphavsretten i dette skjemaet kan det forenklet se slik ut: 

 

 
Fig. 2.  

                                                 
43 For en generell redegjørelse se Arnholm (1964) s. 53 flg., Sundby (1974) s. 65 flg., og Eckhoff & 
Sundby (1991) s. 67 flg.  
44 Eckhoff & Sundby (1991) s. 71. 
45 Sundby (1974) s. 66. 
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1Irrelevant handling representerer her handlinger som ikke er del av det handlingsunivers som normene 

regulerer, nemlig opphavsretten. Om irrelevante handlinger se Sundby (1974) s. 67 

 

Vi ser av skjemaet at opphavsmannens rettighet er en lovfestet rett. Så vel dens 

eksistens som dens omfang er ene og alene avhengig av åndsverkslovgivningen med 

dens tilhørende rettskilder. Den motsvarende plikten fremgår av åvl. § 2 hvoretter 

opphavsmannen har en ”enerett” til de beføyelser som nevnes i bestemmelsen. 

Pliktmomentet fremgår også av åvl. § 54 hvoretter overtredelser av ”bestemmelser gitt 

til vern for opphavsretten” straffes, jf. litra a.  Pliktnormen forbyr dermed allmennheten 

en nærmere bestemt omgang med åndsverk.  

 

På den annen side er opphavsmannens rettigheter begrenset. For det første har  

opphavsmannen ingen rettigheter tilknyttet åndsverkloven for arbeider som ikke er 

åndsverk, jf. åvl. § 1.46 For det andre har opphavsmannen ingen rettigheter etter 

åndsverkloven i tilknytning til verket annet enn eksemplarfremstilling og 

tilgjengeliggjøring for allmennheten, jf. åvl. § 2. For det tredje er opphavsretten 

avgrenset i en mengde bestemmelser i loven. Dette gjelder innskrenkninger av 

samfunnsmessige hensyn, for eksempel bruk av verk i undervisning (blant annet § 13 

og § 21), bruk innenfor den private sfære (§ 12) og konsumpsjonsreglene i §§ 19-21).47 

Listen er langt fra uttømmende. Videre er opphavsmannens rettigheter tidsbegrenset, jf. 

åvl. kapittel 4, og bestemmelsene i kapittel 8 om lovens virkeområde kan begrense et 

verks vern. I kapittel 3.1.1 vil disse synspunktene stå sentralt, idet jeg vil argumentere 

for at vilkår som søker å utvide opphavsretten i all hovedsak må anses for å være kun 

kontraktsrettslig virkende. 

 

Disse begrensningene er ensbetydende med at det ikke foreligger noen plikt til å avstå 

fra å ha slik omgang med verket, indikert i skjemaet med ”den alminnelige 

handlefrihet”. Dommer Hiortøy som målmann for mindretallet uttalte således i Rt. 1955 

s. 536 (Lindberg) at ”De innskrenkninger i den alminnelige handlefrihet som er innført 

                                                 
46 Jeg avgrenser her mot de nærstående rettigheter etter åndsverklovens kapittel 5.  
47 Jf. Rognstad (1999) s. 115 som slår fast at ”konsumpsjonsløsningen bygger på en opphavsrettslig 
avgrensningsnorm.” Avgrensningsnormen retter seg mot enerettene, og således ikke mot 
handlingsbeskrivelsen ”spredning”, jf. Rognstad op.cit. s. 116-117. 
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på dette felt [opphavsretten], er etter lovens system utelukkende oppstillet til fordel for 

opphavsmannen (...)” (min kursivering).  

 
Hvorvidt disse avgrensningene har en motsvarende rettighet for allmennheten kan diskuteres.48 Skal for 

eksempel retten til å fremstille eksemplarer på det private området anses som en selvstendig håndhevbar 

rettighet for den enkelte brukeren av verket, eller kun som en tillatelse som ikke kan håndheves for 

domstolen? To avgjørelser fra Frankrike og Belgia49 illustrerer poenget. Sakene gjaldt hvorvidt to 

personer kunne bryte et teknisk beskyttelsessystem for å muliggjøre kopiering av henholdsvis en DVD og 

en CD til privat bruk. Begge retter kom til at det ikke forlå noen rett til privat eksemplarfremstilling, 

snarere slik at eksemplarfremstillingsretten kun var en ”lovbestemt immunitet mot å bli saksøkt”. 

Avgrensningene var oppstilt for de tilfeller at en bruker av et verk ønsket å fremstille et eksemplar uten å 

måtte innhente samtykke fra opphavsmannen på forhånd. På den ene side har det nok vært en allmenn 

oppfatning, også hos lovgiver, at allmennhetens bruk er en form for rettighet.50 Dette kan nok neppe 

kritiseres dersom man legger en vanlig språklig forståelse av rettighetsbegrepet til grunn. Gode grunner 

kan allikevel tale for å ikke anse allmennhetens rett til å foreta eksemplarfremstillinger innenfor den 

private sfære som en rettighet i denne sammenheng. En rettighet (Hohfeld: claim) forutsetter en 

motsvarende plikt. Det står for meg uklart hvilke motsvarende plikt hos opphavsmannen brukeren kan 

kreve oppfylt. Eksemplarfremstillingsretten forutsetter således at brukeren allerede er i besittelse av et 

eksemplar, slik at noen aktiv utlevering av verket kan neppe kreves med grunnlag i 

eksemplarfremstillingsretten. Det samme vil gjelde for sitatretten i åvl. § 22. Her er det sitering fra et 

offentliggjort verk som er tillatt, men det er neppe slik at en som ønsker å sitere noe kan kreve at 

opphavsmannen gjør verket tilgjengelig for ham dersom han ikke får tak i det på annen måte. Det er 

således vanskelig å tenke seg at en bruker av et verk skal kunne gå til domstolen å kreve å få foreta en 

eksemplarfremstilling. Etter innføringen av tekniske beskyttelsessystemer i åvl. § 53a må det kanskje 

være slik at opphavsmannen i noen tilfeller har en plikt til ikke å forsyne verket med slike systemer, jf. 

nedenfor i kapittel 3.3.1. Etter åvl. § 53b 1.ledd skal opphavsmannen i visse tvangs- og 

avtalelisenstilfeller påse at den som har rett til å benytte verket, herunder fremstille nye eksemplarer, 

faktisk kan gjøre dette. Dersom opphavsmannen ikke gjør dette, kan han gis pålegg om å gi opplysninger 

eller bistand som muliggjør bruk etter 1.ledd, jf åvl. § 53b 2.ledd, og dette taler for å anse dette som en 

plikt. I denne sammenheng nevnes det at privatbruksregelen i åvl. § 12 ikke er nevnt i oppregningen i åvl. 

                                                 
48 Guibalt (2002) s. 109 betegner allmennhetens rett som  ”an ´objective right´ or a ´privilege´ in making 
these uses throught the reflex effect of the law. More spesifically, users are relieved from the duty to 
respect the copyright holder´s right (...)”.  
49 Hhv Stèphane P mot Sociètè Films Alain Sarde (Agvjørelse av 30.04.2004) og L`ASB Association 
Belge des Consommateurs TestAchats mot SE EMI Record Music Belgium m.fl (Avgjørelse av 
25.5.2004 nr. 2004/46/A) slik disse er sitert hos Helberger (2005).  
50 Helberger (2005) s. 11. 
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§ 53b 1.ledd,51 slik at det brukeren pr. i dag neppe kan gå til domstolen med krav om at tekniske 

beskyttelsessystemer må fjernes.52 Se forøvrig kapittel 4.1.1. 

 

Selv om opphavsmannens rett etter åndsverkloven er begrenset, betyr ikke det at 

allmennheten uten videre står fritt til å benytte arbeidet. Omgang med arbeidet kan være 

forbudt etter andre regler, for eksempel markedsføringsretten, strafferetten og så videre, 

jf. kapittel 1.3.  

2.1.2 Rettighetsbegrepet – det dynamiske element 

Betegnelse ”det dynamiske element” kan nok kritiseres. På samme  

måte som ovenfor dreier det seg her om rettigheter som tilligger et subjekt for eksempel 

som opphavsmann, og slikt sett er disse også statiske. Men til forskjell fra de rettigheter 

som er nevnt overfor, sier de jeg nå skal behandle noe om rettighetssubjektets mulighet 

til å endre en rettstilstand. Det er ikke et krav om at rettighetshaver faktisk gjør en slik 

normering, det er tilstrekkelig at han kan gjøre dette. Det dynamiske elementet 

henvender seg således til muligheten for å endre den statiske tilstanden. Hohfelds 

skjema er presentert slik av Arnholm (1964) på side 57:53

 
Fig. 3. 
 
                                                 
51 Dette er et bevisst valg fra lovgiver, jf. Ot.prp.nr. 46 (2004-2005) s. 126-128. Dersom det viser seg at 
privatbruksregelen blir illusorisk på grunn av tekniske beskyttelsessystemer vil departementet ”se det 
som naturlig å vurdere en endring i regelverket slik at den lovhjemlede adgangen til privatbrukskopiering 
forblir en realitet”. Slik jeg leser uttaltalelsen er det her tale om å innføre en rettighet til 
privatbrukskopiering.  
52 Det deontiske forholdet mellom grunneier og allmennheten er drøftet av Onsager (1931). Her 
fremheves det at allmennhetens rett til å ferdes i fjellet og i skogen har karakter av å være en rettighet 
som kan håndheves. Dette slik at dersom grunneieren setter opp stengsler slik at allmennhetens ferdsel 
hindres eller gjøres vanskelig, så kan dette påtales av dertil berettigede med påstand om at hindringen 
skal fjernes. 
53 Eckhoff & Sundby (1991) sine norske oversettelser i parentes. 
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Også her skal jeg avstå fra å gjøre utførlig rede for de generelle teorier bak skjemaet.54 

Det sentrale i skjemaet er at A noen ganger har kompetanse55 til å endre Bs rettsstilling. 

Endringen kan gå på å stifte en plikt (eksempelvis stifte en plikt til å betale en sum 

penger for en bil – vanligvis et utslag av den autonome kompetansen), eller den kan gå 

på å oppheve en plikt (det offentlige har kompetanse til å gjøre unntak fra det generelle 

forbudet mot forurensning, jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6, Forurensningsloven, heretter 

forurensningsl. § 7 ved konsesjon etter lovens § 11). 

 

Anvendt på opphavsmannens kompetanse ved utøvelsen av sine eneretter kan skjemaet 

se slikt ut: 

 
Fig. 4. 

 

Opphavsmannen er gitt kompetanse til å oppheve forbudsnormen (gi tillatelse, se 

kapittel 2.4.3 nedenfor om skillet mellom tillatelser og overdragelser). En annen måte å 

formulere dette på er at opphavsmannen kan frita for den plikt som foreligger til ikke å 

fremstille eksemplarer og tilgjengeliggjøre et verk for allmennheten. På den annen side 

er den som skal bruke verket på denne måten avhengig av at opphavsmannen faktisk 

benytter seg av denne kompetansen. For å bli straffet for overtredelse av 

åndsverkslovgivningen, er man riktignok i mange tilfeller avhengig av at 

opphavsmannen påtaler overtredelsen, jf. åvl. § 53 6.ledd, men dette fratar ikke selve 

handlingen karakter av en krenkelseshandling dersom tillatelse ikke er gitt. 

 

                                                 
54 Det henvises således til Arnholm (1964) s. 51 flg., Sundby (1974) kapittel 13 og Eckhoff & Sundby 
(1991) s. 94. 
55 Generelt om kompetansebegrepet se Eckhoff & Sundby (1991) s. 83 og Sundby (1974) s. 308 flg. 
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I tillegg til kompetansen til å oppheve eller endre et rettsforhold, kommer kompetansen 

til å stifte nye plikter. Slik normering må ha et rettslig grunnlag. Som jeg i noen grad 

skal komme tilbake til under kapittel 3.3, finnes det i det opphavsrettslige 

handlingsunivers intet slikt grunnlag for opphavsmannen til stifte andre plikter enn de 

som loven gir han eller henne kompetanse til. Dette betyr for det første at 

opphavsmannen ikke har kompetanse til å tillate noe som ikke er forbudt. Dette er en 

pleonasme (eks. tillate at noen siterer fra hans verk, jf. åvl. § 22). For det andre, og 

viktigere, opphavsmannen har ikke kompetanse til å stifte nye plikter, for eksempel at 

nye og selvstendige verk må ha tillatelse av ham for å kunne offentliggjøres, jf. åvl. § 4. 

Konsekvensen av dette er at den som søkes normert er immun og trenger ikke å ta 

hensyn til forsøket på normering.  

 
Med lovendringen foretatt i 2005 må det kanskje gjøres en presisering her. Gjennom at tekniske 

beskyttelsessystemer fikk rettslig beskyttelse i åvl. § 53a er det gitt opphavsmannen en faktisk mulighet til 

å normere handlinger, også slike som ikke er opphavsrettslig relevante, jf nedenfor i kapittel 3.3.1. Det 

sentrale er at rettighetshaveren kan, gjennom en faktisk handling (anvendelse av tekniske 

beskyttelsessystemer), etablere en rettsplikt for brukeren til ikke å omgå systemet.  

 
Den som har rett til å benytte seg av et datamaskinprogram, har rett til å foreta visse handlinger etter åvl. 

§ 39h. Dette omfatter etter bestemmelsens 2.ledd rett til å fremstille sikkerhetseksemplarer av 

programmet. Bestemmelsen er interessant som illustrasjon for rettighetsposisjonene: Retten til å foreta 

sikkerhetskopiering av programvare er tatt inn i åndsverklovens regler om opphavsrettens overgang, jf. 

overskriften i kapittel 3. Både i den danske og den svenske åndsverkloven er bestemmelsen plassert i 

lovenes kapittel 2 om henholdsvis ”Inskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved 

aftalelicens” og ”Inskränkningar i upphovsrätten”, jf. henholdsvis lov av 14. juni 1995 nr. 395 om 

ophavsret, heretter ophl. § 36 (2) og lov av 30. desember 1960 om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk, heretter url. § 26g (2). Det kan spørres om en forskjellen i plassering av bestemmelsen 

i loven innebærer et forskjellig syn på regelens innhold og/eller virkeområde. Andersen (2004) s. 372 

omtaler retten til sikkerhetskopiering som en legal lisens. Termen legal lisens er etter den terminologi jeg 

har benyttet meg av selvmotsigende, jf. nedenfor i kapittel 2.4.3.2. En lisens er en tillatelse til en bruk 

som ellers ville ha vært forbudt, eller sagt med andre ord; som opphavsmannen har kompetanse til å 

forby. Poenget her er at opphavsmannen nettopp ikke har kompetanse til å forby sikkerhetskopiering av 

programvare slik at kopieringen utgjør en opphavsrettskrenkelse.56 At en slik plikt kan oppstå på annet 

                                                 
56 Jf. Rognstad (1999) s. 108-109) som omtaler eksemplarfremstillingsretten i åvl. § 39h 1.ledd som enten 
en ”legaloverdragelse” eller som uttrykk for en avgrensning av opphavsmannens rådighetsrett. Mitt syn 
er i overenstemmelse med sistnevnte betraktningsmåte.  
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grunnlag enn opphavsretten er en annen sak. Opphavsmannen kan være kompetent etter andre regler til å 

pålegge andre en plikt til å spørre om tillatelse før visse handlinger foretas. Den autonome 

avtalekompetansen er her et nærliggende grunnlag, men kan altså ikke anvendes i forhold til retten til 

sikkerhetskopiering av datamaskinprogramvare, jf. åvl. § 39h 5.ledd som gjør bestemmelsen preseptorisk.  

 

Foruten pliktnormene og kompetansenormene, opererer Eckhoff og Sundby med en 

tredje kategori normer som kan være nyttig å omtale, nemlig kvalifikasjonsnormene. 

Disse er normer som tilordner noe til en eller annen kategori.57 Den semantiske 

oppbygningen av kvalifikasjonsnormer er ”X skal regnes som Y”, eventuelt supplert 

med en situasjonsangivelse, altså under hvilke(n) omstendighet(er) X skal regnes som 

Y. I likhet med pliktnormer og kompetansenormer har kvalifikasjonsnormer et treleddet 

innhold. I tillegg til tema og situasjon som angitt overfor foreligger det et normobjekt 

(til forskjell fra plikt- og kompetansenormer som har normsubjekter).58 Normobjektet er 

det saksforhold som skal kvalifiseres, altså X-leddet i eksempelet overfor. Åvl. § 2 

inneholder kvalifikasjonselementer på to plan.59 For det første benevnes hva som er 

eneretter for opphavsmannen; eksemplarfremstillingsretten og retten til 

tilgjengeliggjøring for allmennheten.  Dernest kvalifiseres eksemplarfremstilling til å 

inkludere: 

- varige og midlertidige eksemplarer  
- overføring til innretning som kan gjengi verket, jf. åvl. § 2 2.ledd 

 

Begrepet tilgjengeliggjøring kvalifiseres til å omfatte: 

- tilgjengeliggjøring i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller 
bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk 

- at eksemplar av verket frembys til salg utleie eller utlån eller på annen måte 
spres til allmennheten, jf. åvl. § 2 3.ledd a) 

- at eksemplar av verket vises offentlig uten bruk av tekniske hjelpemidler, jf. åvl. 
§ 2 3.ledd b) 

- at verket fremføres offentlig, jf. åvl. § 2 3.ledd c) 
- Kringkasting eller annen overføring i tråd eller trådløst nett eller stilles til 

rådighet slik at brukeren velger tid og sted for tilgang til verket, jf. åvl. § 2 
4.ledd 

 
Det kan være at kvalifikasjonsnormen er så tett knyttet opp mot pliktnormen (altså forbudet, 

tillatelsen eller påbudet) at den er uselvstendig i forholdet til pliktnormen, ”nemlig som en del av 

                                                 
57 Eckhoff & Sundby (1991) s. 100 flg. 
58 Eckhoff & Sundby (1991) s. 106. 
59 Slik også Rognstad (1999) s. 115. 
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dennes betingende anvendelsesområde”.60 Dette er vel en plausibel måte å se regelen i åvl. § 2 på. 

Kvalifikasjonen i åvl. § 2 ligger så tett opptil hva som er innholdet i forbudet mot anvendelse av verk, 

at den kan sees på som en (uselvstendig) del av pliktnormen. 

 

Det kan formuleres en kvalifikasjonsproblemstilling som faller inn under arbeidets 

tema, nemlig i hvilken grad har opphavsmannen kompetanse til å kvalifisere en 

utnyttelse av verket som en enerett. Problemstillingen skal ikke besvares her, og det 

henvises dermed til drøftelsene i kapittel 3 og 4.  

2.2 Det funksjonelle rettighetsbegrep61 

Jeg har nå sett på opphavsrettens deontiske status. Jeg går nå over til å diskutere 

rettighetsbegrepets innhold.62 Drøftelsen inneholder to elementer av betydning for det 

videre arbeidet med skillet mellom opphavs- og kontraktrettslige virkende vilkår. For 

det første beskriver drøftelsen de interesser som begrunner rettslig beskyttelse av 

åndsverk – interesser som har avgjørende betydning for opphavsmannens kompetanse 

til å kvalifisere en utnyttelse av verket som en enrett, jf. kapittel 4.1. For det andre vil 

rettighetenes enkelte bestanddeler kunne være gjenstand for særskilt overdragelse, slik 

at disse i seg selv kan anses som en selvstendig verksutnyttelse, se særlig kapittel 3.6 og 

4.3.3.  

 

Ross (1953) s. 214 sammenfatter rettighetsbegrepet slik at det ”typisk anvendes for at 

markere en situation, i hvilken retsordenen har ønsket at tilsikre en person frihed og 

magt til – indenfor et vist område – at utfolde sig, som han har lyst til, til varetagelse af 

egne interesser” (min kursivering). 

 

                                                 
60 Sundby s. 112. 
61 Før jeg nå skal redegjøre kort for Ross sitt syn på hvilket innhold begrepet har, er det nødvendig med 
en liten presisering: selv om Ross diskuterer sitt rettighetsbegrep tett opptil eiendomsretten og 
fordringsretten er ikke disse rettsområdene del av rettighetsbegrepets definisjon. Dette tillater meg å 
opprettholde min avgrensning mot å ta standpunkt til om opphavsretten er en eiendomsrett. Ross (1945) 
blant annet s. 340 og 343 vil uttrykkelig unnta opphavsretten fra eiendomsrettighetene og omtaler 
opphavsretten som en rett sui generis. Det er fullt mulig at opphavsretten fremdeles må betraktes som en 
rett sui generis, selv om synspunktet etter min mening i alle fall må ha tapt sin styrke i moderne 
opphavsrett. 
62 Når jeg bruker ordet innhold mener jeg hvilke(n) funksjoner Ross vil innordne under 
rettighetsbegrepet. Som kjent var Ross (emotivistisk) rettsrealist slik at det ville være utenkelig for han å 
gi rettighetsbegrepet et substansielt innhold. Etter Ross sitt syn er dermed ”rettighetsbegrebet (...) uden 
enhver semantisk referense” (R. kursivering), jf. Ross (1953) s. 210. 
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Karakteristisk for en rettighet er, i følge Ross (1953) s. 212-213, at denne skal beskytte 

en ”retssituation der er fordelaktig set i forhold til en bestemt persons typiske 

interesser”, og videre at det finnes en motsvarende plikt. Dette har jeg omtalt overfor. 

Dernest har den som har rettigheten et korresponderende krav på den forpliktede som 

han kan gjøre gjeldende ved å påtale pliktkrenkelsen. Endelig karakteriseres en rettighet 

ved at den gir makt til å disponere over rettigheten. Makten til å disponere over 

rettigheten reserverer Ross (1953) s. 213 for de ”veludviklede formuesrettigheder”. I 

forlengelsen av dette deler Ross opp rettighetsbegrepet i henholdsvis interesse-, påtale- 

og disposisjonssubjektivitet.63 De nevnte subjektiviteter kan være samlet på en hånd hos 

et generalsubjekt. Men, og sentralt i det videre, de kan være på forskjellige hender. 

Ross belyser dette med eksempel fra umyndiges rettighetsposisjon. Hvor en person er 

gjort umyndig er det vergen som er påtale- og disposisjonssubjektet, mens det er den 

umyndiggjorte selv som ”har” rettigheten og således er interessesubjektet.64 Et 

eksempel fra opphavsretten: ved tildeling av en lisens vil lisenstagere være 

disposisjonssubjekt ved at han har fått tillatelse til å disponere over verket (selv om 

dette kanskje bare er i svært begrenset omfang), mens påtalesubjektiviteten kan være 

forbeholdt opphavsmannen slik at denne og kun denne har rett til påtale eventuelle 

krenkelser av opphavsretten selv om krenkelsen skulle ramme også lisenstageren. Jeg 

skal se nærmere på dette nedenfor. 

 

Rettighetsposisjonene henger naturligvis nøye sammen med begrepene plikt og 

kompetanse slik disse er omtalt overfor, og kan utgjøre tolkningsmomenter ved 

klarleggingen av en regels innhold. For eksempel vil pliktregelen henge sammen med 

den interesse som skal beskyttes. Likeledes vil den eller de interesser som beskyttes 

kunne være avgjørende for klarleggingen av opphavsmannens kompetanse til å normere 

pliktsubjektet. Dersom det er en ting som beskyttes fordi den har økonomisk verdi for 

innehaveren, vil plikten kunne bestå i å avstå fra å ta tingen uten å betale for den, ikke 

ødelegge tingen og så videre. Det vil da være lite naturlig å tolke plikten dit hen at den 

omfatter handlinger som er økonomisk irrelevante. På den annen side kan en plikt være 

                                                 
63 Ross (1953) s. 212. Bruken av begrepet ”subjektiviteter” kan synes fremmed i dagens juridiske 
terminologi. Et annet begrep som kanskje kan benyttes er ”rettighetsposisjoner”. Jeg synes ikke 
sistnevnte begrep alltid passer så godt inn rent språklig, og anvender dermed begge begreper om 
hverandre. Meningsinnholdet er uansett ”en rettighets enkelte bestanddeler”. 
64 Ross (1953) s. 217. 
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knyttet til personvernet, og da behøver ikke den økonomiske interessen være relevant. 

Dette er kjernen i formålsbestemt tolkning.  

2.3 Innordning av opphavsretten etter Ross systematisering av 

rettighetsposisjonene 

Jeg vil nå gå igjennom de rettigheter opphavsmannen har i tilknytning til sitt verk og 

forsøke å innordne disse i henholdsvis interesse-, disposisjon- og påtalesubjektivitet. 

2.3.1 Interessesubjektivitet 

De interesser som er beskyttet etter åndsverkloven er todelt. For det første beskyttes 

opphavsmannens økonomiske interesser. At den økonomiske interessen er beskyttet, er 

for så vidt ikke karakteristisk kun for opphavsretten, men også den generelle 

eiendomsretten. Karakteristisk for opphavsretten er derimot at den også inneholder et 

personlighetsvern sett fra opphavsmannens side. Dette personlighetsvernet omtales som 

de ideelle rettigheter. Det er denne kombinasjonen av vern som dannet bakteppe for 

(den historiske) diskusjonen om hvorvidt opphavsretten tilhørte formuesretten eller 

personretten, jf. note 2. Mens de ideelle rettighetene for en stor del direkte er gitt i 

åndsverkloven er vernet for de økonomiske interessene mer eller mindre underforstått.  

 

De hensyn som ligger bak beskyttelsen av opphavsmannens økonomiske interesser i 

dennes intellektuelle produksjon blir undertiden systematisk angitt i kategorier. Felles 

for kategoriene er at de til sammen eller hver for seg gir uttrykk for den stimulerende 

effekt åndsverkslovgivningen presumptivt har på den skapende evnen og viljen.65Jeg vil 

nå gjennomgå disse kategoriene slik disse vanligvis presenteres.66

 

For det første skal opphavsmannens rettigheter gi insentiv til produksjon av åndsverk. 

Dette forutsetter at det kulturpolitisk er et mål i seg selv at det produseres åndsverk, og 

noe slikt er ikke bestridt. Kulturell produksjon sees på som uløselig knyttet til et 

sivilisert og moderne samfunn.67

                                                 
65 I dette forkastes altså tanken, om enn ikke uten unntak, om at mennesker må skape for skapelsens 
skyld, jf. Ljungman i NIR 1976 s. 97. 
66 Hovedsondringen, dersom annet ikke fremgår, er lik den Rognstad benyttet ved forelesningsrekken til 
Opphavsrett valgfag våren 2004 ved Universitetet i Oslo. 
67 Hvorvidt det er nødvendig å gi insentiver til kulturell produksjon er drøftet av Riis (1996) s. 66 som 
fremhever at det har vært kulturell produksjon i tider uten opphavsrettsbeskyttelse, men uten at dette kan 
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For det andre trekkes gjerne et naturrettslig argument frem, nemlig 

belønningssynspunktet. Utsagnet om at ”nyttig arbeid bør ha sin lønn”68 står vel ved 

lag. Det kan være delte oppfatninger om visse former for kunst (for eksempel graffiti på 

en vegg eller visse former for samtidsmusikk) kan anses som nyttig arbeid, men 

alminnelige rettferdighetsbetraktninger må vel føre til at den som skaper noe som i vid 

forstand anses nyttig bør belønnes for dette. Synspunktet er for så vidt i slekt med 

insentivhensynet, men utfyller dette der opphavsmannen ikke har skapt verket ut fra 

økonomiske hensyn. Hvordan slik belønning faktisk utmåles i et markedsorientert 

samfunn skal jeg ikke drøfte her. Jeg nevner kun at beskyttelsessystemet etter 

åndsverkloven legger til rette for en suksessiv utnyttelse av verket. 

Beskyttelsesperioden er som hovedregel opphavsmannens levetid pluss 70 år, jf. åvl. § 

40. En så lang beskyttelsesperiode legger til rette for tidsmessige begrensninger i 

overdragelser. Videre vil opphavsmannens adgang til å begrense overdragelser så vel 

kvalitativt som kvantitativt legge til rette for at forskjellige suksessorer kan få samme 

eller forskjellige utnyttelsesretter.69 For eksempel kan A få en femårig tillatelse til å 

fremføre et verk på scene, mens B får retten til å utgi verket som bok i normalutgave. 

Etter utløpet av de fem årene kan C få rett til scenefremføring. Hvorvidt D kan få (en 

opphavsrettslig) rett til å utgi verket i heftet utgave er et spørsmål jeg skal diskutere i 

kapittel 3.5. 

 

For det tredje begrunnes opphavsretten ofte i et investeringsvern. Det helt klare 

eksempelet på at åndsverkloven beskytter investeringer er beskyttelsen av databaser 

etter åvl. § 43.70 Selv om databasebeskyttelsen ikke (nødvendigvis) er beskyttelse av et 

åndsverk, men et sui generisvern, er investeringshensynet også gjeldende for vanlige 

åndsverk. Fremstilling av verk for handel forutsetter gjerne investeringer fra 

opphavsmannens side enten selv eller av medhjelpere. 

 

                                                                                                                                               
tas til inntekt for en avskaffelse av opphavsrettslovgivningen. Forøvrig om insentivhensynet se Rognstad 
(1999) s. 171 flg. 
68 Knoph (1936) s. 4.  Se Rognstad (1999) s. 170 note 16 som siterer Innst. 1925 s. 14. 
69 Jf. Ljungman s. 98 som understreker at ”Gjenom ensamrätten finns däremot möjlighet at fördela 
upphovsmannens ersättning på ett flertal av nyttjare under en lång tidsrym” (L. kursivering). 
70 Åvl. § 43 1.ledd  verner arbeid som blant annet er ”resultat av en vesentlig investering”. 
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De sentrale hensyn til fordel for opphavsmannen selv er kanskje insentivhensynet og 

belønningssynspunktet. Beskyttelse for investeringer er dermed kanskje mest myntet på opphavsmannens 

medhjelpere. Selv om det ikke kan utelukkes at det undertiden er opphavsmannen selv som har store 

økonomiske utgifter i forbindelse med sin produksjon og markedsføringen av denne, er det ofte andre 

som tar seg av disse investeringene. De typiske investeringsbeskyttelser er dermed angitt i 

åndsverklovens kapittel 5 om ”Andre rettigheter”. Foruten det nevnte databasevernet i § 43 beskyttes 

således pressemeldinger etter § 44, tilvirkere av lydopptak og film nyter vern etter § 45 og 

kringkastingsselskap nyter vern for sine sendinger etter § 45a.  

 

Forøvrig nevnes at den økonomiske interessesubjektiviteten i utgangspunktet er fullt 

overdragelig. Dette innebærer at opphavsmannen kan overdra til andre retten til å få 

betalt for åndsverket, slik det for eksempel er gjort i forhold til TONO, jf. nedenfor i 

kapittel 2.3.3. Det må imidlertid gjøres unntak fra dette i visse tilfeller, for eksempel  

følgeretten. Ifølge følgerettsdirektivets71 fortale punkt 1 er følgeretten en uoverdragelig 

og ufrasigelig rett som gir opphavsmannen til et originalt billedkunstverk rett til å få del 

i det økonomiske utbyttet av etterfølgende videresalg av verket. Også inkorporeringen 

av utleiedirektivet72 medførte en ny bestemmelse i åvl. § 39m hvoretter opphavsmenn 

til film og lydopptak som overdrar utleieretten har en uoverdragelig rett til ”rimelig 

vederlag fra tilvirkeren”. 

 

Til forskjell fra de økonomiske interesser som kun indirekte kommer frem av 

åndsverkloven, er den ideelle interessen beskyttet direkte i lovens ordlyd. Åvl. § 3 gir 

således opphavsmannen en rett til å bli navngitt (1.ledd), samt at endring av verket eller 

tilgjengeliggjøring for allmennheten ikke må skje på en måte som krenker 

opphavsmannen ”litterære, vitenskaplige eller kunstneriske anseelse eller egenart” 

(2.ledd). De ideelle rettighetene gjelder selv om vernetiden er utløpt, jf. åvl. § 48. Disse 

rettighetene kan opphavsmannen i utgangspunktet ikke overdra og er således utenfor 

opphavsmannens disposisjonssubjektivitet, jf. åvl. § 3 3.ledd jf. § 39 1.ledd, se straks 

nedenfor. Avtaler hvor disse rettighetene overdras, må dermed anses ugyldige samt at 

overtredelse av de ideelle rettighetene i et slikt tilfelle ikke kun vil utgjøre et eventuelt 

                                                 
71 Rdir 2001/84/EF.  
72 Rdir 1992/100/EØF. 
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kontraktsbrudd, men også en opphavsrettskrenkelse med påtalerett for opphavsmannen. 
73  

2.3.2 Disposisjonssubjektivitet 

Ross (1953) s. 214 omtaler disposisjonssubjektiviteten slik at ”den berettigede har magt 

til gjennem derpå rettede dispositive udsagn (...) at fremkalde den retsvirkning, at en 

anden person, angivet i udsagnet, nu rykker ind i rettighedspositionen”. Hermed er 

angitt at opphavsmannen kan disponere juridisk over verket. For det første kan 

opphavsmannen overdra verket, jf. åvl. § 39. Etter denne bestemmelsen kan 

overdragelsen skje ”helt eller delvis”, med unntak for de ideelle rettighetene. Som jeg 

skal gjøre nærmere rede for i kapittel 3.2 danner ordlyden i bestemmelsen 

utgangspunktet for opphavsrettens delbarhet, da ”delvis” indikerer at opphavsmannen 

kan beholde visse rettighetsposisjoner på egen hånd. Dernest kan opphavsmannen 

disponere juridisk over sitt verk ved bruk av testament, jf åvl. § 39k. Etter denne 

bestemmelsen kan opphavsmannen, med bindende virkning gi bestemmelser om 

utøvelsen av opphavsretten, jf. § 39k 2.ledd. Opphavsmannen kan bestemme at verket 

ikke kan benyttes, eller kun benyttes på bestemte måter.74 Jeg antar at hva som er 

”bestemte måter” er ensbetydende med hva som er en opphavsrettslig relevant 

oppdeling, slik at de vilkår og momenter som det gjøres rede for i dette arbeidet vil ha 

betydning for opphavsmannens bestemmelsesrett også i testaments form. For det tredje 

nevner jeg for oversiktens skyld noe om pantsettelse av opphavsretten. Det 

panterettslige legalitetsprinsipp innebærer at avtalepant ikke kan stiftes på annen måte 

enn den som er angitt i lov av 2. februar 1980 nr. 2, Panteloven, heretter pantel. § 1-2. 

Under henvisning til at annen norsk lovgivning ikke inneholder noen adgang til å 

pantsette immaterielle goder, fremholder Skoghøy (1997) s. 936 at ”Som følge av dette 

vil immaterielle rettigheter etter norsk rett ikke kunne pantsettes på annen måte enn 

sammen med annet driftstilbehør etter bestemmelsene i panteloven § 3-4”. Pantel. § 3-4 

gjelder underpant i driftsløsøre. Ytterligere gjelder en begrensning om at rettigheten 

som pantsettes må være ervervet. Effekten av bestemmelsen er at opphavsmannens 

juridiske disposisjonssubjektivitet ikke omfatter muligheten for å pantsette 

                                                 
73 Blomqvist (1987) s. 124 omtaler avtalene som nulliteter. 
74 Bing (2002) note 65. 
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opphavsretten, derimot kan erververe av opphavsrett benytte denne som 

sikringsobjekt.75

 

Foruten at opphavsmannen kan disponere over sitt verk juridisk, kan han også 

disponere over dette faktisk. Opphavsmannen er naturligvis ikke pliktsubjekt for 

forbudsnormen i åvl. § 2, jf. åvl. § 54. De faktiske handlinger som allmennheten har 

plikt til å avstå fra, og som korresponderer med opphavsmannens rettigheter, er å 

fremstille eksemplarer av verket og å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. For så 

vidt som en handling kvalifiserer76 som en enerettshandling, er den forbeholdt 

opphavsmannens. Undersøkelsen av hvilke handlinger som er eksemplarfremstillinger 

og tilgjengeliggjørelser for allmennheten (handlingsbeskrivelsen), faller utenfor dette 

arbeidets tema. Det er således en forutsetning at om krenkelsen av et vilkår overhodet 

skal utgjøre en opphavsrettskrenkelse, så må den handling som avtalemotparten har 

foretatt seg være innenfor opphavsmannens eneretter.  

 

Det kan formuleres en problemstilling om disposisjonssubjektiviteten som faller inn 

under arbeidets tema, nemlig hvorvidt opphavsmannens disposisjonssubjektivitet 

omfatter kompetanse til å fastsette vilkår for utnyttelsen av hans verk, og i tilfelle hvilke 

vilkår. Også denne problemstillingen drøftes i kapittel 3 og 4. 

2.3.3 Påtalesubjektivitet 

Etter Ross (1953) s. 215 sin oppfatning av rettighetsbegrepet innebærer dette at den 

berettigede står ”frit for at gøre rettigheden gældende ved påtale” (R. kursivering). 

Retten til å påtale en krenkelse er dermed aksessorisk til rettigheten.  Når det gjelder 

krenkelse av opphavsretten følger påtaleretten dels av spesialregler i åndsverkloven og 

dels av de alminnelige reglene om adgang til domstolene i tvistemålsloven. De 

alminnelige reglene kommer i første rekke til anvendelse når erstatning søkes etter de 

alminnelige erstatningsreglene, jf. åvl. § 55. Disse reglene skal ikke beskrives nærmere. 

Når det gjelder sanksjoner etter åndsverklovens § 54, nemlig straff, påtales dette 

normalt av den fornærmede, jf. åvl. § 54  6.ledd. Hvem som er den ”fornærmede” etter 

                                                 
75 Fra Ot.prp.nr. 39 (1977-1978) om pantelov hitsettes ” Når det gjelder opphavrett, foreslår 
departementet pantsettingsadgangen begrenset til bare å gjelde ervervet opphavrett (…)” 
76 Jf. det generelle som er sagt overfor i kapittel 2.1.2 om kvalifikasjonsnormer.  
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loven skal ikke drøftes nærmere. Spørsmålet som må stilles er imidlertid i hvilken grad 

påtalesubjektivitet overdras sammen med den enerett som det disponeres over. Det 

synes klart at påtalesubjektivitet som ikke har noe med den overdratte enerett å gjøre 

ikke kan utøves.77 Dersom musikkforlaget A har fått overdratt retten til å fremstille 

eksemplarer av et musikkverk, mens teateret B har fått rett til å fremføre verket på 

scene, synes det meningløst at A skal ha påtalerett for krenkelse av fremføringsretten.  

Skjematisk kan forholdet fremstilles slikt: 

 
C

 

 Tillatelse 

       Rett BOpphavsmann 

 

                                            Rett 

 
Fig. 5. 

 

Der opphavsmannen har gitt en tillatelse har B en motsvarende rett. Opphevelsen av 

forbudsretten innebærer at B får et krav på å kunne utføre den overdratte enerett. 

Tillatelsen innebærer bare en rett innenfor den kompetansen opphavsmannen har til å 

overføre rettigheter. Innenfor det kontraktrettslige handlingsunivers må alle 

subjektiviteter være i behold hos B hva gjelder denne retten. Dette innebærer at han 

blant annet må kunne saksøke opphavsmannen for å klarlegge hva tillatelsen innebærer. 

Spørsmålet som oppstår innenfor det opphavsrettslige handlingsunivers er for det første 

om B kan saksøke opphavsmannen for krenkelse av den tillatelsen som er gitt, for 

eksempel ved at opphavsmannen i konkurranse med B utøver samme enerett som er 

overført. Det er også et spørsmål om B kan påtale krenkelse av den overførte eneretten 

overfor C. Hvis spørsmålet besvares bekreftende har B fått overført påtalekompetansen. 

                                                 
77 Imidlertid synes det motsatte å gjelde i svensk rett. I Prop. 1998/99:11 Ny skyddsåtgärd vid 
immaterialrättsintrång punkt 6.5.2 uttales det således at “Om utnyttjandet inte innebär ett intrång i den 
rätt licenstagaren förvärvat torde, enligt Lagrådets uppfattning, följden bli att domstolen skall ogilla 
ansökan på materiell grund..” Uttalelsen falt i forbindelse med hvem som skal ha kompetansen til å kreve 
undersøkelse om krenkelse, egentlig en bevissikringsregel. Den kan da kanskje ikke tas til inntekt for en 
generell adgang for innehavere av av en lisens til å påtale krenkelse av en rett denne ikke har fått seg 
overdratt.  

 32



I motsatt fall har han det ikke, og er avhengig av at opphavsmannen selv påtaler 

krenkelsen. Jeg kommer tilbake til problemstillingen straks nedenfor. 

 

Påtalesubjektivitetens aksessoriske krav innenfor opphavsretten må underkastes i alle 

fall et par modifikasjoner. For det første har vi regelen i åvl. § 54  7.ledd. Etter denne 

bestemmelsen kan opphavsrettslige forvaltningsorganisasjoner 78 påtale krenkelse i 

forbindelse med nærmere angitt bruk. Poenget her er at organisasjonen selv ikke har 

noen rettighet til å benytte verket, disse bedriver kun forvaltning av avtaler mellom 

opphavsmannen og samfunnet for øvrig. At samfunnet har en rettighet til å benytte seg 

av verket dersom vilkårene for avtalelisens foreligger, jf. åvl. § 36, gir ikke 

forvaltningsorganisasjonen en selvstendig håndhevbar rett til verksutnyttelsen.  

 
TONO får ved avtale overdratt til seg retten til å forvalte opphavsmannens rett til vederlag for fremføring 

og lydfesting av musikkverk, jf. Vedtekter for TONO § 5 jf. § 2.79 Det er vel høyst tvilsomt om man kan 

anse forvaltningsretten av sine verk som en utskillbar del av enerettene, og at man da kan overdra denne 

eventuelt med enerett for erververen til å forvalte rettighetene. Hvis så er tilfellet, skulle dette kunne 

legge til rette for at forvaltningsorganisasjonen kan saksøke i eget navn for krenkelse av 

forvaltningsretten. Uansett ville organisasjonen ikke ha rett til å påtale krenkelse av øvrige enretter den 

ikke har fått seg overdratt, eksempelvis rett til å gjøre musikkverket tilgjengelig for allmennheten. TONO 

har mulighet til å samtykke på vegne av opphavsmannen, ikke selv retten til å gjøre verket tilgjengelig.  

Spørsmålet er så vidt jeg kan se ikke problematisert. Rettspraksis har uten videre lagt til grunn at TONO 

har rett til å gå til søksmål i eget navn for krenkelse av opphavsmannens eneretter, jf. eks. Rt. 2005 s. 41 

(Napster). Se også Rt.1953 s. 633 (Bedriftsmusikk) hvor TONO omtales som (ubestridt) ”lovlig 

representant for innehaverne av de anerkjente opphavsrettigheter”. I Rt. 1985 s. 883 (Vanguard) var 

Nordic Copyright Bureau representant i Norge for innehaverne av opphavsretten til melodien ”Joy Ride”. 

Problemstillingen kan løses ved at man anser forvaltningskontrakten som en (eksklusiv) overdragelse av 

interessesubjektiviteten. TONO får en eksklusiv rett til å kreve inntekter for fremføring og lydfesting 

(opphavsmannen kan unnta visse former for forvaltning, jf. TONOs vedtekter punkt 5a). Dersom 

opphavsmannen bryter avtalen kan dette sanksjoneres jf. vedtektenes punkt 4 5.ledd. En slik tilnærming 

synes å fremgå av Walle (2003) s. 24. Dersom fremføring skjer uten vederlag til TONO er dette et brudd 

på den interessen som TONO har fått overført, og den må de kunne gå til søksmål om. 

 

                                                 
78 Organisasjoner som representerer en ”vesentlig del av norske opphavsmenn” på et angitt område, jf. 
åvl. § 38a. 
79 Vedtektene finnes på http://www.tono.no/page?id=65 [sist besøkt 6. april 2006]. 
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For det andre kan det tenkes tilfeller hvor forlag påtaler opphavsrettskrenkelser på 

vegne av opphavsmannen. Dersom påtalen gjelder en krenkelse av en rettighet forlaget 

har fått overdratt til seg vil, forlaget lett kunne være ”fornærmet” i lovens forstand. Mer 

problematisk er det hvis forlaget påtaler en krenkelse av en rettighet det ikke har fått 

overdratt. Dersom forlaget har fått rett til å publisere et verk i bokform mens 

opphavsmannen har tilbakeholdt retten til å publisere verket i novelleform i ukeblad, er 

det ikke forlagets rettighet som krenkes ved trykking i novelleform, men 

opphavsmannens rett. Dersom man tillater en slik påtalerett for forlaget nærmest på 

grunnlag av negotiorum gestio er påtalesubjektivitetens aksessoriske karakter på 

opphavsrettens område utvannet.  

  
Forøvrig er det vel tvilsomt om negotiorum gestio vil kunne danne grunnlag for påtalerett for forlaget. I 

følge Hagstrøm omfatter negotiorum gestio ”tilfelle der det på forsvarlig måte foretas nødvendige 

handlinger for personer som selv er forhindret fra å ivareta sine interesser”.80 Det er vel tvilsomt om 

vilkårene er oppfylt i slike tilfeller, hvis negotiorum gestio overhodet noen gang kan danne grunnlag for 

påtalerett.  

2.4 Ekskurs – det angloamerikanske lisensbegrepet anvendt på norsk 

Som det vil fremgå av drøftelsen overfor kan enerettene overdras på flere måter og 

sammen med aksessoriske posisjoner. En rett til eksemplarfremstilling og salg kan 

overdras sammen med retten til å motta betaling for verket og sammen med retten til å 

påtale krenkelser av eksemplarfremstillingsretten. Motsatt kan, som utgangspunkt, 

enerettene overdras uten de aksessoriske posisjonene slik at retten til å påtale krenkelser 

eller motta betaling for verket i eksemplet overfor beholdes på opphavsmannens hånd. 

Dette kan lede til en mengde potensielle rettighetskonstellasjoner. Disse 

konstellasjonene kan være av både opphavsrettslig- og kontraktrettslig art. I 

angloamerikansk rett benyttes begrepene license og assignment for å angi innholdet i 

hva som overdras, jf. straks nedenfor. I prinsippet må begrepene oppfattes funksjonelle 

i motsetning til substansielle, idet avtalens innhold er avgjørende for hvilke rettigheter 

som er overdratt, og ikke om ordet ”lisens” er brukt.81 Åndsverkloven bruker kun 

begrepet ”overdragelse”, jf. blant annet åvl. §§ 39a, 39b, 39d, 39e og 39f. Det er uansett 

på det rene at lisensterminologien er innarbeidet hos så vel rettsanvendere og domstoler 
                                                 
80 Hagstrøm (2003) s. 664. 
81 For engelsk rett se Bainbridge (1998) s. 91. Tilsvarende må gjelde også etter norsk rett. 
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også i Norge, men uten at det er foretatt noen grundigere analyse av hva som er 

karakteristisk for begrepene.82

2.4.1 Engelsk rett 

I engelsk rett benyttes lisenser som ”The permission of competent authority to do an act 

which, without such permission, would be illegal, a trespass, or a tort”83, mens 

assignments brukes om “A transfer or making over to another of the whole of any 

property (...)”.84

 

I essensen ligger forskjellen mellom de to formene for disposisjoner i hvorvidt 

eiendomsretten85 overdras. Ved assigments overdras denne, mens ved tildeling av 

lisenser beror eiendomsretten hos opphavsmannen og erververens rettigheter er i all 

hovedsak avhengig av avtalen. Lisenser kan være ”non-exclusive”, jf CDPA art. 101A 

(6) eller ”exlusive” etter art. 90.  
 

Utgangspunktet er at lisenskonstruksjonen ikke medfører overgang av interesse-, 

disposisjons-, eller påtalesubjektivitet.86 Dette medfører at, såfremt annet ikke fremgår 

av lisensen, har lisenstageren ikke rett til videreoverføring.87 Dersom lisensen 

inneholder en rett til underlisensiering er lisenstager nummer to bundet av de samme 

vilkår som lisenstageren etter den opprinnelige lisensen, slik at det ikke skjer noen 

ekstinksjon av opphavsmannens rett.88 Innehaveren av en lisens er også avskåret fra å 

foreta opphavsrettslig relevante handlinger med verket utover de som er nevnt i 

lisensen. Han har således heller ingen rett til å bearbeide verket dersom dette ikke går 

                                                 
82 Wagle & Ødegaard (1997) s. 229 som opererer med en lisensbegrep som omfatter ”tilfeller hvor det 
skjer en overdragelse av eksklusive rettigheter uten at det skjer en totaloverdragelse”. Aambø (2002) s. 
37 flg opererer med totale/partielle overdragelser og eksklusive/ikke eksklusive lisenser. Levin & Nordell 
(1996) benytter begreper som ”överlåtelse”, ”upplåtelse” og ”licens”. 
83 Se Black’s Law Dictionary, 5th ed. St. Paul Minn. West Publishing 1979 under oppslagsordet “license” 
84 Op.cit under oppslagsordet ”assignment”  
85 At opphavsretten sees på som en eiendomsrett er utvilsomt etter engelsk rett, jf. Copyright Rights in 
Performances Publication Right Database Right Unofficial Consolidated Text of UK Legistlation to 31st 
December 2003 (CDPA) art. 90 (1). Se Bainbridge (1998) s. 10. Garnett, Davis & Harbottle (2005) s. 23. 
Forøvrig, hva gjelder norsk rett vil Falkanger (2000) s. 33 flg unnta de immaterielle rettigheter fra 
tingsrettighetene ”ikke så meget fordi de kan sies å være ´substansløse,´ men fordi reglene for dem er så 
vidt særpregede at det vil virke nokså kunstig å tale om eiendomsrett”. Uansett vil en funksjonell 
oppfatning av eiendomsbegrepet kunne oppløse forskjellen mellom de begrepene.  
86 Garnett, Davis & Harbottle (2005) s. 298. 
87 Tilsvarende i amerikansk rett, jf. Nimmer (1998) s. 856 hva gjelder ”non-exclusive” lisenser.  
88 Garnett, Davis & Harbottle (2005) s. 300. 
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frem av avtalen. I utgangspunktet har lisenstakeren heller ingen rett til å saksøke i sitt 

eget navn. Unntak fra dette er reglene i CDPA art. 101 (1) for eksklusive lisenser og 

CDPA art. 101A for ikke-eksklusive lisenser. Disse bestemmelsene gir adgang til å 

saksøke i eget navn dersom visse prosessuelle vilkår er oppfylt. Disse reglene oppfattes 

som ”statutory rights”.89 Denne innrømmelsen av påtalekompetansen medfører således 

ikke en fravikelse av prinsippet om at det er tale om de rene tillatelser og ikke 

overføring av eiendomsrett. Dette illustreres også ved at påtalekompetansen for 

eksklusive lisenser i CDPA art. 101 (1) ikke medfører en rett til å saksøke 

opphavsmannen dersom han selv foretar den krenkende handling. At opphavsmannen 

kan begå et kontraktsbrudd der derimot opplagt. 

 

Ved assigments er forholdet det motsatte. Det er her tale om overdragelse av 

eiendomsretten til verket med tilhørende subjektiviteter. Dermed overdras alle de 

rettighetsposisjoner som en eier har med unntak for de ideelle rettighetene. Dette 

medfører at erververen har rett til å saksøke i eget navn for krenkelse, rett til å 

videreoverdra verket, samt rett til å bearbeide det. Dersom opphavsmannen og 

erververen har inntatt kontraktsmessige begrensninger i overdragelsesavtalen, vil disse 

vilkår ikke kunne gjøres gjeldende overfor en senere erverver da hovedregelen for slik 

videreoverdragelse av eiendomsrett er at disse omfattes av reglene om ekstinksjon. 90  

2.4.2 Tysk rett 

Utgangspunktet etter tysk rett er et ganske annet. Etter UrhG § 29 (1) er opphavsretten 

”nicht übertragbar” annet enn ved arv, og opphavsmannen er således henvist til å 

disponere over verket ved bruk av ”ausschliseβliche” (eksklusive) eller ” einfache” 

(simple) ”nutzungsrechte” (lisenser), jf. UrhG. § 31. Innehaveren av en eksklusiv lisens 

har påtalerett overfor krenkelser av den rett han har fått, inkludert krenkelser foretatt av 

opphavsmannen selv. 91 Innehaveren av en simpel lisens har kun en kontraktrettslig 

tillatelse til å benytte verket, og således ingen påtalerett dersom tredjemann krenker 

lisensen. Uttrykt annerledes har lisenstageren ved eksklusive lisenser så vel den positive 

tillatelsen til å benytte verket på den avtalte måten, så vel som den negative 

                                                 
89 Garnett, Davis & Harbottle (2005) s. 300. 
90 Garnett, Davis & Harbottle (2005) s. 300. 
91 Schricker (1999) s. 561. 
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forbudsretten ved å kunne forby andre å benytte den samme rett. Innehaveren av en 

lisens kan med opphavsmannens samtykke overdra denne, jf. UrhG. § 34. Dette gjelder 

både den eksklusive og den simple lisensen.92  Opphavsmannen kan ikke nekte dette 

uten rimelig grunn.  I tillegg kan innehaveren av en eksklusiv lisens (i motsetning til en 

med kun en simpel lisens) underlisensiere denne med opphavsmannens samtykke, jf. 

UrhG § 35. Når det gjelder opphavsmannens økonomiske interesse inneholder UrhG § 

32a en bestemmelse som innebærer at opphavsmannen kan reforhandle (kreve større 

betaling) dersom avtalevilkårene fører til et vesentlig misforhold mellom ytelsene 

(”auffältigen Missverhältnis”). Denne retten gjelder også overfor innehavere av en 

underlisens, jf. UrhG § 32a (2). 

 

Forskjellen mellom det tyske og det engelske systemet er på det prinsipielle plan 

påtakelig. Sett fra en praktisk synsvinkel er avstanden likevel kanskje ikke så stor. 

Behovet for å tillegge en eksklusiv lisens flere rettighetsposisjoner i tysk rett enn i 

engelsk, oppstår som følge av ikke å godkjenne en overdragelse av opphavsretten som 

eiendomsrett, og de tyske eksklusive lisenser ligner i innhold meget på de engelske 

assigments. I tysk rett omtales derfor de eksklusive lisensene som quasidinglich.93

2.4.3 Nordisk rett 

I det følgende vil jeg argumentere for at det må trekkes et prinsipielt skille mellom hva 

som må anses å være tillatelser til en viss bruk, og hva som må anses å være en 

overdragelse av opphavsretten. Jeg vil dermed argumentere for at nordisk rett ligger tett 

opptil det engelske systemet med lisenser og assignments.  

 

Innledningsvis må medgis at det i teorien har det vært manet til forsiktighet med å 

innføre en lisensterminologi. Rognstad er skeptisk ut fra 

hensiktsmessighetsbetraktninger94, en skepsis som deles også av Blomqvist. 95  

 

                                                 
92 Lütje (2000) s. 15. 
93 Schricker (1999) s. 561. Ifølge Lütje (2000) s. 12 har den ”ausschlieβliche Nutzung (...) dingliche 
Wirkung (...) (L. utheving). 
94 Rognstad (1999) s. 89 som er av den oppfatning av dersom lisensbegrepet først skal brukes om 
partielle overdragelser bør begrepet deles opp i simple og eksklusive lisenser.  
95 Blomqvist (1987) s. 144. Etter hans mening synes det ”å være god grund til helt at undgå ordet licens” 
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2.4.3.1 Skillet mellom tillatelser (lisenser) og overdragelser 

Et hovedskille bør som sagt gå mellom hva som er rene tillatelser (lisenser) og hva som 

er overdragelser av opphavsretten. 96  Skillet er ikke selvsagt. Bestemmelsen i åvl. § 39 

gir mulighet for hel eller delvis overdragelse av opphavsretten. Bestemmelsen i seg selv 

inneholder få tolkningsmomenter for hvilke av rettighetsposisjonene som kan overdras. 

Ordlyden isolert sett taler for at alle rettighetsposisjoner i tilknytning til de(n) 

rettigheten(ene) det disponeres over går over på erververen, jf. ”overdra”. Slikt sett 

sammenfaller begrepet med det engelske assignment og avviker fra det tyske systemet 

hvoretter slik overdragelse ikke er mulig, jf. UrhG. § 29. Det er allikevel helt på det 

rene at en slik tolkning ikke kan opprettholdes. Det er ubestridt at opphavsmannen har 

kompetansen til å gi rene tillatelser uten at andre rettighetsposisjoner følger med, jf. åvl. 

§ 39a hvor opphavsmannen kan overdra ”rett til å bruke verket”. Dette har jeg tidligere 

betegnet som kompetanse til å oppheve forbudsnormen, jf. overfor i kapittel 2.1.2.  

2.4.3.2 Overdragelser 

Innledningsvis nevner jeg at det kan være fruktbart å skille mellom totale og partielle 

overdragelser. Ved totale overdragelser overdras samtlige enerettsposisjoner i den 

utstrekning loven tillater det.97 Selv om totale overdragelser, slik at det ikke blir igjen 

noen restrett hos opphavsmannen, ikke er mulig idet de ideelle rettighetene ikke kan 

overdras, finner jeg det hensiktsmessig å benytte begrepet som en motsats til partielle 

overdragelser.98 Partielle overdragelser benyttes på tilfeller hvor enkelte definerte 

eneretter overdras. For eksempel kan retten til å fremstille eksemplarer av et verk 

overdras, mens tilgjengeliggjøringsretten holdes tilbake.99 Karakteristisk for 

overdragelsene er at disse ”tildeler erhververen en fuldstændig ret til hele den ophavsret 

(...) således at erhververen indtræder i samtlige overdragelige rettigheder” (A. 

kursivering). 100 Dette utgangspunktet må suppleres med at overdragelsen må anses som 

en definitiv overdragelse av alle subjektiviteter i tilknytning til den overdratte enerett. 

Det definitive elementet legger også til rette for å anse overdragelser som kjøp, jf. 

                                                 
96 Andersen (2004) s. 428. 
97 Andersen (2004) s. 428. 
98 Bing (2002) note 52 forutsetter totaloverdragelse med alle tilhørende subjektiviteter ved at ”En 
altomfattende overdragelse må være uttrykkelig avtale eller fremgå tydelig av omstendighetene”.  
99 Begrepsbruken avviker således fra Rognstad (1999) som benytter partielle overdragelser om lisenser. 
100 Andersen (2004) s. 370-372. 
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Ot.prp.nr. 80 (1996-1997) punkt 3.1.1.101  Dette innebærer at dersom en enerett kun kan 

utøves av erververen i en viss periode og at retten deretter faller tilbake til 

opphavsmannen står vi ikke overfor en overdragelse, men en (tidsbegrenset) lisens, jf. 

nedenfor. Dette danner grunnlag for påstanden om at tidsbegrensning i en lisens er et 

opphavsrettslig virkende vilkår, jf. kapittel 3.4.1. Videre må erververen ha eksklusiv rett 

til å få den økonomiske avkastningen verket gir, rett til å påtale krenkelser, rett til å 

endre/bearbeide verket samt rett til å videreoverdra dette. I tillegg må det anses at det 

ikke ligger noen restrett hos den originære opphavsmannen. Dette må innebære at han 

er avskåret fra å påtale krenkelser, motta betaling for verksutnyttelsen samt disponere 

videre over verket. Gjør han det må det undertiden anses som en opphavsrettskrenkelse 

og ikke kun et kontraktsbrudd. En slik totaloverdragelse av rettighetsposisjoner kan 

være praktisk svært viktig i arbeidsgiver/arbeidstakerforhold. Dersom en konsulent har 

fått i oppdrag å utvikle en sentral datamaskinprogramvare for en bedrift vil man fort 

komme i en situasjon hvor man må anta at rettighetene til programmet har gått over til 

arbeidstakeren, også slik at det vil være en opphavsrettskrenkelse dersom konsulenten 

eventuelt bearbeider og selger den samme programvaren til en annen bedrift. Forøvrig 

nevner jeg at utøvelsen av disse overdratte rettighetene ikke må stride mot 

opphavsmannens ideelle rettigheter. Et eksempel på omfanget av overdragelser finnes i 

Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 30. april 2004 (Kezzler).102 Her var spørsmålet 

om Jarepta som foresto utvikling av et datamaskinprogram for Kezzler hadde plikt til å 

utlevere kildekoden til programmet. Avgjørelsen berodde på en konkret fortolkning av 

avtalen hvoretter Jarepta hadde overdratt ”alle rettigheter i forbindelse med de ferdig 

utviklede produkter (...)”. Retten fant at overdragelsen omfattet den totale 

opphavsretten, herunder retten til bearbeidelse/endring av programmet, samt videresalg. 

I Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 30. november 2000 (Arkitekt)103 kom retten til 

at det ikke var avgjørende om to arkitekter hadde ervervet felles opphavsrett til noen 

tegninger etter åvl. § 6, idet arkitekt A uansett hadde overdratt opphavsretten til arkitekt 

B. Det var således ingen krenkelse når B overdro tegningene videre til den bestillende 

entreprenør. Det kan anføres at en slik tilnærming uthuler spesialitetsprinsippet i åvl. § 

                                                 
101 Ot.prp.nr.80 (1986-1987). Om A Kjøpslov B Lov om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen 
om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11 april 1980.  
102 LB-2003-399. 
103 LB-2000-1794. 
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39a, noe det ble argumentert for i Kezzler-saken. Dette kan i og for seg være riktig, men 

med den viktige modifikasjon av selve spørsmålet om man står overfor en overdragelse 

eller en begrenset lisens i seg selv må være underkastet tolkningsregelen i åvl. § 39a. 

Forøvrig må min forståelse av overdragelsesbegrepet medføre at åvl. § 39b kun får 

anvendelse på lisenstilfellene. 

2.4.3.3 Lisenser 

Det sentrale ved lisenser er at disse inneholder et tillatelseselement.104 

Tillatelselementet er utslag av opphavsmannens kompetanse til å oppheve 

åndsverklovens forbudsnormer, men uten at opphavsretten som sådan overdras slik som 

beskrevet overfor. Det må skilles mellom eksklusive og simple/enkle lisenser.105 Ved 

eksklusive lisenser får erververen en enerett til å benytte verket på den angitte måten, 

mens ved de simple lisensene kan opphavsmannen overdra den samme rett til flere uten 

at verken opphavsmannen eller andre lisenstagere krenker den overdratte rett. Forøvrig 

kan lisensene begrenses i tid og omfang.  Konsekvensen av overtredelse av slike 

begrensninger utgjør et hovedtema i dette arbeidet. 

 

Forlagsavtaler er regelmessig eksempler på eksklusive lisenser.106 Hvilke rettigheter 

som overdras eksklusivt fremgår av den enkelte avtalen. I normalkontrakten for 

faglitteratur overdras retten til å fremstille, mangfoldiggjøre og utgi et verk, samt 

enerett til enhver utnyttelse av verket i bokform i originalutgave, språklige fellesutgaver 

og parallellutgaver på bokmål og nynorsk. Også retten til å slutte avtaler om utgivelse i 

bokklubb, billigutgaver og i antologier overdras.107 Lisensieringen er således meget 

omfattende.  

 

De nærmere følgende av å være innehaver av en eksklusiv lisens er på mange områder 

klare. For det første må åvl. § 39b gjelde fullt ut. Dette innebærer at lisenstageren ikke 

                                                 
104 Andersen (2004) s. 370-372 karakteriserer en lisens som ”typisk (...) [å] blive meddelt i form af en 
tilladelse”. 
105 I Rt. 1955 s. 536 (Lindeberg) skilles det uttrykkelig mellom ”eksklusiv rett” og rettigheter hvor 
opphavsmannen ”kan gi andre produsenter adgang til lydfesting, reproduksjon og distribusjon”. Forøvrig 
Andersen (2004) s. 434. 
106 Se for eksempel normalkontrakt for faglitteratur punkt 1.1. Avtalen finnes på 
www.nffo.no/avtaler.htm [sist besøkt 6. april 2006]. 
107 Normalkontraktens punkt 1.1. 
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har rett til å videreoverdra lisensen uten at den inngår i en forretning eller 

forretningsavdeling og overdras sammen med denne, samt at lisenstageren ikke har rett 

til å endre verket. Dernest må lisenstageren ha rett til, i eget navn, å gå til 

krenkelsessøksmål mot handlinger som krenker eneretten.108 109 Hvorvidt det foreligger 

en krenkelse av opphavsmannens enerett dersom han forbyr lisenstakeren å gå til sak, 

og lisenstakeren allikevel gjør dette drøfter jeg i kapitlene 3.6 og 4.3.3. 

 

En søksmålsadgang for innehaveren av en eksklusiv lisen kan ikke hindre 

opphavsmannen selv i å gå til søksmål om den samme krenkelsen. Ifølge Knoph (1936) 

s. 142 note 1 er det slik at ”Når en mann har overdradd hele reproduksjonsretten, er det 

erververen og ikke han, som kan påtale uberettigede gjengivelser av verket. Rt. 1918 s. 

726.” Denne uttalelsen må etter min mening oppfattes dit hen at Knoph hadde 

overdragelsestilfellene i synet. I slike tilfeller har opphavsmannen mistet påtaleretten, 

derimot bør det ikke være slik at han også har mistet den i lisenstilfellene.  I Rt. 1962 s. 

964 (Wagners Sybord) var således retten til å produsere et sybord lisensiert. Både 

opphavsmannen og erververen av produksjonsretten kunne saksøke for krenkelse av 

opphavsretten. Det fremgår ikke av dommen om produsenten hadde en enerett eller 

ikke. Det kan reises spørsmål om lisenstakeren også kan gå til krenkelsessøksmål mot 

opphavsmannen selv, dersom denne foretar konkurrerende handlinger. Slik jeg benytter 

meg av rettighetsbegrepet bør dette besvares negativt. At opphavsmannen har gitt en 

eksklusiv tillatelse bør ikke medføre at han opphavsrettslig taper retten til selv å utøve 

rettigheten slik som tilfellet vil være ved overdragelser. Fra et normteoretisk perspektiv 

synes det kunstig at den som er kompetent til å gi en tillatelse selv mister kompetansen 

til å handle på den måten som tillates.110  Dette avviker fra det tyske systemet hvor 

                                                 
108 Tilsvarende er det forutsatt at en lisenstager kan ha en tilknyttet påtalekompetanse i varemerkelovens 
§ 41. Hvorvidt dette omfatter også innehaver av en enkel lisens er uklart. I alle tilfeller må innehaveren 
av en enelisens ha søksmålskompetanse, jf. Lassen & Stenvik (2003) s. 414. 
109 Se Mohr Mersing (1979) for en grundig redegjørelse om innehaveren av en enerett sin adgang til å gå 
til krenkelsessak. I tråd med Mohr Mersing gjøres det gjeldende at B sin handling måtte ha samtykke av 
så vel opphavsmannen som innehaveren av den eksklusive lisensen, og at begge disse således er 
rettighetshavere. Se også Rognstad (1999) s. 89 hvoretter innehaveren av en eksklusiv lisens har fått seg 
overdratt forbudsretten. Motsatt hos Lund (1961) s. 194. 
110  Trolig tilsvarende hos Lund (1961) s. 194. Lund opererer ikke direkte med det terminologiske skillet 
som foreslås i dette arbeidet. Etter hans mening  gir verken en ”simpel licens” eller en ”udelukkende 
licens eller enelicens” erververen adgang til å påtale krenkelser fra tredjemann. Det ville være 
meningsløst om erververen kunne påtale krenkelser fra opphavsmannen selv, men ikke fra en 
utenforstående tredjemann.  
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innehaver av en eksklusiv lisens kan påtale krenkelser foretatt av opphavsmannen selv. 

Da norsk rett tillater overdragelser trengs ikke denne konstruksjonen, jf. forøvrig 

begrepet slik det benyttes i engelsk rett. At opphavsmannen undertiden foretar et 

kontraktsbrudd er derimot klart, likeledes at det kan eksistere et konkurranseforbud for 

opphavsmannen. Som eksempel nevnes avgjørelsen av Eidsivating lagmannsrett 22. 

november 1993 (Lær deg).111 Her hadde innehaveren av en enerett til utgivelse av et 

verk kun krav på å få utbetalt dekningsbidraget for de salg som opphavsmannen selv 

hadde foretatt i strid med enerettsavtalen. Noen opphavsrettskrenkelse var det ikke tale 

om. 

 

Jeg går nå over til å drøfte noen karakteristikker for de simple/enkle lisensene. Som 

eksempel tas åvl. § 39d der det er en presumpsjon for at tildeling av en rett til å 

fremføre et verk ikke gir erververen en enerett. Tillatelsen blir å anse som en simpel 

lisens. Heller ikke i slike tilfeller blir det adgang til noen endringer eller 

videreoverdragelser fra lisenstagerens side, jf. åvl. § 39b. Når det gjelder lisenstakerens 

påtalerett er dette noe usikkert. Sikkert er det at han ikke kan påtale konkurrerende 

handlinger fra opphavsmannens selv eller andre lisenstagere – han har ingen enerett. 

Hvorvidt han kan påtale konkurrerende handlinger fra noen som ikke har lisens finner 

jeg vanskelig å svare klart på. Det må anerkjennes at lisenstagerens interesse kan lide 

dersom andre foretar handlinger uten tillatelse. En som har fått rett til å fremføre et verk 

på scenen kan dermed lide økonomisk tap dersom en utenforstående også fremfører 

verket og slik sett kanskje tilfredsstille kravet til ”fornærmede” i åvl. § 54 7.ledd. 112

 

På den annen side kan ikke innehaveren av en enkel lisens ha noen berettiget 

forventning om at andre ikke skal kunne få lisens hos opphavsmannen og dermed ha 

tillatelse til å utøve den konkurrerende virksomhet. Til dette kommer at oversikten fort 

kan tapes dersom enhver innehaver av en enkel lisens, for eksempel lisensen til å 

benytte programvaren MS Office fra Microsoft kan påtale handlingen dersom de 

                                                 
111 LE-1991-2242. 
112 Sverige innførte i 2000 nye bevissikringsregler for opphavsrettskrenkelser i url. §§ 56a flg. Etter url. § 
56b 2.ledd kan opphavsmannen eller ”den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket” benytte 
seg av disse bevissikringsreglene. Ordlyden taler for at også innehavere av ikke-eksklusive lisenser skal 
ha påtalerett i disse tilfeller. En slik forståelse støttes også av uttalelsene i forarbeidene til loven, jf. Prop. 
1998/99:11 punkt 6.5.2. 
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oppdager at noen bruker produktet uten lisens. Disse momentene bør kanskje være 

utslagsgivende, slik at lisenstageren må være avhengig av å gå gjennom 

opphavsmannen for å påtale krenkelser.   

2.4.4 Oppsummering 

Oppsummert synes det å være hensiktsmessig og skille mellom fire former for 

overdragelse av opphavsrett; totale og partielle overdragelser og simple og eksklusive 

lisenser. Betegnelsene vil kun være etiketteringer og dermed være funksjonelle. I 

prinsippet beror det på en avtaletolkning hvilke rettigheter som overdras, og hvilke som 

holdes tilbake. Dette gjelder også hvilke aksessoriske subjektiviteter som følger med 

overdragelsen. Jeg har pekt på noen trekk ved overdragelser og lisenser som jeg anser 

som karakteristiske. For overdragelser er dette at de er en definitiv overgang av alle 

subjektiviteter tilknyttet enten hele eller deler av enerettene med unntak fra de ideelle 

rettene. De eksklusive lisenser gir enerett for lisenstakeren til den angjeldende handling, 

med selvstendig påtalerett. Til forskjell fra overdragelsene gjelder ikke påtaleretten 

overfor opphavsmannen selv. De enkle lisenser er rene tillatelser uten påtalerett for 

krenkelser. Begrepene slik jeg velger å bruke dem ligger dermed tett opptil de som 

benyttes i engelsk rett. Dersom man antar at lisenstakeren har rett til å påtale 

opphavsrettskrenkelser bør dette, på lik linje som i engelsk rett, anses som en 

prosessuell konstruksjon. Forøvrig kan det vel påpekes at innenfor opphavsretten, 

særlig med spesialitetsprinsippet i bakhodet, må den praktiske hovedregelen for 

disponering over verket være at dette skjer ved lisensavtale. Med disse normteoretiske 

utgangspunktene som fundament, går jeg nå over til å drøfte den nærmere grensen 

mellom opphavsrettskrenkelser og kontraktsbrudd.  
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3 Nærmere om grensen mellom opphavsrettskrenkelse og 
kontraktsbrudd. Kasuistikk 

3.1 Innledning 

Formålet med dette kapittelet er å gå igjennom noen typiske vilkår i opphavsrettsavtaler 

hvor det er mulig i noen grad å konkludere på spørsmålet om det foreligger 

opphavsrettskrenkelse eller kontraktsbrudd ved overtredelse. Innledningsvis i dette 

kapittelet vil jeg gå igjennom de tolkningsbidrag som åndsverkloven selv gir. De 

grenser som trekkes opp her må anses som forholdsvis sikre. Dernest vil jeg vie vilkår 

som utvider opphavsretten oppmerksomhet. Synspunktet her er at slike vilkår som den 

store hovedregel må anses som kontraktrettslig virkende. Videre tar jeg for meg et 

utvalg av vilkår som kvalitativt og/eller kvantitativt deler opp enerettene. I kapittel 4 vil 

disse enkeltstående tilfellene tjene som grunnlag for å antyde noen generelle vilkår og 

momenter. 

3.2 Åndsverklovens utgangspunkter 

Det er hevet over tvil at opphavsmannen kan dele opp sine eneretter og overdra disse til 

flere personer, eventuelt beholde enkelte eneretter på egen hånd. Åvl. § 39 taler således 

om en adgang til å overdra retten til å råde over verket ”helt eller delvis”. I tillegg 

forutsetter åvl. § 39a at overdragelse kan skje ”på bestemte måter” eller ved ”bestemte 

midler”. Bestemmelsen i åvl. § 39a omtales som det opphavsrettslige 

”spesialitetsprinsipp”. Den er forstått slik at erververen av en enerett får de rettigheter 

som følger direkte av avtalen, mens opphavsmannen beholder de øvrige rettigheter og 

beføyelser. Uklare avtaler tolkes restriktivt til fordel for opphavsmannen, jf. Rt. 2001 s. 

872 (Posten).113 Interessant for belysningen av arbeidet tema er de forutsetningene som 

ligger til grunn for formuleringen om ”bestemte måter eller ved bestemte midler”, 

nemlig en presis og smal avgrensning av opphavsretten.114  

 

De kvalifiseringer115 som åndsverkloven selv gjør må som hovedregel anses for 

opphavsrettslig relevante.116 Noen tvil om dette har i grunnen aldri eksistert. Dette 

                                                 
113 Jf. Schønning (2003) s. 435. 
114 Blomqvist (1987) s. 75. 
115 Om kvalifiseringer se kapittel 2.1.2. 

 44



medfører at åndsverklovens hovedsondringer i eksemplarfremstillingsretten og retten til 

å tilgjengeliggjøre et verk for allmennheten, med opphavsrettslig virkning kan deles 

opp. Dersom et trykkeri har fått tillatelse til å fremstille eksemplarer av en bok, mens et 

forlag har fått retten til å tilgjengeliggjøre boka for allmennheten så vil henholdsvis 

tilgjengeliggjøring fra trykkeriet og eksemplarfremstilling fra forlaget utgjøre en 

opphavsrettskrenkelse. Også åndsverklovens delsondringer må som utgangspunkt være 

opphavsrettslig relevante. Dermed kan tilgjengeliggjøringsretten som utgangspunkt 

deles opp slik at A får rett til å spre et verk i bokform, B får rett til å vise verket og C får 

rett til å fremføre117 verket over internett. Spredningsretten er igjen kvalifisert i retten til 

salg, utleie og utlån. For uteieretten gir loven selv direkte relevans for oppdelingen. 

Dersom et verkseksemplar blir solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret 

fritt spres videre, men ikke ved utleie jf. åvl. §19 2.ledd jf. 1.ledd. Heller ikke utlån er 

tillatt dersom verket er et datamaskinprogram. Dersom erververen av et eksemplar 

frembyr verket til leie eller låner ut et datamaskinprogram forutsatt at en slik rett ikke er 

avtalt, har han krenket opphavsretten.118   

 

Rasjonale for at disse oppdelingene er opphavsrettslig relevante er formodentlig at de 

beskytter opphavsmannens interesse i å maksimere den økonomiske gevinst, jf. kapittel 

2.3.1. Utenfor de helt klare tilfellene av adgang til oppdeling, må vurderingen baseres 

på de momenter som fremkommer nedenfor også for kvalifikasjoner som fremkommer 

av loven. Fremføring i tråd eller trådløst kvalifiseres således i åvl. § 2 4.ledd også til å 

omfatte tilfeller der den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgangen, såkalt ”på 

forespørseltjenester” (engelsk: on-demand). Dersom A har fått tillatelse til å fremføre et 

verk på internett, men blir nektet å gjøre tjenesten en ”på forespørseltjeneste” blir 

spørsmålet om han krenker opphavsretten dersom han likevel velger å gjøre dette. Etter 

min mening er løsningen ikke åpenbar, og den bør dermed underkastes vurderingen den 

videre argumentasjonen legger opp til. 

 

                                                                                                                                               
116 Blomqvist (1987) s. 74, Rosén (1989) s. 137. Tilsvarende for engelsk rett, jf. Garnett, Davis & 
Harbottle (2005) s. 253. 
117 Jf. åvl. § 2 4.ledd. Etter Ot.prp.nr. 46 (2004-2005) s. 24-25 skal fremføringsbegrepet omfatte all 
indirekte tilgjengeliggjøring, slik at visningsbegrepet kun omfatter tilfeller der et fysisk verkseksemplar 
vises direkte for publikum. 
118 Jf. Ot.prp.nr. 15 (1994-1995) om lov om endringer i åndsverksloven m.m. s. 124 som uttaler at ”Av 
paragrafens andre ledd følger at opphavsmannen har retten til utleie av overdratte eksemplarer i behold”. 
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Forøvrig legges det til at det undertiden er et spørsmål om hvilke rettigheter som er 

overdratt i det konkrete tilfellet. Det kan tenkes at en som har fått overdratt eneretten til 

å spre verket i bokform også har ervervet retten til å fremføre verket på internett. I 

denne forbindelse er det tilstrekkelig å peke på at dette i prinsippet er et 

avtaletolkningsspørsmål og dermed helt uten relevans for hovedspørsmålet i dette 

arbeidet.  

3.3 Vilkår som utvider opphavsretten 

Jeg skal nå drøfte vilkår som utvider åndsverkslovens beskyttelse. Problemstillingen 

blir om overtredelse av slike vilkår må anses som en opphavsrettskrenkelse, en 

kontraktkrenkelse eller ingen av delene.  

 

Det er flere måter en opphavsmann kan forsøke å utvide opphavsrettens virkeområde. 

For det første har vi vilkår som bestemmer at et arbeid som ikke er verk etter åvl. § 1 

skal beskyttes av opphavsretten. Formuleringer som går igjen er for eksempel ”Dette 

innholdet er et beskyttet åndsverk”. For det andre har vi vilkår som søker å utvide 

beskyttelsestiden utover den i åndsverkloven kapittel 4 bestemte periode, eksempelvis 

bestemmelser om at opphavsretten til et verk skal være ”evigvarende”. For det tredje 

har vi vilkår som (dis)kvalifiserer en bestemt utnyttelse som i overensstemmelse med 

åndsverkloven. En bestemmelse kan definere hva som regnes som privat bruk etter åvl. 

§ 12, og hva som faller utenfor, for eksempel at brukeren kun kan fremstille to 

eksemplarer av et verk. Det kan også avtales at brukeren ikke skal benytte seg av 

lånereglene.  

 

Det klare utgangspunktet må være at slike vilkår ikke har opphavsrettslig virkning. Som 

det fremgår av de normteoretiske utgangspunkter er åndsverksbeskyttelsen en 

lovbestemt beskyttelse, og dens omfang bestemmes av rettsreglenes innhold. Som nevnt 

foreligger det ingen muligheter for opphavsmannen til å normere en brukers 

rettsposisjon inn i opphavsretten uten at loven selv åpner for dette –opphavsmannen kan 

ikke kvalifisere et arbeid som åndsverk, jf kapittel 2.1.2. Dette innebærer at domstolen 

på selvstendig grunnlag må undersøke om lovens krav til hva som er et åndsverk er 

oppfylt. Er det ikke tale om et åndsverk må de rettighetsposisjoner som er oppstått være 
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grunnet i andre forhold, slik at beskyttelse etter åndsverksloven må være utelukket.119 

Bestemmelser som utvider vernet i tid – såkalt Mikke Mus-bestemmelser, hvis navn 

kommer av at opphavsretten til Mikke Mus flere ganger er utvidet – kan heller ikke 

medføre at handlinger som foretas etter at vernet er utløpt krenker opphavsretten.120 

Dersom et vilkår tillater to eksemplarfremstillinger til privat bruk er det tvilsomt om 

brudd på denne bestemmelsen  utgjør en opphavsrettskrenkelse, idet fremstilling av 

eksempelvis tre eksemplarer ofte vil være i overensstemmelse med den rettsregel som § 

12 utgjør, jf. NOU 1983:35 s. 63 hvor det konstateres at ”ensidige forbehold mot bruk 

som er tillatt etter åndsverkloven, i alminnelighet ikke kan anses som [opphavsrettslig] 

gyldige(...). For at private forbehold skal være gyldige, må utgangspunktet være at de er 

kontraktsmessig vedtatt.”121Også avtaler om at brukeren ikke skal benytte seg av 

lånereglene må sanksjoneres kontraktrettslig dersom disse brytes, og grensen for 

lånereglene samtidig overholdes.122

 

Som nevnt er avtaler om opphavsrett avtaler på formuesrettens område, se kapittel 1.1. 

Foruten de generelle unntakene som gjelder for avtalefriheten, herunder at avtaler ikke 

må stride mot lov eller ærbarhet, jf. lov av 15. april 1687 Kong Christian Den Femtis 

Norske Lov § 5-2-1, er det diskutert om opphavsretten internt inneholder forbud mot 

visse avtalebestemmelser. Diskusjonen er ført under overskriften ”Opphavsrettens 

preseptivitet” og hovedspørsmålet har vært om den som har lov til å bruke et verk etter 

åndsverklovens låneregler i kapittel 2 kan avtale at slik bruk ikke skal være tillatt. Det 

er alminnelig antatt at lånereglene ikke er avtalerettslig preseptorisk, men at brudd på 

slike avtaler kun medfører kontraktrettslige sanksjoner. 123  

                                                 
119 Koktvedgaard (1965) s. 284 opererer med begrepet kontraktsbestemte immaterialrettsposisjoner. 
Koktvedgaard har som eksempel en avgjørelse i UfR 1961 s. 979SH (Salt- og pepperbøsse) hvor et salt- 
og peppersett ikke hadde verkshøyde, men hvor produsenten var uberettiget til å fortsette fremstillingen 
av settet etter at produksjonskontrakten utløp. Koktvedgaard fremhever at medkontrahenten ble stillet i en 
opphavsrettslig posisjon inter partes. Slik jeg har operert med opphavsrettighetsbegrepet, se særlig 
kapittel 2.1, er det ikke rom for å anvende det opphavsrettslige rettighetsbegrep på obligasjonsrettslige 
posisjoner.   
120 Se Ot.prp.nr. 46 (2004-2005) s. 115 som uttaler at effektive tekniske beskyttelsessystemer kun er 
sådanne når de anvendes i tilknytning til vernede verk, ”noe som innebærer krav til vernetid”.  
121 Utvalget henviser til mindretallets votum i Rt. 1955 s. 536 (Lindberg) For referat fra dommen se 
kapittel 3.5. 
122 Jf. Ot.prp.nr. 46 (2004-2005) s. 127. Jf. også Schønning (2003) s. 233. 
123 I NOU 1983:35 Endringer i åndsverkloven m.v. s. 62  heter det at ”Her kan det (...) pekes på at 
bestemmelsene i åndsverklovens 2. kapittel i prinsippet er deklaratoriske –rettighetshavere og brukere 
kan på kontraktsmessig måte binde seg til en ordning som avviker fra lovens bestemmelser.” Se forøvrig 
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3.3.1 Avtalemessige utvidelser ved bruk av tekniske beskyttelsessystemer 

Problemstillingen nettopp reist er slett ikke upraktisk, og den ligger latent i avtaler om 

nedlasting av musikkfiler fra internett, blant annet fra Apples iTunes.124 Den 

Europeiske Forbrukerorganisasjonen offentliggjorde således en undersøkelse hvor det 

konkluderes med at musikkdistribusjon på internett gir distributøren en stor mulighet til 

å kontrollere hvordan verket benyttes, samt at generelle forbrukerrettslige aspekter, 

herunder merking av produkter og klare og tydelige lisenstekster er mangelvare blant de 

testede nettbutikkene.125

 

Spørsmålet jeg nå skal drøfte er hvorvidt utgangspunktet om at vilkår som utvider 

opphavsretten kun kan ha kontraktrettslig virkning må underkastes visse 

modifikasjoner.  Innfallsvinkelen jeg benytter er utvidelse av opphavsretten ved bruk av 

tekniske beskyttelsessystemer.  

 

Etter åvl. § 53a 1.ledd er det forbudt å omgås ”effektive tekniske beskyttelsessystemer 

som rettighetshaver eller den han har gitt samtykke benytter for å kontrollere 

eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av et vernet verk”. 

Etter bestemmelsens ordlyd er kvalifikasjonsnormen for hva som er tekniske 

beskyttelsessystemer at disse kontrollerer opphavsrettslig relevante handlinger 

(eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten). Etter ordlyden er det 

dermed et sammenfall av opphavsmannens eneretter og forbudet mot å omgå 

beskyttelsessystemer han benytter for å hindre at enerettshandlinger foretas uten hans 

samtykke.  

 

Utgangspunktet modifiseres ved at hva som er et teknisk beskyttelsessystem 

(kvalifikasjonsnormen) avgjøres av om systemet anvendes for å kontrollere 

                                                                                                                                               
Rognstad (2004) s. 108 flg. hvoretter sitatretten i åvl. § 22 bør anses som ufravikelige i både 
opphavsrettslig og kontraktrettslig forstand. Forøvrig Schønning (2003) s. 233, Blomqvist (1987) s. 101 
flg.  
124 iTunes og iPod er varemerker hos Apple Inc. Se http://www.apple.com/no/itunes/ [sist besøkt 6. april 
2006]. 
125 Sammendrag av testresultatene kan finnes på 
http://www.consumersdigitalrights.org/mdoc/x045cku2005e_13993.pdf [sist besøkt 6. april 2006]. 
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opphavsrettslig relevante handlinger, ikke om det også er til hinder for handlinger som 

ikke er opphavsrettslig relevante (min utheving), jf. Ot.prp.nr. 46 (2004-2005) s. 117.126 

Departementet fremhevet at systemer som utelukkende anvendes for å kontrollere 

handlinger som ikke er opphavsrettslig relevante ikke kunne ha vern. Slikt vern må 

erverves gjennom avtaler, med de sanksjoner som står til rådighet ved kontraktsbrudd. 

Departementet uttalte dermed at det ikke er ”noen nødvendig sammenheng mellom 

opphavsmannens enerett og kontraktskompetanse”, jf. proposisjonen s. 116. 

 

Dette har konsekvenser for bruk av verk på det private området, jf. åvl. § 12. Dersom et 

teknisk beskyttelsessystem hindrer eksemplarfremstilling på det private område – en 

handling som er opphavsrettslig irrelevant, jf. kapittel 2.1.1– er det fremdeles forbudt å 

omgås beskyttelsen, dersom systemet også kontrollerer eksemplarfremstilling utenfor 

det private område eller tilgjengeliggjøring for allmennheten. Opphavsmannen har da 

muligheter for å utvide vernet etter åndsverksloven med opphavsrettslig virkning.  

 

Dersom man ser på bruk av tekniske beskyttelsessystemer som en avtaleklausul (et 

teknisk avtalevilkår127) blir konsekvensen at brudd på klausulen (det å omgås 

beskyttelsessystemet), for å foreta opphavsrettslig irrelevante handlinger, sanksjoneres 

med straff, jf. åvl. § 54 1.ledd b). 

 

Etter åvl. § 53a 3.ledd 2.punktum kan tekniske beskyttelsessystemer omgås ved ”privat 

brukers tilegnelse av lovlig anskaffet verk på det som i alminnelighet oppfattes som 

relevant avspillingsutstyr”. Bestemmelsen er dermed et unntak fra hovedregelen om at 

effektive tekniske beskyttelsessystemer ikke kan omgås. Kvalifikasjonen av hva som 

regnes som ”relevant avspillingsutstyr” reiste stor debatt under lovforberedelsene. Etter 

departementets oppfatning måtte begrepet forstås ”relativt snevert”, og at et vesentlig 

moment i denne vurderingen er hvilke forventninger brukeren med rimelighet kan ha til 

                                                 
126 Det opprinnelige forslaget lød på at kun beskyttelsessystemer som ene og alene regulerte 
opphavsrettslig relevante handlinger (og således ikke berørte de irrelevante handlingene) kunne være 
tekniske beskyttelsessystemer i lovens forstand, jf proposisjonen s. 116-117. 
127 Forbrukerrådet omtaler slike vilkår som ”tekniske avtalevilkår” se Forbrukerrådets klage på iTunes 
sine forretningsvilkår på http://forbrukerportalen.no/filer/iTunes%20FO3.pdf punkt 2 b. [sist besøkt 6. 
april 2006]. 
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hvilket avspillingsutstyr han kan benytte.128 Ved kjøp av lydfil på internett vil denne 

forventningen, etter departementets syn, kunne avgjøres etter en avtale. Dersom det 

mellom opphavsmannen og brukeren avtales at et bestemt avspillingsutstyr er det 

relevante, kan brukeren ikke forvente å kunne benytte annet utstyr. For på 

forespørseltjenester antar departementet at unntaket ikke kan komme til anvendelse, ”da 

avtalen i disse tilfeller vil avgjøre hvilken avspiller som kan benyttes”, jf. Ot.prp.nr. 46 

(2004-2005)  s. 119. Dersom et beskyttelsessystem brytes for å muliggjøre avspilling på 

annet utstyr enn det som er avtalt, vil brukeren krenke åvl. § 53a, og kan straffes for 

dette, i realiteten en straffesanksjonering av brudd på avtalen.  

 

I de norske tjenestevilkår for iTunes129 pkt. 9 b) heter det for eksempel at nedlastet 

materiale kan benyttes ”på inntil fem iTunes-autoriserte innretninger til enhver tid”. 

Forutsatt at vilkåret virkelig er vedtatt kan vel bestemmelsen tolkes dit hen at iTunes 

har fastsatt hvilket avspillingsutstyr som er relevant, nemlig de iTunes-autoriserte, og 

avspilling på annet utstyr skulle da ikke bare være et kontraktsbrudd, men også en 

opphavsrettskrenkelse for så vidt brukeren må fjerne beskyttelsessystemet før 

avspilling.  

 

De lege ferenda er det tvilsomt om en slik tolking av åvl. § 53a kan opprettholdes. For 

det første må ordlyden i bestemmelsen slik den faktisk ble vedtatt tillegges vekt. I 

denne er det ”hva som i alminnelighet oppfattes som relevant avspillingsutstyr” som er 

avgjørende for adgangen til å omgå beskyttelsessystemet. Rent språklig tar ikke 

bestemmelsen hensyn til hva som måtte være avtalt mellom partene, idet allmennhetens 

oppfatning er det eneste avgjørende. At brukerens forventning kan være av betydning 

bør således ikke tillegges avgjørende vekt. I tillegg tilsier sterke reelle hensyn at det 

ikke bør kunne avtales med opphavsrettslig virkning hvilke avspillingsutstyr som er 

relevante. For det første kan det anføres at de opphavsrettslige interessesubjektiviteter 

ikke kan begrunne en adgang for opphavsmannen til å bestemme hvilket utstyr verk 

skal spilles av på. En slik bestemmelsesrett synes også konkurranserettslig suspekt. 
                                                 
128 Departementet antar eksplisitt at kjøp av en CD ikke kan gi forventninger om at denne kan spilles av 
på en mp3-spiller, jf. proposisjonen s. 119. Dette ble imøtegått i komiteebehandlingen hvor mp3-spiller 
ble antatt å være relevant avspillingsutstyr for CD, jf. Innst.O.nr. 13 (2004-2005) om lov om endringer i 
åndsverkloven m.m. s. 38.  
129 Kan finnes på http://www.apple.com/no/support/itunes/legal/terms.html [sist besøkt 6. april 2006]. 
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Dersom tilbyder av musikk også er produsent av avspillingsutstyr, slik som er tilfellet 

for Apple, oppstår en lock-in effekt det er liten grunn til å applaudere.130  Brukere som 

har ervervet musikk fra iTunes vil da ikke kunne gå over til andre mp3-spillere enn de 

som er godkjent av Apple.131 For det andre vil avtaler om relevant avspillingsutstyr 

kunne stride mot sentrale forbrukerhensyn ved at verk ikke kan benyttes på forutsatt 

måte. 

 

Etter min mening bør det etter dette være slik at brudd på tekniske vilkår om bruk av 

verk på bestemt avspillingsutstyr i høyden kan være et kontraktsbrudd og ikke en 

krenkelse av opphavsretten, for så vidt avspillingen skjer på hva som i alminnelighet 

oppfattes som relevant avspillingsutstyr.  

 
Forøvrig kan det vel diskuteres hvorvidt § 53a er en opphavsrettslig regel eller ikke. Selv om 

åndsverkslovens sanksjonsapparat anvendes, har bestemmelsen klare forbindelseslinjer til andre regler, 

for eksempel strl. §§ 145 (brevbrudd) og 262. Vernet for tekniske beskyttelsessystemer er strengt tatt 

løsrevet fra de opphavsrettslige eneretter, idet den handlingsbeskrivelsen som rammes er noe annet enn 

de handlinger som etter åvl. § 2 er forbeholdt opphavsmannen. Det ble da også vurdert å innplassere 

bestemmelsen et annet sted, men departementet fant at ”det [er] mest naturlig å plassere det særskilte 

vernet etter artikkel 6 i åndsverkloven”.132 Etter amerikansk rett er det hevdet at bestemmelser om 

hvilken maskinvare en programvare skal benyttes med være i strid med ”copyright misuse”-doktrinen.133 

Muligheten til å oppstille slike vilkår er dermed etter amerikansk rett utenfor opphavsmannens 

kompetanse. Hvorvidt kompetansen også er begrenset avtalerettslig, slik at kontraktsbrudd heller ikke er 

aktuelt går jeg ikke nærmere inn på. 

3.4 Kvantitative grenser 

3.4.1 Tids –og antallsmessige begrensninger 

Som hovedregel må tidsmessige begrensninger i lisensavtaler anses som opphavsrettslig 

virkende.134  Dette innebærer at en begrensning av hvor lenge i tid en overdragelse skal 

vare må sanksjoneres opphavsrettslig dersom den ikke overholdes. Dette følger av at en 
                                                 
130 Jf. flertallets bemerkning om at dersom innholdsleverandører ikke gjør sine produkter tilgjengelige for 
flest mulige ved å legge til rette for bruk av flere formater og plattformer vil dette være en oppgave for 
konkurransemyndighetene å ta stilling til, jf Innst.O.nr. 102 (2004-2005) s. 39. 
131 Se forøvrig Forbrukerrådets klage på iTunes sine forretningsvilkår, jf overfor i note 127. 
132 Se Høringsutkast om forslag til endringer i åndsverkloven m.m. av 2. april 2003 s. 60. 
133 Nimmer (1998) s. 869-871. 
134 Rognstad (1999) s.  352., Rosén s. 349., Karnell (1969) s. 59. Tilsvarende i tysk rett hos Lütje (2000) 
s. 13.  
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lisens er en ren tillatelse, og ikke en definitiv overdragelse av opphavsrettigheten, jf. 

kapittel 2.4.3. Lisensen må anses som en løpende avtale om at opphavsmannen ikke 

skal påtale enerettshandlinger foretatt av lisenstakeren, og ved lisensens utløp 

gjeninntrer opphavsmannens forbudsrett. Tilsvarende løsning følger for tysk rett sin del 

direkte av ordlyden i UrhG § 31 hvoretter en lisens kan være ”sowie räumlich, zeitlich 

oder inhaltlich beschränkt” (min kursivering). I engelsk rett fremkommer det samme av 

CDPA art. 90 (2) b.  

 

Tilsvarende gjelder for tidsmessige begrensninger i overdragelse av varemerkerett, jf.  

lov av 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker, heretter vml. § 34. Til tross for at tidsmessige 

begrensninger i utgangspunktet synes greie oppstår vanskelige grensespørsmål, se 

nedenfor i kapittel 3.5.1 om termineringsklausuler.  

 

Beslektet med tidsmessige begrensninger er opphør av lisenser som er betinget av at  

nærmere angitte omstendigheter inntrer. Et typisk eksempel er at en forlagsavtale kan 

omfatte fremstilling av et visst antall eksemplarer. Åvl. § 39e 3.ledd har en 

deklaratorisk regel om at et forlag har rett til å utgi 3000 eksemplarer av verket. 

Spørsmålet blir om en overskridelse av slike begrensninger medfører 

opphavsrettskrenkelse. I retning av at overskridelser av slike antallsbegrensninger ikke 

medfører opphavsrettskrenkelser går åvl. § 54, hvor overtredelse av åvl. § 39e ikke er 

gjort straffbar . Videre inneholder åvl. § 39e 6.ledd en bestemmelse om at mislighold 

fra forlagets side medfører erstatningsplikt etter den de kontraktrettslige reglene om 

kontrollansvar. I samme retning trekker de danske motivene til den danske 

ophavsretsloven, hvor det uttales at kontraktsregulerende bestemmelser av denne typen 

neppe er egnet til å belegges med straff.135  Uttalelsen er kommentert av Blomqvist 

(1987) s. 62 hvor han hevder at det neppe er adgang til å gjøre forlegger straffri ”i 

tilfælde af kvantitativt massive rætskrænkelser” (min kursivering).  Reelle hensyn kan 

også tale for å anse bagatellmessige antallsmessige krenkelser for et kontraktsbrudd. 

For det første vil opphavsmannens økonomiske tap som regel være av beskjeden art. 

For forfattere som mottar royalty for hvert solgte eksemplar vil salg av flere 

eksemplarer enn det avtalte føre til større økonomisk gevinst jo flere eksemplarer som 

                                                 
135 Se Blomqvist s. 62 som siterer FT 1959/60 A sp. 2777.  
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selges. Den økonomiske interessen som opphavsretten beskytter vil da ikke lide, og det 

synes da ikke å være grunnlag for beskyttelse, dette med mindre man kan påvise at 

antallsbegrensningen beskytter de ideelle interesser. For det andre kan bruk av de 

sanksjoner som står til rådighet for opphavsmannen ved krenkelse undertiden få 

urimelige utslag. Ulovlig fremstilte eksemplarer kan i utgangspunktet være gjenstand 

for inndragning eller tilintetgjørelse, jf. åvl. § 56. Det kan virke urimelig at en uvitende 

tredjeperson som har ervervet eksemplar nummer 3001 skal bli møtt med et 

inndragningskrav, idet ekstinksjon av opphavsretten som hovedregel ikke skjer, jf. 

overfor i kapittel 1.2.2. En slik virkning avbøtes forøvrig av reglen i åvl. § 56 3.ledd jf. 

1.ledd, se kapittel 4.2.3. Hensynet er således sterkt beslektet med det ikke presist angitte 

hensynet til omsetningslivets sikkerhet som verserer i den alminnelige kontraktsretten. 
 

Hensynet til omsetningslivets sikkerhet ivaretas for en stor del av konsumpsjonsregelen i åvl. § 19. 

Formålet med regelen er at erververen av et verkseksemplar skal kunne forføye tingsrettslig over 

eksemplaret uten hinder av opphavsretten. En forutsetning for dette er at eksemplaret er solgt med 

opphavsmannens samtykke. Problemet oppstår når eksemplar nummer 3001 anses å ha blitt solgt uten 

opphavsmannens samtykke, noe som må være konsekvensen dersom man antar at slike 

antallsbegrensninger er opphavsrettslig virkende. Generelt om dette hos Rognstad (1999) kapittel 2.  

 

Det er likevel forhastet å konkludere med at overtredelse av antallsbegrensninger i slike 

tilfeller kun er kontraktrettslig virkende. En gammel dom gjengitt i Rt. 1902 s. 22 

(Robinson Crusoe) var avsagt etter forlagsbestemmelsen i den gamle loven om 

forfatter- og kunstnerrett av 1893.136 En forfatter hadde overdratt forlagsretten til en 

oversettelse av boka Robinson Crusoe av Daniel Defoe. I mangel av annen avtale var 

forlagsretten begrenset til 1000 eksemplarer, jf. lovens § 9 4.ledd. Forlaget klarte ikke å 

føre bevis for at den preseptoriske regelen var fraveket og forlaget ble dømt for 

krenkelse av opphavsretten. Det fremgår ikke klart av domsgrunnene hvor mange 

eksemplarer som ble fremstilt, men av Kristiania byretts premisser fremgår at 

”Biblioteket for de tusind Hjem”, hvor oversettelsen skulle inngå, skulle ha et 

”betydelig større Oplag end 1000 Exemplarer”. 

 

                                                 
136 Lov om forfatterret og kunsterrett av 4. juli 1893.  
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I NJA 2004 s. 363 (Røde Kors) hadde en fotograf i tre separate avtaler fått i oppdrag av 

Røde Kors å ta fotografier som skulle benyttes i Røde Kors´ håndbøker om blant annet 

førstehjelp. Etter fotografens oppfatning var avtalen begrenset til å gjelde kun første 

opplag av håndbøkene, samt et begrenset antall eksemplarer av hver håndbok. Røde 

Kors hadde benyttet fotografiene i en større utstrekning enn dette, herunder at de hadde 

lagret fotografiene digitalt. Fotografen krevde vederlag for den ulovlige bruken, 

erstatning, samt tilintetgjørelse av de digitalt lagrede kopiene.  

 

Høgsta Domstolen tok utgangspunkt i ”bestillerregelen” i den tidligere svenske loven 

om rett til fotografiske bilder137 som gjaldt for den første av de tre inngåtte avtaler om 

bruk. Etter denne loven tilfalt retten til bildet bestilleren dersom annet ikke uttrykkelig 

var avtalt. Retten uttaler ”För att ett uttryckligt avtal om begränsningar i 

användearrätten skall kunna anses föreligga bör utan också att beställaren tagit del av 

dessa och uttryckligen godtagit dem vid avtalets inngående. Det ankommer på den som 

gör begränsninar gällande att visa at sådana också uttrykcligen avtalats.” Retten fant at 

fotografen ikke hadde uttalt seg utrykkelig nok for å hindre at bestillerregelens 

presumpsjon om at retten tilfaller bestilleren var opphevet. Den tidligere bestemmelsen 

i fotografiloven ble inkorporert i den nye svenske åndsverkloven før de to siste avtalene 

ble inngått, uten at dette fikk Høgsta Domstolen til å se annerledes på saken for disse 

avtalenes vedkommende. Høgsta Domstolen avgjorde tvisten etter en tolkning av den 

konkrete avtalen og gikk således ikke inn på den opphavsrettslige 

krenkelsesvurderingen, og slikt sett er dommen ikke særlig egnet til å belyse forholdet 

mellom kontraktsrettskrenkelser og opphavsrettskrenkelser.138  

 

Hvis man allikevel skal forsøke å trekke noe ut av dommen kan følgende synspunkter 

bidra: Fotografen påsto brudd på opphavsretten –ikke brudd på avtalen. Ingen av 

instansene hadde innvendinger mot formuleringen av påstanden, og det synes dermed 

som om retten ville ha konkludert med brudd på opphavsretten dersom den fant at 

fotografen hadde uttrykt seg tilstrekkelig sterkt til å bryte med presumpsjonen i 

                                                 
137 Lov nr. 730 av 1960. 
138 En grundigere analyse av Høgsta Domstolens tolkning av avtalen i lys av opphavsrettslige 
tolkningsprinsipper, herunder tolkning i lys av den opphavsrettslige spesialitetsgrunnsetning og formålet 
med avtalen finnes hos Nordell (2004). 
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bestillerregelen. Fotografens argumenterte for at han med opphavsrettslig virkning 

kunne dele opp sine eneretter til eksemplarfremstilling og/eller spredning. Kvantitativt 

gikk begrensningen ut på at flere enn et visst antall av hans fotografier ikke måtte 

trykkes opp, samt at fotografiene kun skulle brukes i ett opplag. All den tid Røde Kors 

trykket opp en mengde flere eksemplarer (i alt 16 opplag) var dermed disse 

begrensningene brutt, og retten ville sannsynligvis behandlet dette som brudd på 

opphavsrettigheten. Disse betraktningene kan etter min mening om, enn svakt, tas til 

inntekt for at kvantitative begrensninger kan ha opphavsrettslig virkning. 

 

Spørsmålet om antallsmessige begrensninger er ikke direkte tatt stilling til i den norske 

åndsverklovens forarbeider. Enkelte uttalelser i svenske forarbeider kan tas til inntekt 

for at slike begrensninger har opphavsrettslig virkning. I SOU 1956:25 s. 276 heter det 

således at ”rätten at utgiva en bok [kan] begränsas till viss upplaga (...) och rätten att 

framföra et sceniskt verk kan begränsas till visst antal föreställningar (...).  

 

I teorien har Rognstad tatt til ordet for at slike antallsmessige begrensninger bør godtas 

som opphavsrettslig relevante, men at konkurransereglene kan gjøre oppdelingen 

ulovlig.139 Tilsvarende gjelder for tysk rett, som foruten å anerkjenne antallsmessige 

overskridelser som opphavsrettslig relevant også anerkjenner at overskridelse av 

bestemmelser om frieksemplarer medfører krenkelse.140  

 

Hvorvidt kvantumsmessige små overskridelser av antallsbegrensninger også må anes 

som opphavsrettslig virkende kan det vel reises spørsmål om. De nevnte uttalelsene fra 

de danske forarbeider taler mot dette. Sikkert må det være at der det skal fremstilles få 

eksemplarer, for eksempel et eksemplar av en skulptur, må det være 

opphavsrettskrenkelse dersom det fremstilles to eksemplarer. Annerledes kan det være 

urimelig å anvende straffebestemmelsen i åndsverksloven dersom et forlag har rett til å 

produsere 3000 bøker, men trykker 3010. Kanskje bør den strafferettslige 

                                                 
139 Se Rognstad (1999) s. 353-354. Tilsvarende Bing (1975) s. 76: ”Trykker forlaget flere eksemplarer 
enn det har rett til etter dette [avtale eller åvl. § 39e], vil ikke dette bare være i strid med avtalen, det vil 
krenke forfatterens opphavsrett til verket.” Også Blomqvist (1987) s. 80.  For tysk retts vedkommende, jf. 
Haberstumpf (1993) s. 156, som foruten å gi tallmessige begrensninger opphavsrettslig virkning innen 
forlagsretten, gjør det samme for avtaler om fremstiling av datamaskinprogrammer.  
140 Se Reimer (1962) s. 628. 
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rettsstridsreservasjonen komme til anvendelse, slik at overskridelsen bare blir ansett 

som et kontraktsbrudd. På den annen side kan et kriterium om at ”mindre” krenkelser 

kun er kontraktrettslig virkende føre til en rettsteknisk vanskelig håndterbar regel. Hva 

som er en ”mindre” krenkelse vil variere fra sak til sak, og avhengig av hvilken type 

åndsverk det er tale om. 

 

Tatt i betraktning de rettskilder nevnt overfor synes det å måtte konkluderes med at 

kvantumsmessige overskridelser må sanksjoneres opphavsrettslig. 

3.4.2 Geografiske begrensninger 

Spørsmålet som skal drøftes her er hvorvidt opphavsmannen kan bestemme at et verk 

bare kan benyttes innenfor et nærmere bestemt geografisk område. For eksempel kan en 

rett til å fremføre et verk på scenen gjelde bare teatre i Oslo, eller en rett til å benytte et 

datamaskinprogram kan gis for en bestemt bygning eller på en bestemt datamaskin. 

Eksemplene kan gjøres tallrike og forskjelligartede. Jeg kommer her kun med noen 

prinsipielle betraktninger. 

 

UrhG § 31 (1) tillater at utnyttelsesretter begrenses ”räumlich”.  Regelen innebærer at 

begrensninger i ”rom” gis opphavsrettslig virkning, men kun dersom dette gjøres for å 

nå sluttbrukere i forskjellige kretser.141 Ingen av de nordisk lovene har tilsvarende 

bestemmelse, men vml. § 34 2.ledd inneholder en bestemmelse om at merkehaveren 

kan påtale lisenstagerens bruk av varemerket i strid med vilkår om “hvilket geografiske 

område lisenshaveren kan bruke merket”. For svensk retts vedkommende uttales det i 

SOU 1956:25 s. 276 at ”(...) rätten at utgiva en bok [kan] begränsas till (...) visst land, 

og rätten att fremföra ett sceniskt verk kan begränsas till (...) viss ort, t.o.m. till viss 

teater.” Brudd på slike bestemmelser medfører krenkelse av opphavsretten. 142

 

Under henvisning til at det opphavsrettslige konsumpsjonsprinsippet sterkt vil begrense 

muligheten for territoriell oppdeling av enerettene antar Rosén at slik oppdeling ikke 

                                                 
141 Lütje (2000) s. 14. 
142 Tilsvarende Lund (1961) s. 193 hvor en overdragelse kan avgrenses til ”tiden eller stedet for en 
benyttelse (...)”. Se også Karnell (1969) s. 59. 
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har opphavsrettslig virkning på forlagsrettens område.143 Rognstad ser ut til å ha 

atskillig sympati for argumentet hva gjelder geografisk oppdeling innad i landet. For 

territoriale begrensninger utover landegrensen, men innad i EØS antar Rognstad at 

”direkte salg i strid med en geografisk begrensning er et opphavsbrudd med mindre 

begrensningen kommer i konflikt med (EØS-) konkurransereglene.”144 Jeg oppfatter 

Rognstad dit hen at dersom geografisk oppdeling er opphavsrettslig relevant, slik at 

opphavsmannen har kompetanse til å foreta en slik kvalifisering, vil hans faktiske 

utøvelse av denne kompetansen kunne stride mot konkurransereglene i EØS-avtalen. 145

 

Såkalte områdelisenser (site-licenses) gir tillatelser til å benytte datamaskinprogramvare 

innenfor et bestemt geografisk område for eksempel i en bestemt bygning.146 

Spørsmålet er hva følgene blir av at samme lisenstager benytter programvaren på et 

annet geografisk sted. Dersom man legger uttalelsene i SOU 1956:25 sitert overfor til 

grunn, taler dette for å anerkjenne slike bestemmelser som opphavsrettslig relevante. 

Alternativt til områdelisenser kan man tenke seg lisenstildeling for et bestemt antall 

brukere. En slik antallsbegrensning vil være opphavsrettslig bindende, jf. det som er 

sagt overfor.  Opphavsmannen har her direkte kontroll over utnyttelsesintensiteten til 

programmet, og bestemmer direkte hvor mange eksemplarfremstillinger som kan skje. 

Områdelisenser et preg av å være en administrativ måte å forvalte lisenstildelinger på. 

Da det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvor mange lisenser man trenger for 

eksempel i en stor bedrift, kan det være hensiktsmessig å kjøpe en lisens som omfatter 

området. Det synes liten grunn til å frata en slik oppdeling opphavsrettslig relevans når 

en først tillater antallsbegrensninger, slik at det fremdeles er utnyttelsesintensiteten 

opphavsmannen kontrollerer. På den annen side kan en streng anvendelse av en slik 

geografisk oppdeling slå urimelig ut. Dersom programvare installeres på en bærbar 

datamaskin som benyttes dels på det tillate området og dels utenfor synes det lite 

rimelig å straffe for opphavsrettskrenkelse når brukeren tar med seg datamaskinen 

utenfor arbeidsstedet. Samme synspunkt må være veiledende i virtuelle geografiske 

begrensninger, slik at et verk som er tillatt lagt ut på en bedrifts intranett ikke kan 

                                                 
143 Rosén (1989) s. 362. 
144 Rognstad (1999) s. 351. 
145 Se Rognstad (1999) s. 740. 
146 Andersen (2001) s. 374. Se også Torvund (1997) s. 151. 
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legges ut på bedriftens internettsider uten at dette medfører krenkelse av 

opphavsretten.147   

  

Jeg lar sammenfatningen av disse synspunktene om kvantitative grenser utstå til 

drøftelsen i kapittel 4.3.1, men forskutterer at vilkår som har med et verks 

utnyttelsesintensitet normalt bør anses som opphavsrettslig virkende.  

3.5 Kvalitative grenser 

Overfor var spørsmålet i stor grad relatert til begrensninger som opphavsmannen kan 

sette vedrørende intensiteten ved utnyttelsen av verket. Spørsmålet som nå skal drøftes 

er hvor langt oppdelingsadgangen går når det gjelder hvilket innhold enerettene har. En 

oppdeling av enerettene etter hvilket innhold disse har må som utgangspunkt 

anerkjennes i norsk rett, jf. kapittel 3.2. 

 

For tysk retts vedkommende fremgår oppdelingsadgangen av UrhG § 31(1) ved at en 

utnyttelsesrett kan begrenses ”inhaltlich”. Tilsvarende for engelsk rett fremgår etter 

CDPA art. 90 (2) a. Den nærmere oppdelingsadgangen har ikke vært undergitt noen 

særskilt drøftelse for norsk retts vedkommende. I tysk rett har derimot spørsmålet vært 

drøftet i en rekke dommer. Noen av disse skal nå refereres. Disse dommene danner 

grunnlag for noen momenter som bør kunne oppstilles i forhold til vilkåret om at en 

utnyttelse må ha selvstendig økonomisk verdi samt en nærmere bestemt tilknytning til 

enerettene, jf. kapittel 4.2 og 4.3. 

  

GRUR 1959 s. 200 (Heiligenhof) behandlet spørsmålet om utgivelse i bokklubb kan 

atskilles fra spredning fra et forlag. I denne saken hadde opphavsmannen overdratt 

retten til å utgi et verk i bokklubb til A. Senere hadde han overdratt forlagsretten til 

forlaget B. Forlaget B overdro i sin tur nok en rett til å distribuere i bokklubbform til C. 

Spørsmålet om C derved krenket As rett ble besvart positivt av domstolen.148 Retten 

fant at bokklubbretten var en tinglig rett som kunne gjøres gjeldende av 

rettighetshaveren.  Avgjørelsen ble tatt til inntekt for et generelt vurderingstema for 

                                                 
147 Etter tysk rett er slike bestemmelser om geografiske begrensninger i bruk av programvare kun 
kontraktrettslig virkende, jf. Haberstumpf (1993) s. 158. 
148 Saksforholdet referert at Rosén (1989) s. 359-360. 
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enerettenes oppdelelighet. I følge teorien var oppdeling som knyttet seg til omfanget av 

en utnyttelse (Umfang) opphavsrettslig virkende, mens vilkår som hadde med måten 

(Art und Weise) rettigheten utøves på kun hadde kontraktsrettslig virkning.149 

Sondringen møtte kritikk for å være intetsigende.150  

 

Spørsmålet om distribusjon av verk i bokklubb har også vært oppe for norske domstoler 

uten at saken har fått sin (opphavsrettslige) løsning. I Rt. 1999 s. 1320 (Frislid) var 

spørsmålet hvorvidt Frislid, som hadde oversatt verket ”Verdens Dyr” fra engelsk til 

norsk, hadde rett på tilleggsvederlag når forlaget Cappelen distribuerte verket gjennom 

Den Norske Bokklubben AS. Det var uomtvistet at Cappelen hadde rett til å 

videreoverdra retten, men en slik videreoverdragelse utløste plikt til å betale 

tilleggsvederlaget. Cappelen hadde inngått en såkalt ”all inclusive” –avtale med Den 

Norske Bokklubben, hvoretter Cappelen skulle stå for produksjonskostnadene samt 

være ansvarlig for oppgjøret overfor rettighetshaveren. Under skarp dissens kom 

Høyesterett til at bokklubbdistribusjonen utløste krav på tilleggsvederlag og opphevet 

Borgarting lagmannsretts dom som hadde frifunnet Cappelen for kravet. Etter en 

konkret tolkning av avtalen mellom Frislid og Cappelen kom Høyesterett til at det ikke 

var noe krav om at det måtte forligge en formell rettighetsoverdragelse for at 

tilleggskravet skulle utløses. Flertallet kom til at avtalens ordlyd med støtte i formålet 

med klausulen om tilleggsvederlag måtte lede til at en slik ”all inclusive” –avtale måtte 

sidestilles med en reell overdragelse. Mindretallet mente ordlyden i avtalen var klar slik 

at det ikke var rom for noen formålstolkninger.  

 

Interessant i denne sammenheng er Frislids atter subsidiære anførsel. Han påstod her at 

Cappelens spredning gjennom bokklubben utgjorde en krenking av den overførte 

enerett. Det var ubestridt at Cappelen hadde ervervet rett til videreoverdragelse, men 

Frislid mente at denne retten ikke omfattet den spredning det her var tale om. Flertallet 

trengte ikke ta stilling til anførselen idet den fant at avtalen måtte tolkes dit hen at det 

forelå en videreoverdragelse som utløste krav på tilleggsvederlag. Mindretallet på sin 

side forkastet anførselen om at det forelå en krenkelse av opphavsretten uten større 

diskusjon. Mindretallets ignorering av innsigelsen om krenkelse av opphavsretten kan, 
                                                 
149 Rognstad (1999) s. 329 med videre henvisninger. 
150 For eksempel Rognstad (1999) s. 334 og Rosén (1989) s. 139. 
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om enn meget svakt, tale for at distribusjon i bokklubb ikke er en selvstendig utnyttelse 

etter norsk rett.  

  
Til støtte for at omsetning i bokklubber kan være en opphavsrettslig tillatt oppdeling av enerettene kan 

anføres at flertallets konstruerte ratio decidendi var at opphavsmannen burde nyte godt av 

inntektspotensialet som ble realisert av spredning gjennom bokklubben. Dommens resultat støtter således 

opp under et sterkere vern av opphavsmannens økonomiske interessesubjektivitet. Ytterligere støtte for at 

bokklubbdistribusjon er en selvstendig utnyttelsesrett kan leses ut av Borgarting lagmannsretts premisser 

i saken.151 Retten kom også til at avtalen omfattet en rett for forlaget til å distribuere gjennom bokklubber 

uten at dette utløste krav om tilleggsvederlag. Retten uttalte at ”salg gjennom bokklubb ikke betraktes 

som en så vidt spesiell og særegen omsetningsmåte i forhold til annen omsetning av litteratur” at forlaget 

måtte spørre Frislid før slik spredning ble foretatt. Videre uttales det at ”I utgangspunktet gir således en 

vanlig forlagsrett rett til omsetning gjennom bokklubb”. Disse uttalelsene falt etter å ha konstatert at 

avtalen mellom forlaget og Frislid ikke inneholder noen ”bestemmelser som begrenser forlagets rett til å 

utgi verket”. Dersom retten til å spre verket gjennom bokklubber uttrykkelig ble holdt tilbake tyder 

premissene i dommen på at brudd på dette vilkåret ville medført krenkelse av opphavsretten.152

 

I GRUR 1992 s. 310 (Taschenbuch) var spørsmålet om erververen av rettigheter til å 

spre åtte verk i heftet innbinding (softbacks) hadde beskyttelse mot at en konkurrerende 

lisenstager hadde fått rett til å spre verket i normalutgave (hardback).  Innehaveren av 

softbacklisensen hevdet forgjeves at hardbackutgaven krenket dennes rett, dette særlig 

siden hardbackutgaven ble solgt billigere enn den heftede utgaven. Retten kom til at 

utgivelse i heftet utgave var ”klar abgrenzbar, da sie wirtschaftlich - technisch 

einheitlich und selbständig erscheine [kann]”153  fra normalutgaver. Retten uttalte også 

at en forskjell i pris ikke er avgjørende for hva som kan utgjøre en selvstendig 

utnyttelsesrett.  

 

Fra bokbransjen nevnes også bestemmelser om en boks nærmere utforming (skrifttype, 

omslag osv.). Der er antatt av slike bestemmelser er utenfor opphavsmannens enerett. 

154 I SOU 1956:25 s. 276 går det frem at ”(...) författare [som] förbehåller sig att verket 

                                                 
151 Sak LB 1996-3568. 
152 Samme konklusjon hos Rognstad (1999) s. 344. 
153 Tyske sitater vi bli brukt i det videre uten konsekvent oversetting til norsk. Dette er for så vidt 
beklagelig, men gjøre ut fra plasshensyn.  
154 Rosén (1989) s. 311. 
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skall utgivas i viss utstyrsel” kun har kontraktrettslige sanksjonsmidler til rådighet 

dersom vilkåret brytes.  

 
Tilsvarende ser ikke ut til å gjelde etter vml. § 34 2.ledd. Her kan varemerkeholderen påtale det forhold at 

lisenstageren ikke overholder bestemmelser om ”i hvilken utforming merket kan brukes”. I tillegg kan 

innehaveren av varemerkeretten med varemerkerettslig virkning bestemme hvilken kvalitet varer som 

forsynes med varemerket skal ha. Lassen/Stenvik (2003) s. 438 omtaler disse bestemmelsene som en klar 

utvidelse av varemerkeholderens rett i forhold til tidligere rettstilstand hvor kun tidsmessige- og 

geografiske begrensninger, samt begrensninger i hvilke varer som kan forsynes med varemerket kunne 

lede til varemerkeinngrep.  

 

”OEM-versjonsaken”155 gjaldt spredning av datamaskinprogramvare. Original 

Equipment Manufacture (OEM) innebærer at programvare kjøpes direkte i tilknytning 

til kjøp av en maskinvare, til forskjell fra programvare som selges selvstendig gjennom 

faghandel. OEM-programvaren hadde en noe annen ytre utforming enn programvare 

omsatt gjennom faghandel, samt at prisen var lavere. A hadde kjøpt en OEM 

programvare uten samtidig å kjøpe maskinvare av forhandleren B. Microsoft saksøkte 

A med påstand om at han krenket opphavsretten ved bruk av programvaren idet det 

forelå et tinglig virkende forbehold om at B kun kunne selge OEM-programvare i 

tilknytning til salg av maskinvare. I underinstansen kom Berlin Kammergericht til at det 

forelå en overtredelse av spredningsretten fordi OEM-distribusjon var en selvstendig 

utnyttelsesform.156 Bundesgerichthof på sin side konstaterte innledningsvis at en 

opphavsrettslig virkende oppdeling må være ”übliche, technisch und wirtschaftlich 

eigenständige und damit klar abgrenzbare Nutzungsformen”, men at spørsmålet om 

OEM-distribusjon tilfredstilte disse kravene ikke var avgjørende for denne saken. 

                                                 
155 GRUR 2001 s. 153. 
156 Urteil des Kammergerichts av 17. juni 1997, gjengitt i CR 1998 s. 137. Dommen er kritisert hos 
Rognstad (1999) s. 349 hvor han hevder at konsumpsjonsprinsippet må slå igjennom for slike vilkår slik 
at når eksemplaret først er solgt med opphavsmannens samtykke er all rett til videre spredning konsumert 
hva gjelder de enkelte eksemplarer. Forøvrig har Oberlandsgericht Frankfurt a.M  bekreftet Berlin 
Kammergericht ved at den kom til at OEM utgjorde en økonomisk og teknisk selvstendig utnyttelseart, 
og konsekvensen av dette var at når en slik oppdeling var foretatt ble konsumpsjonsprinsippet tilsvarende 
begrenset. ZUM 2000 s.763. 
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Retten kom til at spredningsretten uansett var konsumert på forhandlerens hånd, og at 

konsumpsjon var uavhengig av om utnyttelsen ble ansett som selvstendig eller ikke.157

 

Opphavsmannen kan med opphavsrettslig virkning begrense hvem som skal ha tillatelse 

til å foreta en opphavsrettslig relevant handling. Enerettene i åndsverkloven er 

generelle, det vil si at de i utgangspunktet kan gjøres gjeldende for og i mot alle, jf. 

kapittel 1.2.2. Opphavsmannens frihet til å inngå avtaler om utnyttelse av sitt verk 

omfatter også retten til å bestemme hvem avtalen skal inngås med. Selvsagt er dette i 

rene tilfeller; dersom en forlegger får rett til å utgi et verk, har ikke alle andre forleggere 

samme retten. I mindre rene tilfeller er utgangspunktet like selvsagt. I en avgjørelse 

publisert i RG 1999 s. 323 hadde enkeltmannsforetaket Oscar Video, som drev utleie av 

videogrammer fått kansellert sin avtale med videodistributøren Warner Bros. Praksisen 

i bransjen var at utleier kjøpte eksemplarer av videogrammene fra distributøren. I 

tilknytning til kjøpet fikk utleieren tillatelse til å foreta utleie av eksemplaret, en 

tillatelse som er helt nødvendig idet utleieretten beror på opphavsmannens hånd ved 

salg av verkseksemplarer, jf. åvl. § 19 2.ledd. Oscar Video kjøpte i mangel av avtale 

med Warner Bros. eksemplarer fra andre videoutleiere for så å leie ut disse. Så vel 

herredsretten som lagmannsretten kom til at Oscar Video krenket opphavsretten. Oscar 

Video ble dermed ikke hørt med den innsigelse at så lenge andre videoutleiere ikke 

krenket opphavsretten ved utleie av kjøpte videogrammer, så gjorde heller ikke han det. 

Dommen er selvsagt riktig, og begrunnelsen ligger i dagen; den enkelte utleier som har 

avtale med Warner Bros. har fått en begrenset rett (lisens) til å foreta en handling som 

ellers er forbeholdt opphavsmannen (her: utleie). En rett til begrensninger i 

avtakerkretsen kan sees på som utslag av den alminnelige avtalerettslige 

kontraheringsfriheten. 

  

Når det gjelder begrensninger i hvem som er avtagere til et verk kan nevnes at Rognstad 

(1999) s. 348 stiller seg negativt til ”avtakerbegrensninger i sin alminnelighet”. Dette 

slik at et påbud om at et verk kun skal spres gjennom faghandler og ikke eksempelvis 

gjennom bensinstasjoner, alene kan virke kontraktrettslig under henvisning til at det er 

                                                 
157 Dommen er kommenter av Metzger (2001) i GRUR 2001 210-214. Etter hans mening er resultatet 
riktig, men begrunnelsen mangelfull. Etter hans mening burde domstolen drøfte de konkurranserettslige 
spørsmål vertikal prisdifferensiering skaper. Dommen er også kritisert av Till Jaeger i ZUM 12/2000. 
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samme kundegruppe som nåes. Til støtte for at opphavsmannens i mange tilfeller mister 

kontroll med hvordan verket omsettes nevnes Rt. 1955 s. 563 (Lindberg). Her var 

forholdet slik at en tilvirker av grammofonplater hadde trykket på platene at disse ikke 

kunne fremføres offentlig uten dennes samtykke. Det var på det rene at platetilvirkeren 

ikke hadde noen opphavsrettslige enretter, men under skarp dissens godtok Høyesterett 

klausulen som avtalerettslig bindende for kjøperne. Interessant i dommen var 

spørsmålet om platetilvirkeren her snek seg til opphavsrettigheter ved avtale på 

bekostning av opphavsmannens rettigheter. Flertallet hadde etter min mening store 

problemer med å formulere seg klart på dette punktet. Retten slår først fast at ”Forutsatt 

at han [opphavsmannen]  ikke har gift [sic!] en plateprodusent en eksklusiv rett, kan ha 

gi andre produsenter adgang til lydfesting, reproduksjon og distribusjon, og det står ham 

også fritt å nekte dem omsetning med en klausul som den foreliggende”. Uttalelsen 

indikerer en oppdelingsadgang med hensyn til hvilke vilkår en videre spredning kan 

skje. Imidlertid, etter å ha slått fast at plateprodusentens arbeid var resultatet av en 

selvstendig teknisk og industriell innsats, kom flertallet tilsynelatende til det diametralt 

motsatte resultat når det uttaler at ”opphavsmannen (...) ikke med hjemmel i [åndsverk] 

loven kan motsette seg den innskrenkning i omsetningen, at produsenten overfor 

erververen betinger seg, at offentlig fremføring av produsentens plate bare må finne 

sted med samtykke av ham.” Grunnlaget for at gramofonselskapet kunne sette slike 

betingelser lå i lydfestingen av verket og ikke verket i seg selv, det vil si det samme 

rasjonale som ligger bak någjeldende åvl. § 45. Retten fant altså at opphavsmannen ikke 

kunne bestemme hvordan plateprodusentens forhold til sine kunder ved omsetningen av 

verket skulle være. Den rettskildemessige verdien av dommen er lav hva gjelder dette 

arbeidets tema. Foruten at det er dissens i dommen, er var opphavsmannen selv ikke 

part i saken. Uttalelsene om forholdet mellom opphavsmannen og produsenten kan 

dermed ikke tas direkte til støtte for om opphavsmannen kan styre forholdet mellom 

produsenten og dennes kunder. På den annen side var TONO hjelpeintervenient på 

kjøperens side sin side og argumenterte, som nevnt, at plateprodusenten snek seg til 

opphavsrettslige eneretter. Det lå dermed en forutsetning til grunn TONOs 

argumentasjon, nemlig den at det var opphavsmannen, og kun denne, som kunne 

anvende avtakerbegrensninger ved salg av grammofonplaten. Retten hadde altså ikke 

sans for denne argumentasjonen.   

 

 63



Undertiden oppstår spørsmålet om opphavsmannen kan kontrollere hvorvidt senere 

avtakere av verk kan, eventuelt ikke kan, ta avgift ved videre spredning. Dette gjelder 

også for åpen programvare158 hvor det er vanlig at lisenstagere som viderelisensierer 

programvare må gjøre dette uten å ta seg betalt, jf. eksempelvis GPL art. 2 b).  

Formulert i rettighetsterminologi blir dette et spørsmål om opphavsmannen kan holde 

tilbake interessesubjektiviteten med opphavsrettslig virkning når han disponerer juridisk 

over sitt verk. Kielland (2005) konkluderer hva gjelder GPL med at forbudet mot å ta 

seg betalt for videre lisensiering kun er kontraktsrettslig virkende, under henvisning til 

at retten til å få vederlag for sitt verk er en konsekvens av eneretten, ikke en del av 

denne.159  

 

Mer generelt kan Rt. 1955 s. 536 (Lindberg) nevnes (se referat og kritikk av dommen 

overfor). Spørsmålet var om en plateprodusent kunne kreve avgift for hver gang deres 

plater ble fremført for offentligheten. Rettens flertall kom til at opphavsmannen ikke 

med hjemmel i loven kunne motsette seg produsentens vilkår om at ”offentlig 

fremføring av produsentens plate bare må finne sted med samtykke av ham”. Det var 

dermed utenfor opphavsmannens rekkevidde å bestemme prisen på hans verk med 

opphavsrettslig virkning, da han ikke kunne hindre at gramofonprodusenten tok avgift 

ved offentlig fremføring.  Mindretallets vurdering tok utgangspunkt i at ”De 

innskrenkninger i den alminnelige handlefrihet som er innført på dette felt 

[opphavsretten], er etter lovens system utelukkende oppstillet til fordel for 

opphavsmannen og hans eventuelle rettsetterfølgere”. Uttalelsen kan tolkes dit hen at 

andre enn opphavsmannen ikke skal ha økonomisk gevinst av verket slik at den 

økonomiske gevinsten i seg selv er en del av enerettene. En slik forståelse av dommen 

er forhastet. Tema i dommen var hvorvidt tredjemann var bundet av et vilkår om at 

produsenten skal ha betalt for fremføring og dette ble besvart negativt av mindretallet. 

Hvorvidt det å ta betalt for fremføringen utgjorde en krenkelse overfor opphavsmannen 

ble ikke kommentert i dette votumet. Viktig er det således at verdien av det ferdige 

produktet – grammofonplaten – består av verdien av selve åndsverket, samt verdien av 

produsentens innsats. Rognstad (1999) s. 335 sin uttalelse om at retten til å fastsette et 

                                                 
158 Om åpen programvare og GPL se straks nedenfor i kapittel 3.5.1. 
159 Kielland (2005) s. 90-91 med videre henvisninger til Rognstad (1999) s. 335. 
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produkts pris kun er en konsekvens av å være i en enerettsposisjon, som er i 

overnestemmelse med førstvoterende i Lindbergsaken, har nok de beste grunner for seg. 

 

Det kan spørres om det å foreta digitalisering av et verk med opphavsrettslig virkning 

kan skilles fra retten til å anvende verket på annen måte. Spørsmålet blir da for 

eksempel om en avis som har fått tillatelse til å trykke en artikkel i papirutgaven også 

har rett til å publisere artikkelen på internett. Et annet eksempel er om en som har fått 

rett til å benytte et fotografi i en publikasjon også har rett til å digitalisere fotografiet. 

Utgangspunktet må være at slik oppdeling kan skje.160 Åvl. § 2 2.ledd kvalifiserer 

eksemplarfremstillingsretten til å omfatte også overføring av verket til innretning som 

kan gjengi det. Når et verk digitaliseres overføres det nettopp til innretning som kan 

gjengi det, nemlig et digitalt lagringsmedium. 

 

NJA 2004 s. 363 (Røde Kors) hadde et element av kvalitativ oppdeling av enerettene. 

Foruten at Røde Kors etter fotografens mening hadde benyttet bildene i flere 

eksemplarer av undervisningsmaterialet enn det som var avtalt var også bildene 

digitalisert. Fotografen krevde at disse kopiene ble tilintetgjort. Som nevnt overfor ble 

saken løst etter en tolkning av avtalen hvoretter retten kom til at overdragelsen omfattet 

”rätt til fotografier gjennom att använda dem på det sätt som är föremmål för prövning i 

målet” –herunder retten til å digitalisere bildene. På samme måte som premissene kan 

tale for at kvantitative overskridelser medfører krenkelse av opphavsretten, jf. overfor i 

kapittel 3.4.1, kan dommen, om enn svakt også tas til inntekt for at retten til å 

digitalisere et verk er en selvstendig opphavsrettslig beføyelse.  

 

For norsk retts vedkommende avsa Borgarting lagmannsrett en interessant avgjørelse 

14. november 2005.161 Tvisten sto mellom avisen Dagens Næringsliv (DN) og 

frilancejournalisten Jan Kokkin. Kokkin hadde siden 1992 levert bidrag til avisutgaven 

av DN. Rundt 1999 ble materialet gjort tilgjengelig i en database som kunne aksesseres 

av abonnenter, sammen med alt annet redaksjonelt stoff fra avisen. Kokkin krevde 

fastsettelsesdom for at tilgjengeliggjøringen utgjorde et rettsbrudd, samt erstatning etter 

                                                 
160 En annen sak er at i mange tilfeller vil vel avtalen tolkes dit hen at også retten til digitalisering er 
omfattet, jf. for eksempel avgjørelsen i LB-2001-542 (Dagbladet). 
161 LB-2004-3303. 
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åvl. § 55. Retten tolket den opprinnelige avtalen om bidrag til papirutgaven dit hen at 

retten til publisering i elektronisk form ikke var overdratt, slik at DN krenket Kokkins 

opphavsrett. I sin form er dommen bygget rundt avtaletolkning, men den forutsetter at 

retten til å publisere i papirutgave kan skilles fra retten til å publisere elektronisk med 

opphavsrettslig virkning, og må således anses for å ha prejudikatsverdi for dette skillet. 

Dommen fokuserer endel på spørsmålet om hvorvidt Kokkin burde innsett at hans 

artikkel ble benyttet også elektronisk, eventuelt hvorvidt han ved konkludent adferd 

hadde overdratt retten til elektronisk gjengivelse. At det var (lite) tvil om avtalens 

omfang svekker ikke dommens prejudikatsverdi hva gjelder den opphavsrettslige 

oppdelingen. Således var det interessant når spørsmålet om hvorvidt kravet var foreldet 

dukket opp. Fl. § 9 1.ledd jf. 3.ledd skiller mellom krav oppstått som følge av 

kontraktsbrudd og de som er oppstått som følge av erstatningsansvar for skade. Retten 

var inne på tanken at rettsbruddet oppsto som følge av et kontraktsbrudd, under 

henvisning til at DN var i rettsvillfarelse med tanke på overdragelsens omfang. Retten 

kom allikevel til at krenkelsen sto på egne ben slik at den måtte vurderes etter fl. § 9 

1.ledd, og henviste til at rettsbruddsansvaret var avledet av den strafferettslige 

beskyttelsen for opphavsretten i åvl. § 54.  
 

Et annet eksempel er om opphavsmannen kan kreve at bearbeidere av et verk skal gi 

opphavsmannen (eksklusiv) tillatelse til å benytte seg av verket i den bearbeidede form 

(tilbakelisensiering). Slike vilkår kan utvilsomt inngås på kontraktrettslig basis. Mer 

problematisk er hvorvidt krenkelse av slike vilkår også må anses som en krenkelse av 

opphavsretten. Åpen programvarelisenser inneholder undertiden såkalte ”grantback-

klausuler”. Dette er bestemmelser hvor retten til å benytte en programvare, herunder 

foreta endringer i programmets kildekode gis på betingelse av at lisenstageren 

lisensierer den endrede versjonen tilbake til den opprinnelige lisensgiver. Et eksempel 

på slike grantback-klausuler er Sun Community Source License,162 som benyttes i 

programvareselskapet Sun sine åpne programvareprosjekter. En forutsetning for å få 

tillatelse til å bearbeide og redistribuere programvare undergitt lisensen er at ”You (...) 

grant to Original Contributor a world wide, royalty-free, non exclusive, perpetual and 

                                                 
162 Lisensteksten for Java 2 Standard Edition finnes på 
http://www.sun.com/software/communitysource/j2se/java2/license.xml [sist besøkt 6. april 2006]. 
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irrevocable license, to the extent of Your Intellectual Property Rights (...)”, jf. lisensens 

punkt 2.2b.  

 

På den ene siden kan slike klausuler sees på som en økonomisk utnyttelse av verket ved 

at opphavsmannen får den fordel at andre videreutvikler hans programvare, men at han 

selv får rett til å utnytte den forbedrede programvareversjonen. Beskyttelse av den 

økonomiske interessesubjektiviteten kan da tilsi at krenkelse av vilkåret er 

opphavsrettslig sanksjonert. Det er også mulig å anføre som et reelt hensyn at modellen 

med tilbakelisensiering av endringer er ledd i en utviklingsmodell av programvare som 

kan ses på med atskillig sympati. På denne måten har tilbakelisensieringsmodellen store 

likhetstrekk med åpen programvare hvor copyleft-klausuler in effekt medfører en 

tilbakelisensieringsplikt, der ikke bare til opprinnelig opphavsmann, men til enhver. 

 

Mot å anse slike klausuler som opphavsrettslig virkende er avgjørelsen i Rt. 1955 s. 536 

(Lindberg). Her uttalte førstvoterende at ”Jeg antar at man av det selvstendige arbeidet 

produsenten har nedlagt i platen må trekke den slutning som så vidt jeg forstår ikke er 

motsagt, at opphavsmannen ikke med støtte i åndsverkloven § 1 kan kreve at platen 

stilles til hans disposisjon for offentlig fremføring av verket (...)” (min kursivering). 

Foruten den skarpe dissensen var denne delen av dommen et obiter dictum. Uttalelsen 

kan etter min mening likevel tas til inntekt for at opphavsretten ikke innebærer rett til å 

fastsette vilkår om at verket, etter en selvstendig teknisk og industriell innsats skal falle 

tilbake til opphavsmannen. I tillegg til dette kan tilbakelisensieringsklausuler etter min 

oppfatning sees på som en form for betaling for bruk av verket. Istedenfor å betale en 

sum penger for å få tillatelse til å benytte seg av et verk, betales det i form av 

tilbakelisensiering som den opprinnelige opphavsmannen da kan dra økonomisk nytte 

av. Som jeg vil anføre i kapittel 4.3.3 bør opphavsmannens rett til å motta betaling for 

verket anses som en konsekvens av eneretten, og ikke en del av denne. 

 

Ytterligere et problem med slike bestemmelser er at vilkåret må oppfattes slik at man på 

forhånd disponerer over de opphavsrettigheter man får til bearbeidelsen. Det er i 

utgangspunktet ikke noe i veien for at man disponerer over opphavsrettigheter før de 
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oppstår.163 Plikten til å innrømme ”Original Contributor” en lisens oppstår etter at den 

opphavsrettslige relevante handlingen er foretatt (eksemplarfremstilling), og uavhengig 

av om det bearbeidede verket tilgjengeliggjøres for allmennheten. Problematisk er det 

om en slik etterfølgende krenking av kontrakten skal medføre at 

eksemplarfremstillingen aldri var rettmessig og således en krenkelse, se drøftelsen av 

termineringsklausuler i straks nedenfor.  

3.5.1 Særlig om åpen programvare og termineringsklausuler 

I de senere årene har det blitt relativt vanlig å tilgjengeliggjøre datamaskinprogramvare 

under åpne programvarelisenser. Dette er for så vidt normale lisenser for 

datamaskinprogramvare, men der brukeren av programvaren har en mengde flere 

tillatelser til å benytte programmet enn tradisjonelle proprietære lisenser. Brukeren får 

tilgang til programmets kildekode, og står fritt til å endre programmet, samt til å spre 

det opprinnelige og det endrede programmet. På den annen side har lisensene vilkår 

som må tilfredsstilles for at endringer og spredning skal være tillatt. Dette kan dreie seg 

om at den endrede programvaren underkastes samme lisensvilkår som den opprinnelige 

(såkalt copyleft-vilkår), at programmet bare kan spres samtidig som kildekoden gjøres 

tilgjengelig og at programmet skal gjøres tilgjengelig gratis.164 Den mest vanlige åpen 

programvarelisensen i dag er General Public License (GPL) som er utformet av Free 

Software Foundation.165 Lisensens rettslige status er på flere punkter uklar, blant annet 

hvilke bestemmelser i lisensen som nyter opphavsrettslig beskyttelse og hvilke som er 

rene kontraktsbestemmelser. Det er også usikkerhet om gyldigheten av de rene 

kontraktsbestemmelsene, herunder ansvarsfraskrivelsen i art. 11. Disse spørsmål vil 

ikke bli forfulgt i det følgende.166 Det er kun spørsmålet om et eller flere av vilkårene i 

lisensen utgjør en relevant oppdeling av enerettene som skal drøftes.   

 

Gyldigheten av GPL har vært underkastet rettslig prøving ved én anledning.167 
168Saksforholdet var at et tysk firma (S) med hovedsete i Nederland tilbød for 

                                                 
163 Se Koktvedgaard (1999) s. 362. 
164 For en god oversikt over åpen programvare se Kielland (2005) s. 23 flg.  
165 Lisensens tekst finnes på http://opensource.org/licenses/gpl-license.php [sist besøkt 6. april 2006]. 
166 For tysk rett se Spindler (2004) kapittel D og E. 
167 Welte gegen  S…. Deutchland GmbH. Az: 21 O 6123/04 Landgericht München. 
168 GPL har også vært nevnt for amerikanske domstoler, uten at lisensens gyldighet direkte har vært 
berørt. Se Microsystems Software Inc v. Scandinavian Online AB, 98 F.Supp 2d 74 (D.Mass. 2000), 
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nedlasting fra firmaets internettside programvare som inkluderte GPL-programvaren 

”netfilter/iptables”, uten at det ble gjort oppmerksomt på at  programvaren var undergitt 

GPL eller at lisensvilkårene og programmets kildekode var gjort tilgjengelige slik GPL 

krever. Byretten undersøkte om vilkårene i GPL utgjorde en opphavsrettslig relevant 

begrensning etter UrhG § 31 (altså om begrensningen var ”räumlich, zeitlich oder 

inhaltlich”). Etter å ha anvendt rettssetningen fra OEM-dommen (se referat overfor) 

kom retten til at vilkårene ikke oppfylte kravet etter UrhG § 31. Lisensiering under GPL 

ble dermed ansett som ikke opphavsrettslig virkende. Retten kom allikevel til at S 

krenket opphavsretten. Begrunnelsen for dette var å finne i GPL art. 4 som statuerer 

automatisk bortfall av lisensen dersom noen av lisensvilkårene brytes. Retten mente at 

en slik ”automatichen Rechtrückfall” var i overensstemmelse med tysk rett. S hadde, 

når lisensvilkårene ikke var oppfylte, ingen rett til å benytte programvaren.169  

 

Norsk rett har ingen tilsvarende lære om resolutive vilkår slik tysk rett har. En rekke 

lisenser har likevel lignende termineringsklausuler. Dette er bestemmelser som bringer 

en lisens til opphør ved brudd på lisensens vilkår. Bestemmelsene er forskjellig 

utformet og kan enten være ubetinget (at et hvert brudd på en hvilken som helst 

bestemmelse i lisensen medfører at lisensen bringes til opphør) eller i varierende grad 

betinget (for eksempel av vesentlig mislighold eller at nærmere angitte vilkår er brutt). I 

den første kategorien har vi GPL art. 4 som sier at ”You may not copy, modify, 

sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this license. 

Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, 

and will automatically terminate your rights under this license”. Sun Community 

Source License art. 6.2 (i) og (ii) gir henholdsvis en 30 dagers frist til å overholde 

lisensvilkårene før lisensen opphører, eller umiddelbar heving av lisensen dersom visse 

vilkår i lisensen brytes.170  

 

                                                                                                                                               
Progress Software Corp- v. MySQL AB, 195 F.Supp 2d 328 (D.Mass 2002), 
Computer Associates v. Quest Software, 333 F.Supp 2d 688 (D. Illi. 2004). 
169 Dommen er kritisert av Hoeren  som ser ut til å mene at det var lite grunnlag for å anvende en regel 
om automatisk tilbakefall av lisensen ved brudd på vilkårene. Brudd på vilkårene kunne etter hans 
mening ha ledet til sanksjoner for ikke-oppfyllelse av kontraktforpliktelser, men ikke til et automatisk tap 
av rettighetene. 
170 Se note 162. 
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Hvordan man rettslig skal klassifisere slike klausuler kan være et vanskelig spørsmål. 

En nærliggende mulighet er å anse disse som fraskrivelse av retten til å motta 

hevningserklæring før en avtale heves, og undertiden en bestemmelse om at ethvert 

kontraktsbrudd skal anses som et vesentlig mislighold. Slike termineringsklausuler 

rammer lisenstageren uavhengig av om det kun er en kontraktsforpliktelse han bryter 

eller om han krenker opphavsretten. Særlig er dette problematisk når det gjelder 

virkningen av terminering. Tar man under visse omstendigheter lisensens ordlyd på 

ordet er det gjerne slik at lisensen opphører å gjelde ”automatically” eller ”imidiately” 

dersom et hvilket som helst lisensvilkår ikke overholdes. I et ex tunc-prespektiv skulle 

vel dette innebære at dersom det aktuelle lisensvilkåret aldri ble overholdet, eks. at 

maskinkoden til en åpen programvare aldri ble distribuert sammen med programmet jf. 

GPL art. 3 a), så var heller retten til videre distribusjon aldri til stede, slik at dersom slik 

distribusjon har skjedd så var dette en krenkelse av opphavsretten. En slik løsning vil 

harmonere godt der lisenstageren går utover lisensteksten og foretar opphavsrettslig 

relevante handlinger han ikke har fått tillatelse til etter lisensens innhold. Dersom han 

har fått rett til eksemplarfremstilling, men ikke spredning vil en naturligvis konstatere 

opphavsrettskrenkelse dersom spredning blir foretatt. Atskillig mer problematisk blir 

det hvis rene kontraktsklausuler overtres, for eksempel unnlatelse av å betale 

opphavsmannen eventuell royalty171, eller i GPL-sammenheng at distributøren tar seg 

betalt for programvaren.172 Også her skulle en eventuell benyttelse av verket innenfor 

enerettene aldri ha eksistert, og bruken dermed medføre en krenkelse. Et slikt 

synspunkt medfører i realiteten en forkledd opphavsrettslig sanksjonering av rene 

kontraktsbestemmelser. Dette rimer dårlig med de sanksjoner som ligger bak 

opphavsrettskrenkelser, blant annet straffeansvar. Det er et grunnleggende prinsipp i 

norsk rett at man ikke kan straffes for å unnlate å oppfylle sine kontraktsforpliktelser. 

 

Byretten i München behandlet dette spørsmålet på en tvilsom måte i GPL-saken. Her 

gav domstolen vilkår som den eksplisitt ikke godkjente som en oppdelt enerett en 

kvasitinglig virkning, ved å konstatere opphavsrettskrenkelse for blant annet 

overtredelse av kravet om å distribuere en GPL-programvare under samme lisensvilkår. 

                                                 
171 Jf. nedenfor i kapittel 4.3.3 om at prisfastsettelser er rene kontraktsklausuler. 
172 Kielland (2005) s. 79-80 konkluderer med at forbudet i GPL art. 2 (1), litra b) mot å ta betaling for 
programvaren kun er kontraktrettslig virkende. 
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Jeg antar at tilsvarende løsning ikke kan legges til grunn i norsk rett slik at krenkelse av 

kontraktsbestemmelser utelukkende kan medføre kontraktsbruddssanksjoner.173 På den 

annen side er det klart at en lisens kan opphøre enten på grunn av at lisensens tid løper 

ut, at lisensen tilbakekalles eller at lisensen bortfaller på grunn av mislighold fra 

lisenstakeren. Når lisensen dermed ikke gjelder har den tidligere lisenstakeren heller 

ingen rett til å fortsette handlingen. Problemet blir å avgjøre på hvilket tidspunkt dette 

skjer. Som sagt overfor kan det neppe være slik at tilbakekallelsen blir effektiv idet et 

kontraktrettslig vilkåret ikke oppfylles. For slike brudd må termineringsklausulene være 

uvirksomme og i høyden være bestemmelser om at alle brudd på lisensens vilkår må 

anses som et vesentlig kontraktsbrudd med adgang til heving. Antakelig bør det være 

slik at opphavsmannen må ha gått til skritt for å synliggjøre at han anser lisensen som 

bortfalt, ved for eksempel å kreve utlevert lagringsmedium med programvaren på 

og/eller krav om at programvaren slettes fra lisenstakerens datautstyr.174 Fra det 

tidspunkt at det er klart at lisensen er trukket tilbake vil opphavsrettslig relevante 

handlinger fra den tidligere lisenstakeren utgjøre krenkelse. 175  Dette må medføre at 

dersom lisenstakeren har hatt rett til viderelisensiering av verket, må denne 

underlisenstakere ha sin rett i behold til tross for at den opprinnelige lisenstakeren aldri 

har oppfylt sine kontraktrettslige plikter. Dette har GPL tatt høyde for, jf. GPL art. 4 

3.punktum. Utmålt erstatning for perioden frem til tilbakekallelsen av lisensen må anses 

som virksom, må dermed baseres på opphavsmannens positive kontraktsinteresse for 

krenkelse av kontraktsmessige vilkår. 176

  

Kielland (2005) konkluderer etter en omfattende analyse av GPL at en rekke av 

vilkårene i lisensen er opphavsrettslig virkende. Dette omfatter plikten til å navngi 

opphavsmennene, plikten til å videreformidle lisensteksten, plikten til å viderelisensiere 

bearbeidelser og fellesverk under samme lisensvilkår og plikten til å gi tilgang til 

                                                 
173 Tilsvarende hos Hoeren. 
174 GPL er nå under revidering. I den reviderte lisensteksten er bestemmelsen om automatisk bortfall av 
lisensen erstattet med en bestemmelse om at lisensen faller bort ”after having notified you of the violation 
by any reasonable means within 60 days of any occurance”, jf. GPL v.3 Draft 1 artikkel 8. Lisensens 
tekst finnes på http://gplv3.fsf.org/gpl3-current.txt [sist besøkt 6. april 2006]. 
175 Tilsvarende i amerikansk rett, jf. Benjamin Capital Investors v. Cossey, 126 Or. App 135, 867 P.2d 
1388. Jf. også Nimmer (2005) § 7:181. 
176 Hagstrøm (2003) s. 520. 
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kildekoden. Dersom disse pliktene ikke overholdes oppstår en krenkelsessituasjon.177 

Hans hovedpoeng er at utnyttelse av en programvare under GPL utgjør en selvstendig 

økonomisk eller markedsmessig verdi178, og at disse vilkår har den nødvendige 

tilknytningen til de opphavsrettslige eneretter og dette er i overensstemmelse med det 

som utgjør dette arbeidets tese. 

3.5.2 Særlig om fremtidige utnyttelser 

Utviklingen av nye tekniske måter å utnytte et verk på reiser spørsmålet om hvem som 

skal nyte godt av den aktualiserte formen for utnyttelse. En kan tenke seg en situasjon 

hvor en avtager har ervervet en ikke tidsbegrenset rett til å tilgjengeliggjøre et verk for 

allmennheten. På tidspunktet hvor avtalen sluttes, hadde partene ingen tanker om 

muligheten for utnyttelse av verket som på forespørseltjeneste jf. åvl. § 2 4.ledd. Når 

denne utnyttelsesformen blir en realitet oppstår spørsmålet om det er opphavsmannen 

eller avtageren som skal ha den økonomiske gevinsten en slik ny form for 

tilgjengeliggjøring medføre.  

 

En forutsetning for at erververens utnyttelse av verket på en ny måte skal utgjøre en 

krenkelse er, for det første, at utnyttelsesmåten er en relevant oppdeling av eneretten. 

For det andre er det en forutsetning av erververen ikke har fått overdratt også den nye 

utnyttelsesretten. Det siste spørsmålet må løses etter en tolkning av 

overdragelsesavtalen med prinsippet i åvl. § 39a som bakteppe.   

 

Spørsmålet om fremtidige utnyttelsesformer er indirekte diskutert i norsk rettspraksis, 

særlig i forhold til spørsmålet om redaktører kan publisere material ikke kun i 

papirutgaver av aviser, men også i nett-utgaver. Disse spørsmål er avgjort på bakgrunn 

av en avtaletolkning, herunder presumpsjonen for overdragelse av opphavsrettigheter i 

arbeidsforhold.179   

 

Spørsmålet om overdragelse av fremtidige utnyttelsesformer er åpenlyst diskutert i tysk 

rett. Spørsmålet aktualiseres ved at det for tysk retts vedkommende ikke er mulig å 

                                                 
177 Kielland (2005) oppsummert på side 91. 
178 Kielland (2005) s. 79 med videre henvisning til Rognstad (1999) s. 242. 
179 Se for eksempel LB-2001-542 (Dagbladet) og LB-2004-3302 (Kokkin).  
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overdra med bindende virkning ”noch nicht bekannte Nutzungsarten”, jf. UrhG. § 31 

(4). Dersom en utnyttelse som ikke direkte er omtalt i overdragelsen foretas blir 

spørsmålet hvorvidt, for det første, om bruken var kjent på overdragelsestidspunktet og, 

for det andre, om det er tale om en ny ”nutzungsart”. Det er sistnevnte spørsmål som det 

her skal gjøres rede for, idet spørsmålet i tysk rett er løst over samme lest som 

oppdeling av enerettene, altså hva som er en ”räumlich, zeitlich oder inhaltlich” 

begrensning av utnyttelsesretten, jf. kapittel 3.4 og 3.5. Et knippe nyere dommer fra 

Tyskland er interessante.  

 

I ”Videozweitauswertung-saken”180 var retten til å vise et filmverk på kino blitt 

overdratt. Erververen spredte senere verket også på videogram og spørsmålet var om 

slik spredning var omfattet av avtalen. Retten kom til at spredning på videogram på 

avtaletidspunktet var en “noch nicht bekannte Nutzungsarten” og dømte erververen for 

opphavsrettskrenkelse under henvisning til at ” Videozweitauswertung von (Kino-

)Spielfilmen gegenüber der herkömmlichen Auswertung im Wege der öffentlichen 

Filmvorführung als eine besondere Nutzungsart im Sinne des § 31 Abs. 4 UrhG 

anzusehen ist, da es sich um eine technisch und wirtschaftlich eigenständige 

Verwertungsform handelt” (min kursivering.) Visning på kino og spredning på video 

ble dermed ansett å være forskjellige utnyttelsesformer. I en annen retning går  

”Zauberberg-saken.”181 Her var spørsmålet om en overdragelse av filmrettighetene til 

spillefilmen Zauberberg også omfattet retten til å utgi filmen på DVD. Saksøkte fikk en 

eksklusiv, ikke tidsbegrenset og ubegrenset rett til å bruke filmmaterialet. Saksøkte 

distribuerte så selve spillefilmen samt en dokumentar (”100 Tage auf dem Zauberberg”) 

på DVD. Da filmavtalen ble inngått i 1980 var hjemmevideo den aktuelle 

distribusjonsformen til sluttbruker, slik at DVD-formatet på den tiden ikke var kjent. 

Saksøkeren hevdet under henvisning til UrhG § 31 (4) at rettighetene til å distribuere 

filmen på DVD således var i bero hos han. Appellretten kom til at utgivelse på DVD 

ikke var å anse som en selvstendig ”nutzungsart” i UrhG. § 31 (4) forstand, slik at DVD 

distribusjon ikke teknisk og økonomisk skilte seg fra spredning på video som 

                                                 
180 BGH GRUR 1991 s.133. 
181 Avgjørelse i OLG München i sak 6 U 5487/01 gjengitt i GRUR 2003 50 (2). Dom i ankesaken ble 
avsagt av BGH 1. Zivilsenat, Urteil vom 19. Mai 2005 gjengitt i GRUR 2005 s. 937. ”Der Zauberberg” er 
forøvrig originaltittelen på Thomas Manns berømte verk fra 1924, på norsk ”Trolldomsfjellet”. 
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erververen utvilsomt hadde rett til. Dommens premisser er interessante idet retten går 

grundig inn på hva som ligger i en teknisk og økonomisk selvstendig utnyttelse. 

Generelt uttaler retten at det ikke er tilstrekkelig  at den aktuelle bruken er klart 

atskillbar.  Kravet innebærer også at den nye utnyttelsesformen må føre til en ny 

verksopplevelse182 for brukeren. Retten slo først fast at den forbedrede lyd- og 

bildekvalitet som distribusjon på DVD muliggjør, ikke medførte at publikum fikk en 

annen verksopplevelse. Under henvisning til at det var det opprinnelige filmmaterialet 

som fremdeles ble benyttet var det heller ikke avgjørende at DVD-formatet legger til 

rette for visse tilleggsfunksjoner som inndeling i kapitler, menyfunksjoner og 

språkfunksjoner.183 Retten la også vekt på hva som var brukerens hovedformål med å 

kjøpe filmen på DVD og fastslo at dette var å se hovedfilmen. Som en følge av dette ble 

det heller ikke tillagt vekt at DVD´en også inneholdt bonusmateriale slik som trailere, 

klipp, opptak fra andre kameravinkler og så videre. Retten uttalte også at 

omsetningsøkningen måtte skje på et selvstendig marked, slik at den økte økonomiske 

avkastningen i seg selv ikke kunne begrunne oppdelingsadgang. Den økte avkastningen 

stammet således ikke fra et nytt marked, men fra det samme markedet altså 

hjemmekinomarkedet. Retten fant således at omsetning på DVD-format utgjorde en 

substitusjon for omsetning på video-format. 184

 

Avgjørelsen ble anket, og dom i ankesaken falt i mai 2005.185 Bundesgerichthof 

stadfestet underrettens avgjørelse og tiltrådte i det vesentligste dens begrunnelser hva 

gjelder distribusjon av selve filmen ”Zauberberg”.  (Avgjørelse ble allikevel opphevet 

og tilbakevist til fortsatt behandling i appeldomstolen idet Bundesgerichthof  fant at 

appeldomstolen ikke hadde tatt stilling til hvorvidt dokumentaren ”100 Tage auf 

Zauberberg” også kunne distribueres sammen med filmen.) Når det gjelder 

Bundesgerichthofs avgjørelse utfylte og presiserte den appellrettens begrunnelse på et 
                                                 
182  Fra appeldomstolen hensettes: ”Dies ist nicht der Fall, wenn eine schon bisher übliche 
Nutzungsmöglichkeit durch den technischen Fortschritt erweiteret und versträrkt wird, ohne sich aber 
dadurch aus der Sicht der Endverbraucher, deren Werknutzung durch das System der Verwertungsrechte 
letztlich erfasst werden soll, in ihrem Wesen entscheidend zu verändern (...)” (min uth). 
183 op.cit. ”(...) eine neue Nutzungsart regelmäßig nicht voreliegt, wenn das Werk in seiner 
ursprünglichen Form nur mittels einer neuen Technick verwertet wird (...).” 
184 Slik at ”Denn maßgebliches Kriterium für dei Entstehung eines neuen Markets ist das 
Substitutionprinzip, so dass dann, wenn eine neue Verwendungsform leidiglich eine bereits bestehende 
Verwendungsform ersetzt, regelmäßig kein neuer Markt entsteht, so dass es sich nicht um eine 
wirtschaftlich eigenständige Nutzungart handelt.” 
185 BGH 1. Zivilsenat, Urteil vom. 19. Mai 2005, Az : I ZR 285/02. 
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par viktige punkter: For det første uttalte retten seg om forholdet mellom 

opphavsmannens rett til å ta del i den økonomisk fornuftige utnyttelsen av sitt verk,186  

og hensynet til lisenstageren. Lisenser er ofte langvarige, gjerne gjennom hele verkets 

vernetid, og den raske tekniske utviklingen legger til rette for nye utnyttelsesformer 

som opphavsmannen ikke kunne ha noen tanker om på avtaletidspunktet. 

Bestemmelsen i UrhG § 31 (4) skal således sikre opphavsmannen slik at denne skal få 

ta del i den økonomiske avkastningen nye utnyttelsesformer gir. På den annen side taler 

hensynet til produsentene for at bestemmelsen ikke gir et for vidt vern for 

opphavsmannen. Lisenstageren har ofte investert store summer i en slik filmproduksjon 

det her er tale om. Dersom en ny teknisk utnyttelse blir mulig, og samtidig ikke går 

under produsentens rett, kan denne risikere å lide store tap som følge av at den retten til 

spredning han har blir utdatert.187 Retten legger således til grunn at opphavsmannen har 

en beskyttelsesverdig interesse i å kontrollere nye markeder, men ikke å kontrollere 

utnyttelsesintensiteten innenfor rammene av den allerede innrømte rett. For det andre 

presiserer høyesterett kravet om at det må herske en ”Klarheit” over rettsforholdet 

mellom opphavsmannen og lisenstageren. Det kan være av stor betydning for en 

lisenstager om opphavsmannen kan tildele andre rettigheter som lisenstageren anser 

som konkurrerende.  

 

I ”Mobilringetone-dommen” kom Oberlandsgericht til et annet resultat.188 Spørsmålet 

retten tok stilling til var om utnyttelse av beskyttede verksdeler som ringetone til 

mobiltelefoner utgjør en ikke ennå kjent ”Nutzungsart” etter UrhG. § 31 (4). Retten 

kom her til at det ikke er den musikkmessige opplevelsen av verket som stod i 

forgrunnen med ringetonen, men at musikken var en ”rein funktionales 

Erkennungszeichen” og dermed utgjorde en ”Nutzungsart”.  Retten uttalte at verkets 

”künstleriche Gehalt, die dramaturgische Komposition usw (...) gerade bewusst zerstört 

wird”. Etter å ha fastslått at opphavsmannen, for så vidt det er rimelig, skal ha det 

økonomiske utbyttet av sitt verk, fremhevet retten at det i det foreliggende tilfellet ikke 

kun dreide seg om en forsterket utnyttelsesmulighet gjennom tekniske fremskritt (jf. 

                                                 
186 Fra Bundesgerichthof domsgrunner hitsettes ” (...) dass, der Urheber an der wirtschaftlichen Nutzung 
seines Werkes tunlichst angemessen zu beteiligen ist”. 
187 At fare for at produsenten lider tap som følge av en vid adgang til oppdeling av eneretten tillegges 
vekt kan også leses ut av Rt. 1955 s. 536 (Lindeberg). 
188 OLG Hamburg, 5 U 106/01, gjengitt i GRUR RR 2002 s. 249. 
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den nettopp omtalte Zauberberg-saken), men en ny utnyttelsesmåte. Retten undersøkte 

deretter om kravet til at utnyttelsesformen ikke skal være vanlig (”üblisch”) var oppfylt. 

Det ble anført at slike korte utdrag fra musikkverk var ganske vanlig som ”jingles”, 

altså som korte kjennetegnsmelodier. Anførselen ble ikke hørt under henvisning til at 

det for slike ”jingles” er den ”musicalishes Klangerlebnis” som står i forgrunnen, i 

motsetning til mobiltonens ”funktionales Erkennungszeichen”. Interessant nok kom 

retten også etter en helhetsvurdering til at det dreier seg om en ny utnyttelsesform for 

musikkverket.  

 

Den rettskildemessige betydningen av avgjørelsen i Zauberberg-dommen er selvsagt 

stor hva gjelder tysk rett. Hva gjelder den rettskildemessig verdien etter norsk rett er 

denne naturligvis begrenset på flere fronter. For det første, foruten at dommen er avsagt 

av en tysk domstol, gjelder avgjørelsen en bestemmelse hvis parallell ikke finnes i 

norsk rett. Det gjelder intet prinsipp for norsk retts vedkommende at fremtidige 

utnyttelsesformer ikke kan overdras.189 Dette siste argumentet svekkes i noen grad ved 

at den omhandler avveining mellom hensynene til opphavsmannen og brukerne av 

verket, den samme avveiningen som grunnleggende sett er relevant i norsk (samt 

angloamerikansk og annen kontinentaleuropeisk) opphavsrett. For det andre gjelder 

spørsmålet ikke direkte skillet mellom opphavsrettslige og kontraktrettslige 

bestemmelser i en opphavsrettsavtale, heller gjelder den ikke direkte mulighetene for å 

dele opp enerettene. Direkte omhandler avgjørelsen opphavsmannens rettigheter ved 

fremtidige former for utnyttelse av verket. Argumentet svekkes ved at begge dommene 

tar utgangspunktet i vurderingstemaet ”klar abgrenzbar, wirtschaflich-technich 

Nutzungsart”, et vurderingstema som i tysk teori og praksis er knyttet opp mot 

enerettenes oppspaltning. For det tredje, hva gjelder Zauberberg-dommen svekkes dens 

prejudikatsverdi fordi den er avsagt på et område innen opphavsretten med spesielle 

kjennetegn. Dommen gjelder utøvelse av filmrettigheter, dermed på et område som er 

gjenstand for omfattende rettighetsoverdragelse hva gjelder både hvilke rettigheter som 

overdras og den tidsmessige lengden på overdragelsen. I tillegg er 

                                                 
189 Etter engelsk rett kan fremtidige rettigheter ikke overdras ved ”assignments”, jf. Garnett, Davies & 
Harbottle (2005) s. 259. Slike overdragelser vil bli sett på som en kontrakt om fremtidig overdragelse, og 
dermed er kontraktbrudd den relevante krenkelseshandlingen. Hvorvidt tilsvarende må gjelde for norsk 
rett også går jeg ikke nærmere inn på.  
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produksjonskostnadene potensielt svært høye. Det kan dermed være grunn til å vurdere 

spørsmålet annerledes i andre opphavsrettslige kontraktsforhold, hvor vernet for 

produsentens investeringer ikke teller like meget.  

 

Noen saker fra USA kan også bidra til å belyse problemstillingen rundt fremtidig bruk 

av verk. Utgangspunktet her er at dersom overdragelsen er en total overdragelse av 

opphavsretten som sådan (”assignment”) vil alle fremtidige rettigheter tilfalle den nye 

eieren, dette er del av den interesse eieren av opphavsretten har, jf. kapittel 2.3.1. 

Problemet oppstår når deler er overdratt, mens andre deler eksplisitt eller implisitt er 

tilbakeholdt.190  

 

I forbindelse med produksjonen av spillefilmen ”American Grafitti”191 overdro 

opphavsmannen til fire sanger retten til å utnytte disse sangen ”and to exhibit, 

distribute, exploit, market and perform said motion picture, its air, screen and television 

trailers, perpetually troughout the world by any means or methods now or hereafter 

known.” Opphavsmannen motsatte seg distribusjon på VHS, på tross av den 

tilsynelatende svært vidtrekkende ordlyden. Under henvisning til at ”A motion picture 

is exhibited when it is presented for viewing by an audience on a theater or television 

screen; the video cassette and video disc operate as a mean of exhibition, not as 

something of an althogether different nature from exhibition” kom retten til at 

spredning på VHS ikke innebar en krenkelse av opphavsretten. Begrunnelsen har etter 

min mening en parallell essens til appeldomstolens avgjørelse i Zauberberg-saken (se 

overfor), hvor opplevelsen av selve verksinnholdet ikke er forskjellig ved den ene eller 

den andre formen for distribusjon. 

 

                                                 
190 Et gjennomgående problem ved disse avgjørelsen er at de ikke er formulert som krenkelsesspørsmål, 
men som avtalerettslige tolkningsspørsmål på formen ”Avtalte partene at også rettighet X skulle omfattes 
av overdragelsen?” Det synes allikevel som om spørsmålet i realiteten er et krenkelsesspørsmål, slik at 
dersom rettighetene ikke er overdratt, så vil den aktuelle handlingen være en opphavsrettskrenkelse, ikke 
kun et kontraktsbrudd. Tilsynelatende tilsvarende hos Nimmer (1998) s. 856 hva gjelder Tasini-saken. 
Griff (1995) uttaler således om ”American Graffitti-saken” at ”Had the court found the two media 
sufficiently different, television rights would not have included home video, and the court might have 
found the rights in question remained  with the grantor” (min uthevning). 
191 Platinum Record Co. v. Lucas Film Ltd., 566 F. Supp. 226 (D.N.J. 1983). 
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I Random House v. Rosetta Books192 var bokretten til en rekke bøker overdratt til 

forlaget Random House. Rosetta Books foretok digitalisering av de samme bøkene og 

utgav disse via internett som e-bøker. Random House gikk til sak med påstand om at 

retten til å utgi e-bøker lå i bokretten som eksklusivt var overdratt til dem. Retten fant at 

elektroniske signaler send over internett var et annet medium enn ordinær bokform. 

Digitalt format har en rekke muligheter som vanlige bøker ikke har, herunder 

søkemuligheter i teksten, forandring i skriftstørrelsen, muligheten for ta notater direkte i 

teksten og så videre. Det ble også lagt vekt på at utnyttelse av verket som e-bok krevde 

tilleggsutstyr i form av maskinvare og programvare. Retten konkluderte deretter med at 

eneretten til å utgi e-bøker ikke falt inn under forlagsavtalen, slik at denne fritt kunne 

overdras til Rosetta. 

 

Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 

of the United States Code, June 2003, heretter 17 U.S.C. § 201 (c) gir en presumpsjon 

for at opphavsmannen til et sammensatt verk (”collective work”) har rett til å 

reprodusere, distribuere og revidere det sammensatte verket. I tre sakskomplekser193 har 

retten diskutert hvorvidt digitalisering og tilgjengeliggjøring i databaser for samleverk 

som tidligere var distribuert i avis og bladform var en ”revision” – eller om denne nye 

formen for bruk var forbeholdt opphavsmannen til de enkelte bidrag som en selvstendig 

rett. I Tasini-saken var spørsmålet om New York Times kunne benytte 

freelancejournalisters verk i elektroniske databaser. Retten kom til at publisering i 

elektroniske databaser medførte et tap av det original formatet samt den originale 

grafikken tilknyttet verket. Lagring i databaser innebærer også en annen sammensetting 

av verket enn den vanlige avisen, slik at det enkelte verk nå kan søkes opp uavhengig 

av hvordan sammensettingen var i avisen.194 Avgjørende for om revisjonen var tillatt 

eller ikke var dermed hvordan artiklene var presentert for brukeren av databasen, samt 

hvordan brukeren oppfattet artikkelen. I Greenberg-saken var spørsmålet om National 

Geographic kunne benytte fotografier de hadde rett til å bruke i bladversjonen også i 

”every issue of the Magazine from 1888 to 1996” som kom ut på CD-ROM. Retten 

                                                 
192 Random House Inc. v. Rosetta Books LLC, 150 F.Supp 2d 613 (S.D.N.Y 2001). 
193 New York Times Co. v. Tasini, 533 U.S. 483, 121 S.Ct 2381, 150 L.Ed.2d 500 (2001), Greenberg v. 
National Geographic Society, 244 F.3d 1267 (11th Cir.2001) og Faulkner v. National Geographic 
Enterprises Inc., 409 F.3d 26 (2. Cir. 2005). 
194 Gillespie (2003) s. 832-834. 
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kom til at National Geographic gikk lengre enn hva som var lovlig etter 

revisjonsretten,195 slik at bladet krenket Greenbergs opphavsrett. Bildene på CD-

ROM´et var rearrangert, samt at de ble presentert i en ”flytende” form (”moving 

pitures”). Det ble lagt vekt på at distribusjon på CD-ROM utgjorde et helt nytt medium 

beregnet for et nytt marked. Faulkner-saken gjaldt også reproduksjon av bilder i en CD-

ROM utgave av National Geographic, men utfallet ble motsatt fordi den digitale 

utgaven var så og si identisk med bladversjonen i ”selection, coordination, and 

arrangement”. 

3.6 Særlig om subjektivitetsoverdragelser 

Jeg har i kapittel 2.3 gjort rede for de nærmere bestanddelene i enerettene. Disse er 

interesse-, disposisjons- og påtalesubjektivitet. Gjennom hva som er sagt om 

overdragelse- og lisenskonstruksjonen overfor i kapittel 2.4.3 er det klart at disse kan 

spaltes opp og tildeles forskjellige avtagere. Problemstillingen som skal drøftes i dette 

underkapittelet er nærmere hvorvidt slik oppspalting kan være opphavsrettslig virkende. 

Et eksempel er tilbakeholdelse av påtalesubjektivitet: A overdrar til B retten til å gjøre 

et verk tilgjengelig for allmennheten. B lover å ikke påtale eventuelle krenkelser av den 

overdratte enerett. Spørsmålet blir dermed om B, dersom han forsøker å påtale en 

eventuell (opphavs)rettsstridig bruk av verket, krenker As opphavsrett. Jeg har 

vanskeligheter med å følge Blomqvist når han tilsynelatende tillater en slik oppdeling 

som opphavsrettslig relevant per se.196 Ved en slik en bloc akseptering av oppdeling 

mister man et viktig og nødvendig perspektiv, nemlig det at oppdelingen må være 

knyttet til enerettene.  Det er etter min oppfatning meningsfylt å si at påtalesubjektivitet 

som hovedregel må anses som en konsekvens av å ha enerett. ”Fornærmede” begrepet i 

åvl. § 54 6.ledd 2.punktum understreker nettopp en slik kausal sammenheng mellom 

enerettsposisjonen og muligheten for å gjøre krenkelse av denne gjeldende. Det sentrale 

i denne sammenheng er at påtalereglene er lovbestemte kompetanseregler, dels gitt av 

                                                 
195 Gillespie (2003) op.cit. 
196 Blomqvist (1987) kap. 5 III C, sammenfattet på s. 242. Her uttales at ”Endelig kan rettighederne 
opdeles i de forskellige former for rettighedssubjektivitet, d.v.s. interesse-, påtale- og 
disposisjonssubjektivitet.” ”Endelig” er, så vidt jeg kan se, siste del av eksemplifiseringen av at ”Partenes 
adgang til således at opdele rettighederne er principielt ubegrænset. Det er ikke i dansk ret hjemmel for at 
antage, at opdelinger af rettigheder kan blive så snævre, at man kun kan tillægge dem en ”obligatorisk” 
virkning mellem partene, ikke en ”tinglig” virkning overfor enhver (...).” 
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hensiktsmessighetsgrunner og således eksisterer på et metanivå i forholdt til enerettenes 

innhold. 

 

Et lignende resonnement kan foretas hva gjelder interessesubjektiviteten. Som skissert 

overfor er kjernen i begrepet at den avkastning det gir å sitte med et verk utgjør dets 

interesse. En kan tenke seg et plateselskap som har fått rett til å eksemplarfremstille og 

gjøre tilgjengelig et verk for allmennheten. Etter avtalen skal opphavsmannen ha en viss 

prosent av salgssummen per solgte enhet, mens plateselskapet skal ha resten av beløpet. 

Det vil her være naturlig å se interessesubjektiviteten delt mellom opphavsmannen og 

plateselskapet. Spørsmålet om hva konsekvensen blir dersom plateselskapet ikke betaler 

den avtalte sum, eventuelt betaler for lite oppstår. Etter mitt syn, og med støtte i teorien, 

er den nærmere bestemte fastsettelsen av hvilken økonomisk gevinst et verk skal 

innbringe utenfor opphavsmannens rettighetssfære.197 Dette følger allerede av at det vil 

være markedet som til syvende og siste bestemmer denne gevinsten, og at denne ikke 

kan påvirkes av opphavsmannen. Den økonomiske gevinsten kan kun påvirkes indirekte 

ved at opphavsmannen må gå veien om eksemplarfremstillingsretten (bestemme hvor 

mange eksemplarer og i hvilken form disse skal fremstilles), samt 

tilgjengeliggjøringsretten (ved å bestemme hvem og hvor mange som skal ha rett til 

tilgjengeliggjøring for allmennheten). I tillegg til dette er mislighold av 

pengeforpliktelser i kjernen av kontraktsretten med dens tilhørende regelsett om renter 

og tvangsinndrivelse. 

 

Hva gjelder disposisjonssubjektivitet blir spørsmålet et noe annet. Det dreier seg her om 

på hvilken måte verket blir disponert over, for så vidt både rent faktisk som juridisk. 

Den juridiske siden av disposisjonssubjektiviteten kan med opphavsrettslig relevans 

styres av opphavsmannen. Dette følger allerede av bestemmelsen i åvl. § 39b 2.ledd 

hvoretter videreoverdragelse av opphavsretten ikke er tillatt uten avtale. Høyesterett 

uttaler således i Rt. 1999 s. 1320 (Frislid) at ”forlagene kan overdra bokretten, og 

dermed gjøre et innhogg i deres [opphavsmennenes] opphavsrett (...) (min 

kursivering)”.198 Dette innebærer at om en erverver har rett til å fremstille eksemplarer 

                                                 
197 Rognstad (1999) s. 335. 
198 Tilsvarende, slik jeg oppfatter det, Aambø (2002) s. 27 som gjelder en erververs vanhjemmelsansvar 
overfor tredjemann ved manglende rett til å videreoverdra. Det sentrale her er at erververen ikke har rett 
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for bruk i egen organisasjon kan han ikke fremstille eksemplarer for salg eller 

underlisensiere verket.199 Det vil fremgå gjennom hele kapittel 3 og 4 at retten til å 

disponere faktisk over verket også kan deles opp. 

 

4 Forslag til generelle vilkår og momenter. Induksjon 

Jeg har nå referert enkelte problemstillinger, og i noen grad knyttet vurderinger til disse. 

I det følgende vil jeg forsøke å trekke ut essensen av disse referatene og vurderingene 

for derved å identifisere noen allmenne vilkår og momenter som kan anvendes ved 

vurderingen av når et vilkår er opphavsrettslig virkende og når det kun er snakk om et 

kontraktsvilkår. Jeg vil først ta for meg noen generelle avveininger som rettsanvenderen 

kan gjøre bruk av. Dette er her særlig snakk om den generelle avveiningen mellom 

opphavsmannen selv og samfunnet forøvrig.  Dernest vil jeg ta til ordet for to konkrete 

vilkår, nemlig at oppdeling må ha selvstendig økonomisk verdi for opphavsmannen, og 

at vilkår som benyttes må ha en nærmere tilknytning til enerettene.  

4.1 Generelle momenter 

4.1.1 Opphavsretten –to likeverdige komponenter 

Argumenter for og imot en opphavsrettslig relevant oppdeling kan hentes ved 

undersøkelsen av den grunnleggende interesseavveining mellom opphavsmannen på 

den ene siden, og samfunnet på den andre. Hypotesen i dette underkapittelet er at 

opphavsmannen nok nyter et sterkt opphavsrettslig vern for de kommersielle 

interessene som ligger i en verksutnyttelse, men at han må finne seg i de 

innskrenkninger som gjøres av samfunnsmessige hensyn. 

 

Et problem med et vurderingstema basert på at opphavsretten består av to likeverdige 

komponenter er at både opphavsmennene og brukerne i høy grad er hetrogene grupper. 

                                                                                                                                               
til å videreoverdra verket, med den konsekvens at det skjer en vindikasjon på opphavsmannens hånd og 
erververen kommer i vanhjemmelsansvar. 
199 Torvund, Omsetning og kreditt i informasjonssamfunnet. Pant i dataprogrammer og databaser. Finnes 
på http://www.torvund.net/artikler/omskr.asp s. 3 [sist besøkt 6. april 2006]. 
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Begge disse gruppene kan i varierende grad være profesjonelle – i det ene øyeblikket 

trenger opphavsmannen vern, i det neste brukeren. Store aktører innen film- og 

musikkindustrien har betydelige økonomiske muskler (og viljen til å bruke disse) som 

gjentatte ganger er benyttet overfor enkelte forbrukere. Rent faktisk har muligheten til å 

kontrollere bruk, herunder tillatt bruk,  av verk i den senere tid gått i favør av samme 

industrien, eksempelvis ved bruk av avansert beskyttelsesteknologi ved spredning av 

film- og lydverk. På den annen side er det ikke uten videre slik at forbrukeren står 

forsmådd tilbake. Den samme teknologi har muliggjort en verksutnyttelsesintensitet 

hinsides hva som kun for få tiår tilbake var tenkelig. 

 

Da det fellesnordiske lovforarbeidet om ny åndsverklovgivning for Norges del munnet 

ut i åndsverkloven av 1961 uttalte daværende kirke- og utdanningsminister Birger 

Bergesen at den foreslåtte loven tok sikte på å videreføre den tidligere lovs grunnsyn 

om at ”Opphavsmannen får e n e r e t t til visse måter å nytte verket på, eller som i den 

gjeldende norske lov: til all den rådighet over verket som ikke av tvingende 

samfunnsmessige grunner må unndras han” (min kursivering).200 Det syn statsråden la 

for dagen på forholdet mellom opphavsmannen og samfunnet var neppe representativt 

for rettstilstanden, dersom man tolker uttalelsen på ordet og slår fast at kun tvingende 

samfunnsmessige hensyn kan begrunne unntak fra opphavsmannens beskyttelse. Knoph 

(1936) s. 59 hadde allerede tatt til ordet for at det er opphavsrettens ”viktige 

karaktertrekk at den tillegger den sociale siden ved opphavsretten betydelig vekt (...)”. 

At opphavsmannen og samfunnet har likeverdige interesser i verket kom også tydelig 

frem hos Knoph (1936) s. 124 ved at ”de positive reglene om ophavsretten kommer 

derfor til å bli resultanten av to likeverdige komponenter, tanken på ophavsmannen og 

tanken på almenheten (...). At opphavsrettens avgrensninger ikke skal være noen snevre 

unntaksregler, men derimot en selvstendig og likeverdig bestanddel av systemet er 

fremhevet av mange forfattere i tiden etter Knoph.201 Forøvrig må avveiningen som er 

                                                 
200 Ot.prp.nr. 26 (1959-1960) Lov om opphavsrett til åndsverk s. 7 
201 Se Rognstad (2004) s. 106 som gir tilsutning til Knoph sitt synspunkt. Dog gjør Rognstad 
oppmerksomt på at en ”restriktiv tolkning i visse tifelle kan være mer på sin plass idag enn da loven ble 
gitt i 1961. Dagens teknologi byr på utnyttelsesmuligheter som man vanskelig kunne forestille seg tidlig 
på 1960-tallet. At dagens teknologi også kan tenkes å medføre at en lempelig tolkning til fordel for 
samfunnet, må det også kunne påpekes, jf. bruk av tekniske beskyttelsessystemer som beskrevet i kapittel 
3.3.1. Rognstad er oppmerksomt på poenget ved at ”Et hovedpoeng må være, at bestemmelsene [i 
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forutsatt mellom opphavsmannen på den ene siden og samfunnet på den andre, tillegges 

vekt ved avgjørelsen av opphavsrettens oppdeling. En enkel spådom om fremtiden 

tilsier at rettighetsoverdragelse og –administrering av den enkelte brukers befatning 

med beskyttede verk, i større grad reguleres av avtaler og lisenser, og i mindre grad 

direkte forankres i åndsverklovens ordlyd. Men, som påpekt av Schovsbo: ”Balancen 

skal holdes”.202 I dette ligger at de samfunnsmessige overveielser som er foretatt av 

lovgiver ikke skal kunne forrykkes av verken brukeren på den ene siden eller 

opphavsmannen på den andre hva gjelder opphavsrettens område og vern, et poeng som 

særlig er aktualisert i den pågående diskusjonen om vern for tekniske 

beskyttelsessystemer, jf. kapittel 3.1.1. 

 

I moderne rettspraksis synes balansen mellom opphavsmannen og samfunnet for øvrig å 

ha fått et noe annet uttrykk enn hos Knoph. I NJA 1986 s. 702 (Demonstrasjonsmusikk) 

var spørsmålet om en bedrift som solgte blant annet stereoanlegg krenket opphavsretten 

når den spilte musikk for å demonstrere anleggenes kvaliteter. Avspillingen var svært 

kort, gjerne ikke mer enn ca. 30 sekunder. Flertallet i saken uttalte at det er ”tydligt att 

upphovsmännens rätt att förfoga över sina verk utgör en så att säga fullständig och 

heltäckande rätt varifrån vissa i lag särskilt angivna undantag har gjorts i syfte att 

tillgodose samhälleliga intressen.” (min kursivering.) Domstolen kom til at 

kommersielle hensyn ikke faller inn under de samfunnshensyn som ligger bak de i loven 

oppstilte avgrensninger av opphavsretten. Siden demonstrasjonene i hovedsak tjente 

bedriften kommersielt, ble utnyttelsen ansett som et inngrep i opphavsretten. Dette må 

igjen lede til et argument om at all kommersiell nytte av verket skal tilfalle 

opphavsmannen, og begrensninger i en total og altomfattende kommersiell utnyttelse 

må man være forsiktige med å tolke inn i loven. Hva gjelder dansk opphavsrett synes 

opphavsmannens interesser også å veie tyngst ved at ”Motivudtalelsen lægger op til en 

restriktiv fortolkning af kap. 2-bestemmelserne.” 203 (S. utheving).  

 

                                                                                                                                               
åndsverkloven kapittel 2] er gitt for å fremme visse formål, og derfor bør de tolkes slik at de på best 
mulig måte kan fylle denne oppgaven” (op.cit. s. 106)  
202 Schovsbo (2004) s. 319. 
203 Schønning (2003) s. 230. 

 83



Et praktisk eksempel nevnes i tilknytning til åvl. § 12. Etter denne bestemmelsen kan 

man fremstille et eksemplar av et offentliggjort verk til privat bruk. Foruten 

personvernhensyn er begrunnelsen for regelen dels et ønske om å utbre verker, samt at  

eksemplarfremstilling av denne art i liten grad vil ramme opphavsmannen økonomisk, 

jf. Ot.prp nr. 26 (1959-60) s. 32. Imidlertid består retten til privat eksemplarfremstilling 

selv om utnyttelsesintensiteten, og dermed også den økonomiske belastningen for 

opphavsmannen er blitt større. Den raske teknologiske utviklingen som har muliggjort 

perfekt kopiering av verkseksemplarer ved få tastetrykk har allikevel gjort et visst 

inntrykk på lovgiver. For det første er det innført et forbud mot fremstilling av 

eksemplarer av datamaskinprogrammer og databaser i maskinlesbare form, jf. åvl. § 12 

2.ledd litra c og b. og det er innført et krav om lovlig kopieringsgrunnlag i åvl. § 12 

4.ledd. I tillegg er de økonomiske konsekvensene av den private 

eksemplarfremstillingsretten søkt minimert ved innføring av kompensasjonsordning ved 

årlig bevilgning over statsbudsjettet, jf. åvl. § 12 1.ledd 3.punktum. Ytterligere 

beskyttelse av opphavsmannens økonomiske rettigheter kom inn i loven når tekniske 

rettighetsbeskyttelser fikk rettslig vern i 2005. Beskyttelsen beskjærer imidlertid ikke 

eksemplarfremstillingsretten direkte fordi det ikke er eksemplarfremstillingen i seg selv 

som er forbudt, men omgåelsen av det tekniske beskyttelsessystemet, jf. åvl. § 53a og 

arbeidets kapittel 3.1.1. Allikevel er det vel utvilsomt at innføring av en slik rettslig 

beskyttelse rent faktisk medfører en innskrenket adgang til privat eksemplarfremstilling. 

En kan dermed kanskje slå fast at Ross har sine ord i behold når han i 1945 uttalte at ” 

(...) Tænker vi os, at Reproduktionsteknikken blev saaledes forbedret, at private let 

kunde fremstille Reproduktioner, der fultudt stod paa Højde med Forbilledet, turde det 

være klart, at privat Mangfoldiggørelse ikke kunde tillades.” 204

 

Sammenfattet er det klart at det eksisterer en balanse mellom opphavsmannen på den 

ene siden, og samfunnet på den andre. Nøyaktig hvor balansepunktet er, er et annet 

spørsmål. Kanskje endrer dette balansepunktet seg i takt med den teknologiske 

utviklingen. Når virkeligheten endrer seg, må rettsbeskyttelsen endres i takt med denne. 

For tiden synes det som om opphavsmannen har fått et sterkt vern, særlig på området 

for tekniske beskyttelsessystemer. Dog holder myndighetene øye med situasjonen og, 

                                                 
204 Ross (1945) s. 347. 
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dersom balansen forrykkes, er de innstilt på å gjenopprette denne ved for eksempel å 

gjøre privatbruksregelen til en rettighet.205 Som jeg kommer inn på straks nedenfor, og 

som det fremgår av NJA 1986 s. 702,  er det nok slik at opphavsmannen har en så og si 

heldekkende rett til kommersiell utnyttelse av sitt verk. Det er allikevel lite tvilsomt at 

Knophs prinsipp om at opphavsretten har to likeverdige komponenter gjelder de lege 

lata, slik at opphavsmannen må finne seg i de innskrenkninger, herunder innskrenkinger 

i adgangen til bruk av oppdelte rettigheter, som er oppstilt for å ivareta sterke 

samfunnsinteresser.  

4.1.2 Interessesubjektivitet som begrunnende faktor 

I enhver tolkningssituasjon må selvsagt lovens ordlyd tillegges vesentlig vekt.206 Som 

påvist er i midlertidig ordlyden en tolkningsfaktor med sparsom verdi for spørsmålet 

om adgangen til bruk av oppdelte eneretter. I tillegg er det lite direkte hjelp å hente i 

norsk rettspraksis. Opphavsrettens begrunnelse kan derimot gi et godt bidrag til en 

formålsorientert tolkning av spørsmålet om enerettenes delelighet, jf. prinsippet for 

tolkning av lånereglene slik dette er formulert hos Rognstad (2004) s. 106 i dette 

arbeidets note 201. 

 

Som jeg fremhevet i kapittel 2.3.1 ligger den sentrale begrunnelsen for opphavsretten på 

to området. For det første innebærer opphavsretten en beskyttelse av opphavsmannens 

økonomiske interesser i sin skapende virksomhet. For det andre er opphavsretten 

begrunnet i et personlighetsvern for opphavsmannen. Et sentralt synspunkt må være at 

vernet etter opphavsretten ikke strekker seg lengre enn hva beskyttelse av disse 

interessene tilsier, og som en konsekvens av dette at oppdelingsadgangen ikke strekker 

seg lengre enn hva som er nødvendig for å sikre den økonomiske og personlige 

interessen. 

 
En parallell kan trekkes til forholdet mellom grunneieren og allmennheten. Onsager (1931) fremhever at 

grunneieren nok kan forby noen å samle brensel og gjøre opp varme i nærheten av setre og annet bebodd 

hus hvor det er sparsomt med slik brensel, men at han ute i villmarken ikke har noen interesse av å forby 

                                                 
205 Jf. departementets uttalelse gjengitt i kapittel 2.1.1 (særlig note 51) om rettighetens statiske element. 
Se også kapittel 3.1.1 om tekniske beskyttelsessystemer som benyttes for å utvide opphavsrettens 
virkeområde.  
206 Generelt om tolkning av rettskilder se Eckhoff (2001). 
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dette (min kursivering).  Denne interessen er ikke nærmere angitt annet enn at eiendomsretten skal 

beskyttes når eierens ”beskyttelsesværdige –fornuftige- interesse kræver det”.  Ross (1953) redegjør 

således for forskjellen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter: Den statiske beskyttelsen  av tinglige 

rettigheter (her den opphavsrettslige beskyttelsen av enerettene) strekker seg ikke lengre enn rettighetens 

innhold, idet disse to er to sider av samme sak.207

 

Utgangspunktet for den videre drøftelsen er en påstand om at en viss utnyttelse må ha 

selvstendig økonomisk verdi for opphavsmannen for at det skal foreligge en 

oppdelingsadgang. En utnyttelse som skal ha økonomisk gevinst forutsetter ofte flere 

vilkår for å realisere denne. La meg ta normalutgave versus heftet utgave ved trykking 

av en bok som eksempel: Hvis en går ut fra at disse formene for trykking utgjør to 

forskjellige økonomiske verdier for opphavsmannen, blir spørsmålet om hvilke vilkår 

som er nødvendig for en differensiering av markedene. For det første har vi vilkåret 

som kun tillater for eksempel normalutgivelse. I tillegg kan det tenkes at andre vilkår 

må stilles, for eksempel at normalutgaven ikke kan selges for mindre enn et nærmere 

angitt beløp. Selges bøkene for mindre enn dette vil de kanskje konkurrere med de 

heftede utgavene som presumptivt vil være billigere og dermed utgjøre et annet marked 

–billigmarkedet. Ytterligere vilkår kan tenkes, for eksempel at et forlag som har fått 

begge rettighetene kun får selge normalutgavene den første tiden for deretter å selge de 

heftede utgavene. Alle disse vilkår kan sies å ha som formål å støtte opp under å øke 

inntektspotensialet for opphavsmannen. 

 

Dette leder til et nytt poeng; i tillegg til at vilkårene hver for seg eller samlet må være 

egnet  til å fremme opphavsmannens økonomiske interesse må hvert enkelt vilkår ha en 

nærmere tilknytning til enerettene. En beskyttelse av alle kontraktrettslige posisjoner 

som en lisens skaper kan det med andre ord ikke være anledning å sanksjonere med 

hjemmel i åndsverkloven, jf. utgangspunktet tatt i kapittel 3.3. 

4.2 Selvstendig økonomisk verdi 

Jeg skal nå drøfte nærmere kravet til at en oppdeling må ha selvstendig økonomisk 

verdi for opphavsmannen. Drøftelsen tar sikte på å vise to ting; for det første at det er et 

vilkår for bruk av oppdelte eneretter at den har selvstendig økonomisk verdi, og for det 

                                                 
207 Ross (1953) s. 222. 
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andre, at så snart det foreligger en slik selvstendig verdi så har opphavsmannen adgang 

til å benytte seg av oppdelingen.   

4.2.1 Kvalifisering av vilkåret om selvstendig økonomisk verdi – det relevante 

markedet. 

Tysk rettspraksis har kommet lengst i å formulere prinsipper for oppdeling av 

enerettene. Selv om praksisen gjelder hvordan en ”Nutzungsrecht”, kan oppdeles 

”räumlich, zeitlich oder inhaltlich” jf. UrhG § 31 blir vurderingstemaet for oppdeling av 

enerettene i prinsippet den samme. På bakgrunn av Heiligenhofdommen i GRUR 1959 

s. 200 ble det som nevnt lansert en teori om at begrensninger i utnyttelsen som gjaldt 

rettens omfang (”Umfang”) var opphavsrettslig relevant, mens de vilkår som gjaldt 

hvordan retten ble utøvet (”Art und Weise”) kun ble tillagt obligasjonsrettslig 

virkning.208 For norsk retts vedkommende ble teorien kritisert for å være ”reelt sett 

innholdstom” av Rognstad (1999) s. 334.209 Dikotomien ”Art und Weise/Umfang” er 

forlatt i nyere tysk rettspraksis. Vurderingstemaet som nå praktiseres er om en 

utnyttelse er ”übliche, technisch und wirtschaftlich eigenständige und damit klar 

abgrenzbare Nutzungsformen”.210  

  

Skandinavisk teori legger også til grunn at det er et vilkår for at en oppdeling av 

enerettene skal være opphavsrettslig relevant at oppdelingen skjer for å treffe 

forskjellige markeder, og dermed maksimerer det økonomisk potensial for 

opphavsmannen. Rognstad (1999) s. 336 nevner som et sentralt moment hvorvidt 

oppdelingen ”kan sies å ha en selvstendig økonomisk eller markedsmessig verdi. Særlig 

der rettighetsavgrensningen knytter seg til utnyttelsesformer eller –måter som fyller 

bestemte markedssegmenter, og retter seg mot avgrensede etterspørrergrupper på 

´sluttbrukernivå´, vil den kunne tillegges opphavsrettslig virkning” (R. kursivering).211

 

                                                 
208 Reimer (1962) s. 624 flg. 
209 Tilsvarende i svensk rett hos Rosén (1989) s.142. 
210 I blant annet GRUR 1992 s.310 (Taschenbuch),  GRUR 2001 s. 153 (OEM-versjon). Min oversettelse: 
vanlig, teknisk og økonomisk selvstendig og dermed klart atskillbar utnyttelsesform. 
211 I hovedsak tilsvarende hos Rosén (1989) s. 141-143 og s. 325, Blomqvist (1987) om at ”(...) så snart 
der er et markedsmæssig behov for at opdele rettigheder, må dette ophavsretslig anderkjendes, og 
opdelingen må sanktioneres i overenstemmelse hermed”. 
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Nøyaktig hva som ligger i selvstendig økonomisk eller markedsmessig verdi er uklart. 

Sikkert er det i alle tilfeller at en ren pekuniær gevinst må medberegnes. Det kan 

imidlertid være grunn til å operere med et liberalt gevinstbegrep, slik at også andre 

kommersielle gevinster –herunder indirekte fordeler inkluderes. En vares reklameeffekt 

bør således tilfredstille kravet til økonomisk gevinst, slik at når produktet gis bort gratis 

vil kravet til økonomisk gevinst kunne være oppfylt ved økt omsetning i fremtiden når 

produktet har befestet et marked og opphavsmannen da kan ta betalt. Også etablering av 

goodwill vil etter min mening kunne kvalifiseres som å tilfredsstille kravet til 

selvstendig økonomisk eller markedsmessig verdi. 
 

En utvidet forståelse av verdi-begrepet må stå som et sentralt moment for at copyleft-klausulen i GPL 

skal nyte opphavsrettslig vern. Poenget er at GPL-programvare må distribueres gratis. Differensiering i 

markedet mellom proprietære lisenser og GPL kan dermed ikke resultere i en økt inntjening hos 

opphavsmannen i det han ikke kan få betalt for den spredningen som skjer i GPL-markedet.  Et lite 

unntak må muligens gjøre for tilleggstjenester som service og dokumentasjon. Det er tillatt under GPL å 

ta seg betalt for slike tjenester, og så lenge opphavsmannen driver denne servicen og dokumentasjonen 

selv, og forutsatt at han selger flere slike tjenester ved å spre verket som åpen programvare må vel en slik 

oppdeling godtas. Uansett vil spredning av en programvare gratis, men under GPL, kanskje medføre en 

reklameeffekt for programmet.212 Det kan argumenteres for at effekten av en slik reklame vil være at det 

skapes en kundegruppe som er villige til å betale for programvaren uten de begrensninger som følger av 

GPL, og således føre til en større økonomisk gevinst for opphavsmannen.213

 

I følge den tyske rettspraksisen er det ikke tilstrekkelig at det identifiseres et selvstendig 

økonomisk marked. Det er i tillegg et krav om at dette markedet ikke er kun et substitutt 

for et annet. I Zauberbergsaken kom dette på spissen ved spørsmålet om spredning på 

DVD traff et annet marked enn spredning på video. Retten pekte på at dette var 

avhengig av sluttbrukermarkedet og hvilke preferanser dette hadde.  Retten kom til at 

det var det samme markedets om ville kjøpe DVD som det som foretrakk video, og at 

det dermed ikke åpnet seg noe nytt marked. Den tekniske utviklingen medførte således 

ikke supplementær etterspørsel. Poenget kan også illustreres ved at markedene må være 

gjensidig utelukkende.214 Dersom omsetning i det ene markedet medfører nedgang i det 

andre har opphavsmannen ingen økonomisk gevinst totalt sett. 

                                                 
212 Jf. Bing (1995) s. 296. 
213 Kielland (2005) s. 77-81. 
214 Metzger & Jaeger (2001) s. 62. 
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Synspunktet forutsetter at opphavsmannen har en inntekt i begge markedene. Dersom opphavsmannen 

opplever omsetningssvikt i et marked han kontrollerer (han får for eksempel royalty per solgte 

eksemplar) fordi et annet marked substituerer dette, og opphavsmannen ikke får en økonomisk gevinst i 

dette markedet (han får ikke royalty for hvert solgte eksemplar) bør ikke substitusjonssynspunktet få 

anvendelse. Slik var situasjonen i Rt. 1940 s. 450 (Gramophone Company), hvor en økt verksutnyttelse 

uten at en plateprodusent fikk økonomisk utkomme førte til at det ble ansett legitimt at produsenten 

foretok skritt for å sikre de økonomiske interessene, jf. straks nedenfor. 

  

Dersom det er uklart om det eksisterer et nytt marked eller ikke må tyske domstoler 

etter Zauberbergdommen foreta en preliminær undersøkelse om en utnyttelsesform i 

fremtiden kan tenkes å utgjøre et selvstendig marked.215 Etter tysk rett må det dermed 

være klart at så vel et aktuelt som et potensielt fremtidig marked kan begrunne en 

oppdelingsadgang. Det bør vel være adgang til også etter norsk rett å dele opp 

enerettene der det kun er et potensial for en økonomisk gevinst, så lenge 

utnyttelsesmåten ikke er altfor utenkelig.216 Det er etter mitt syn vanskelig å begrunne 

hvorfor opphavsmannen ikke skal kunne holde tilbake deler av en enerett fordi et 

marked er under utvikling, men at markedets selvstendighet og/eller størrelse fremdeles 

er uklar. For så vidt er mitt syn i overensstemmelse med den ”Prognose Entscheidung” 

som retten må foreta, jf. Zauberbergsaken 

 

Det er liten rettskildemessig dekning for å hevde at substituttsynspunktet slik det er 

formulert i tysk rett også skal gjelde for norsk rett. Det kan likevel være grunn til å ta et 

slikt prinsipp i betraktning, som et reelt hensyn, i vurderingen av om en oppdeling av 

enerettene er opphavsrettslig relevant. Kjernen i substituttprinsippet er at så lenge en ny 

form for omsetning erstatter en gammel så genereres ingen ny økonomisk gevinst for 

opphavsmannen, og det er da ingen opphavsrettslig relevant interesse som fremmes. 

 

Selv om det foreligger et relevant marked, slik at vilkåret om selvstendig markedsverdi 

er oppfylt er det ikke dermed sagt at det bør være adgang til en opphavsrettslig relevant 

                                                 
215 Retten må foreta en ”Prognose-Entscheidung”, jf. Zauberbergdommen. Interessant nok kom BGH til 
at det ikke var feil av underretten å foreta en slik prognostisering uten bistand fra sakkyndige. 
216 Kielland (2005) s. 79 ser ut til å mene at den markedsmessige verdien må være reell på 
oppdelingstidspunktet, slik at det ikke er tilstrekkelig at et verk kan tenkes å få slik verdi i fremtiden. 
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oppdeling av enerettene. Jeg skal nå peke på noen momenter som taler for og i mot en 

slik adgang. 

4.2.2 Argumenter for en vid oppdelingsadgang basert på den økonomiske 

utnyttelsen 

Ordlyden i Bernkonvesjonens tretrinnstest i artikkel 9 (2) gjelder hvilke vilkår som må 

være oppfylt for å kunne gjøre unntak fra eksemplarfremstillingsretten. Den tilsvarende 

bestemmelsen i TRIPS artikkel 13 gjelder generelt, og således også 

tilgjengeliggjøringsretten. I følge bestemmelsene kan unntak fra enerettene kun gjøres 

i ”certain special cases”, når dette ikke kommer i ”conflikt with a normal expolitation of 

the work” og ikke ”unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. 

Bestemmelsen gir uttrykk for et sterkt vern for opphavsmannens økonomiske interesser. 

 

Den nye bestemmelsen i åvl. § 11a gir støtte for at opphavsmannen skal ha all 

økonomisk utbytte av verket. Etter bestemmelsen avgrenses eneretten ved ”tilfeldig 

eller forbigående fremstiling av midlertidige eksemplarer”, jf. åvl. § 11a 1.ledd. Etter  

2.ledd suspenderes bestemmelsen dersom eksemplarfremstillingen har selvstendig 

økonomisk betydning. Etter bestemmelsens ordlyd er det enhver økonomisk betydning 

som aktiverer regelen, slik at det ikke foretas noen kvalifikasjon av denne. 

Departementet fremhevet således at bruken ikke kan ha økonomisk betydning for 

verken rettighetshaveren, mellomledd, sluttbruker eller andre.217 Dersom bruken hadde 

hatt verdi for mellomledd, sluttbruker eller andre, vil eksemplaret ha kommersiell 

betydning for også opphavsmannen idet den som vil profittere på verket må ha tillatelse 

fra opphavsmannen. Forøvrig er bestemmelsen en gjennomføring av EUs 

opphavsrettsdirektiv. Direktivets ordlyd i artikkel 5 er ”no independent economic 

significance” og gir neppe noen ytterligere tolkningsbidrag enn den norske ordlyden.  

 

Hva gjelder norsk rettspraksis gir visse uttalelser i Rt. 1999 s. 1320 (Frislid) støtte for 

synspunktet om at en økonomisk gevinst skal komme opphavsmannen til gode. Foruten 

at dommens resultat medfører en styrket økonomisk posisjon for opphavsmannen, jf. 

kapittel 3.5, uttaler førstvoterende som representant for flertallet under 

                                                 
217 Ot.prp.nr. 46 (2004-2005) s. 17. 
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tolkningsprosessen at ”Etter min vurdering viser punkt 4.3 [i normalkontrakten mellom 

Norsk Oversetterforening og Den norske Forleggerforening som var gjort til del av 

avtalen mellom partene]  at når oversetterne har akseptert at forlagene kan overdra 

bokretten, og dermed gjøre et innhogg i deres opphavsrett, er kravet på tilleggshonorar 

begrunnet i at partene har funnet det riktig at forlaget avstår en andel av det økte 

inntektspotensialet som dermed oppstår”. Avgjørelsen i Rt. 1940 s. 450 (Gramophone 

Company) trekker i samme retning. Spørsmålet her var om en plateprodusent hadde 

vern for et forbud mot kringkasting som var trykket på platene. Representanter for 

kringkastingen kjøpte plater direkte fra platebutikken og benyttet disse i kringkastingen. 

Retten kom til at ”Det må (...) erkjennes at forbudet tilsiktet å vareta økonomiske 

interesser som var fullt legitime.” Som følge av kringkastingens raske utvikling hadde 

salget av plater gjennomlevd en stor nedgang, og den legitime interessen det siktes til 

var interessen i å få et ytterligere vederlag utenfor det som lå i platens utsalgspris. 

Dommens prejudikatsverdi svekkes på flere punkter. For det første nøt ikke 

plateprodusenten vern etter dagjeldende åndsverkslov (sml. åvl. § 45). Dermed gjaldt 

ikke tvisten om det forelå en krenkelse av ”opphavsrettigheter”, derimot hvorvidt 

kringkastingen krenket en kontraktsbestemmelse. Videre er dommen kritisert av 

andrevoterende i Rt. 1955 s. 536 (Lindberg), et votum som ble ytterligere stadfestet i 

NOU 1983:35 s. 62-63. Uansett gir dommen støtte for følgende betraktning: Slik 

forholdet lå an medførte en økt verksutnyttelse i et marked (musikk gjennom 

kringkastingen) en nedgang i et annet marked (musikk gjennom plateforhandlere). 

Verkets utnyttelse ble dermed stor uten at plateprodusenten fikk tilsvarende økonomisk 

godtgjørelse og det ble ansett som legitimt å bøte på dette. Det er nærliggende å anta at 

tilsvarende resonnement må gjelde opphavsmannen rettigheter også utenfor 

kringkastingstilfellet, som i dag uansett er en enerett som kan utskilles, jf. åvl. § 2 

4.ledd. 

 

Fra dansk rett nevnes UfR 1993 s. 572H (Søllerød). For at lånekunder hos et bibliotek 

skulle ha rett til å låne musikkverk hadde biblioteket krevd en årskontingent.  Retten 

kom til at ordningen krenket opphavsretten fordi utleieretten var i bero hos 

opphavsmannen. Biblioteket hadde således rett til å drive utlån, men ikke utleie. 

Avgjørende var ”at det er et grundlæggende udgangspunkt for den ophavsretlige 

lovgivning, at ophavsmanden bør have eneret til enhver udnyttelse af værket, der ikke er 
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af helt uvæsentlig økonomisk betydning” (min kursivering).218 I NJA 1986 s. 702 

(Demonstrasjonsmusikk)219 uttalte retten at ”Den principiella utgångspunkten för 

lagstiftaren var att åt upphovsmannen borde förbehållas rätt att ekonomiskt tillgodogöra 

sig alla sådana utnyttjanden av verket som hade praktisk betydelse, låt vara att man med 

hänsyn till religiösa, kulturella och eljest samhälleliga behov borde göra vissa 

inskränkningar i denna rätt.” Retten fulgte dermed opp motivene i SOU 1960:17 s. 60 

hvor det pekes på at alle økonomiske utnyttelsesmåter som er praktiske er forbeholdt 

opphavsmannen. 

4.2.3 Argumenter mot en vid oppdelingsadgang basert på den økonomiske 

utnyttelsen 

Jeg har allerede nevnt et forhold som taler mot en oppdelingsadgang utelukkende basert 

på om det finnes et selvstendig økonomisk eller markedsmessig behov, nemlig at 

utnyttelsesmåten ikke må være bagatellmessig, jf. UfR 1993 s. 572H (Søllerød) og NJA 

1986 s. 702 (Demonstrasjonsmusikk). I det videre vil jeg ta for meg ytterligere noen 

momenter som taler mot en vid oppdelingsadgang basert på den økonomiske 

utnyttelsen. 

 

Som nevnt overfor i kapittel 4.2.2 taler Bernkonvensjonens ordlyd i tretrinnstesten for 

en vid adgang for opphavsmannen til å dele opp sine eneretter. TRIPS-avtalens artikkel 

13 adopterte testen, men med en signifikant modifikasjon; mens Bernkonvensjonen 

gjelder ”Authors”, jf. artikkel 9 (1) gjelder TRIPS artikkel 13 ”right holder”. Ordvalget 

er ikke tilfeldig idet TRIPS også omfatter blant annet produsenter. Disse vil ofte være 

lisenstagere, og heller ikke deres rettigheter må settes til side på annen måte enn i 

overensstemmelse med tretrinnstesten.  Dette må innebære blant annet at nasjonale 

lovgivere ikke kan ”unreasonable prejudice” interessene til for eksempel forlag eller 

produsenter.220 Spørsmålet som oppstår er hvorvidt produsenter og forlag også er 

beskyttet mot at opphavsmannen selv ”unreasonable prejudice” deres interesser ved 

bruk av oppdelte rettigheter. Dersom man kan fastlå at så er tilfellet, må dette etter mitt 

syn medføre en innskrenket adgang til oppdeling. Utgangspunktet må være at 

                                                 
218 Se Schønning (2003) s. 229. 
219 For referat fra dommen se overfor i kapittel 4.1.1. 
220 Senftleben (2004) s. 219. 
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tretrinnstesten er et direktiv til lovgiver om at denne ikke uten videre kan innskrenke 

rettighetshaverens lovfastsatte eneretter. Det må allikevel kunne anføres at 

opphavsmannen, ved bruk av oppdelte eneretter, må ta hensyn til lisenstakerens 

legitime interesser, jf. uttalelsene i Zauberbergsaken, se kapittel 3.5.2. En viss støtte for 

dette synet kan også utledes av Rt. 1955 s. 536 (Lindberg) hvor plateprodusenten vant 

frem med et krav som etter den saksøktes mening, og med støtte fra 

rettighetsorganisasjonene som var hjelpeintervenienter i saken, gikk på bekostning av 

opphavsmannens eneretter. Begrunnelsen her var at plateprodusentenes arbeid var 

resultat av ”en selvstendig teknisk og industriell innsats”, og dermed beskyttelsesverdig.  

 

Forøvrig kan det hevdes at tretrinnstesten har et begrenset vern for økonomiske 

rettigheter av mindre betydning slik at opphavsmannen kun har rett til tilgang til et 

aktuelt eller potensielt marked av stor økonomisk eller praktisk viktighet.221  

 

Fra tysk rett nevnes kravet om at det må herske en ”Klarheit” i rettsforholdet, jf. blant 

annet Zauberbergdommen. I denne saken relaterte klarhetskravet seg til forholdet 

mellom opphavsmannen og lisenstakeren. Det bør allikevel ikke utelukkes at også 

hensynet til senere erververe (sluttbrukere) må tillegges vekt. 222  Dersom adgangen til 

oppdeling blir så vidt at det blir vanskelig for avtagere å holde rede på begrensningene 

kan dette tale i mot å tillate slik oppdeling. Hovedregelen ved rettighetskollisjoner 

innenfor opphavsretten er vindikasjon. Vindikasjon kan medføre et visst 

usikkerhetsmoment i omsetningslivet og dermed virke mot en effektiv økonomisk 

verksutnyttelse. Som påpekt av Rognstad (1999) s. 337 bør ikke poenget overdrives idet 

inndragning av ulovlige verk ikke kan foretas overfor tredjemenn i god tro, jf. åvl. § 56 

3.ledd, jf. 1.ledd. Dernest vil ikke en tredjemann i god tro risikere straffeansvar da de 

subjektive vilkårene for straff ikke foreligger, jf. åvl. § 54. Erververens 

erstatningsansvar vil også være begrenset til nettofortjenesten, jf. åvl. § 55 2.ledd. I 

                                                 
221 Senftleben (2004) s. 193 hevder således at konflikt ”with normal explitation arises if the authors are 
deprived of an actual or potential marked of considerable economic or practical importance” og videre 
at ”The circle of these actual or potential markets is solely formed by those possibilities of marketing a 
work which typically constitue a major source of income and, consequently belongs to the economic core 
of copyright” (min kursivering). 
222 Tilsvarende hos Rognstad (1999) s. 337 som mener kravet om selvstendig økonomisk verdi må 
suppleres med et krav til ”klare og oversiktlige rettsforhold” (R. kursivering). Se også Rognstad (1999) 
s. 188. 
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forlengelsen av dette synes alminnelige risikobetraktninger å gi støtte for at 

opphavsmannen selv bør bære risikoen dersom unnskyldelige krenkelser av 

oppdelingen skjer. Rosén ser ut til å være av samme oppfatning når han uttaler at 

adgangen til å dele opp enerettene begrenses av et ”svagt uttalat krav på säkerhet i 

omsätningen”.223 Forøvrig bør det kunne legges vekt på det strafferettslige 

forutberegnlighetsprinsipp hvoretter det nøles med å anvende straffebud uten en klar og 

tilgjengelig hjemmel.224  

 

Et moment som etter min mening må tale for en innskrenkning i adgangen til å dele opp 

enerettene ligger i forholdet mellom beskyttelse av opphavsrettigheter og beskyttelsen 

av kontraktsrettigheter generelt. Jeg har allerede identifisert at den sentrale 

interessesubjektivitet som beskyttes ved omsetningen av verk er den økonomiske. I 

kontraktsretten er det grunnleggende sett også en økonomisk interesse som beskyttes. 

Det kan være vanskelig å begrunne hvorfor den samme interesse skal beskyttes 

forskjellig etter de to systemene, herunder at krenkelse av den økonomiske interessen i 

siste instans skal straffes i det opphavsrettslige systemet.  Særlig antar jeg, dette gjelder 

for lisenser som pålegger positive plikter. Det sentrale her er at en lisenstaker lover å 

foreta, eventuelt ikke foreta, en handling. Læren om løfter ligger i kjernen av den 

alminnelige obligasjonsretten, med tilhørende sanksjonsapparat dersom løftet ikke 

overholdes. I forlengelsen av dette foretar jeg en gjenvisitt til kapittel 1.3. I dette 

kapittelet tok jeg opp noen problemstillinger knyttet til opphavsrettens tilstøtende 

områder. 225  Etter min mening bør således avtalerettslige urimelighetssynspunkter og 

konkurranserettslige argumenter undertiden tale som et moment mot en 

oppdelingsadgang. For at urimelighetssynspunkter skal kunne gjøres gjeldende mot en 

oppdelingsadgang bør det nok kreves at en oppdeling generelt sett er urimelig. At den 

slår urimelig ut i et konkret tilfellet bør ikke være avgjørende. Som regel vil nok en slik 

konkret urimelighet la seg bøte på ved at andre vilkår i avtalen, for eksempel 

prisbestemmelser, endres. En viss støtte for synspunktet kan utledes fra avgjørelsen i 

UfR 2003 s. 2391 H (Kabel-tvdommen). Her var forholdet at en kabel-tvprodusent påla 

selskaper som videresendte dennes kanaler en plikt til å sette kanalen i den såkalte 

                                                 
223 Rosén (1989) s. 141-142. 
224 Generelt se Andenæs (1997) s. 108. 
225 Generelt se Rognstad (1999) s. 141. 
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«primærpakken». Dette vilkåret ble satt til side etter ophl. § 48 som hjemler sensurering 

av «videreudsendelse på urimelige vilkår» Løsningen på tvisten ble således funnet i en 

avtalerettslig sensur av vilkåret. Landsretten, med tilslutning fra Højesteret uttaler: 

”Efter en samlet vurdering, herunder af de af sagsøgeren anførte forretningsmæssige 

hensyn, finder landsretten, at det omhandlede vilkår strider mod væsentlige hensyn til 

brugerne og væsentlige samfundsmæssige hensyn, hvorfor vilkåret tilsidesættes som 

urimeligt, jf. ophavsretslovens § 48, stk. 1.” Spørsmålet i denne sammenheng er om 

krenkelse av vilkåret ville ha medført en krenkelse av opphavsretten, formulert på en 

annen måte om retten til å fastsette i hvilken programpakke spredning av en tv-kanal 

skal skje gjennom er en opphavsrettslig relevant beføyelse. Landsretten gjør her bruk av 

en velkjent avveining mellom brukere og opphavsmenn, med dertil hørende 

retningslinjer i form av ”forretningsmæssige hensyn” og ”væsentlige samfundsmæssige 

hensyn” innen for rammene av avtaleretten. Det er etter min meningen ingen grunn til å 

se annerledes på saken med opphavsrettslige briller. Det er nettopp foretningsmessige 

hensyn (den økonomiske interessesubjektivitet) som begrunner enerettene, og 

samfunnsmessige hensyn som begrunner disses avgrensning. Slik jeg ser det ville krav 

om plassering i kanalpakker generelt være urimelig i forhold til brukerne, og det er da 

ingen grunn til å tillate bestemmelsen opphavsrettslig heller. 

 

I forlengelsen av dette nevnes et annet moment som ikke er uproblematisk, nemlig at 

visse vilkår kan ha en nærmere tilknytning til et annet rettsområde enn til 

opphavsretten. Det bør være mulig å anvende, som et reelt hensyn for ikke å anse et 

vilkår som opphavsrettslig relevant, at det har en nærmere tilknytning til for eksempel 

kontraktsretten. En kan tenke seg et vilkår i en lisens om at lisenstakeren ikke har rett til 

å motta penger for verket eller at beløpet helt eller delvis skal gå direkte til 

opphavsmannen. Dersom vilkåret brytes og lisenstakeren beholder pengene, bør kravet 

som oppstår som følge av mislighold løses etter de alminnelige reglene om innfordring 

av pengekrav, og ikke som en krenkelsessak. Dersom en lisenstaker skal produsere et 

verk og produktet ikke tilfredsstiller opphavsmannens forventninger for eksempel fordi 

feil materiale er brukt bør reglene om kontraktrettslige mangler undertiden kunne 

anvendes.  
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Hva gjelder konkurransehemmende klausuler har jeg allerede nevnt et eksempel på 

tilfeller hvor synspunktet bør kunne gjøre seg gjeldende. I kapittel 3.3.1 var spørsmålet 

om den opphavsrettslige beskyttelsen av vilkår om at verk kun kan spilles av på bestemt 

utstyr, og jeg hadde Apples iTunes og iPod som eksempel. Vilkår som benyttes for å 

fremme salg av andre produkter enn verket selv, bør ikke godtas og en begrunnelse for 

dette kan være nettopp konkurransehensyn.  

 

Det kan spørres om opphavsrettens relative vern for ulike typer av åndsverk, jf. åvl. § 1 

også må medføre at det er en snevrere adgang til å dele opp enerettene tilknyttet verk 

som nyter et relativt svakere vern. For brukskunst, jf. åvl. § 1 2.ledd (10) er det antatt at 

verkshøydekravet er strengere enn for ”den rene kunsten.”226 Rognstad konkluderer 

med at frembringelser med sterkt funksjonelt preg bør underkastes en strengere 

verkshøydevurdering, samtidig som at etterligningsvernet er relativt svakere. 

Spørsmålet blir om man i tillegg et strengere verkshøydekrav skal trekke den ytterligere 

konsekvens at oppdelingsadgangen av enerettene for slike verk skal være snevrere. Det 

er neppe tilstrekkelig rettskildemateriale til å konkludere på dette punktet. Jeg vil bare 

her peke på at det kan være naturlig å henføre krenkelser av avtaler om utnyttelser av 

slike åndsverk etter andre rettsregler enn åndsverkloven, særlig markedsførings- og 

konkurranseretten.  

4.2.4 Sammenfatning 

Jeg sammenfatter med å påpeke at opphavsmannens økonomiske interesser synes å nyte 

et sterkt opphavsrettslig vern. Så snart et marked er identifisert som avtagere for et verk 

vil tiltak fra opphavsmannens side for å utnytte dette markedet i utgangspunktet måtte 

nyte opphavsrettslig vern. På den annen side har jeg pekt på at hensynet til 

omsetningslivets sikkerhet, at utnyttelsen må være praktisk og at andre rettsregler kan 

være mer naturlig å anvende ved en eventuell krenkelse av en kontrakt, kan medføre en 

snevrere adgang til oppdeling.  

4.3 Tilknytningskriteriet 

At en utnyttelsesform har selvstendig økonomisk eller markedsmessig verdi kan verken 

være et nødvendig eller et tilstrekkelig vilkår for adgangen til oppdeling. Dersom 
                                                 
226 Rognstad (2004) s. 37 flg.  
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opphavsmannen kan peke på en ideell grunn for oppdelingsadgang kan det ikke komme 

på tale å anvende et tilleggskriterium om at oppdelingen må medføre en økonomisk 

gevinst for opphavsmannen. På den andre siden kan ikke et potensielt økonomisk 

utbytte hjemle hvilke som helst tiltak for å sikre denne gevinsten. Poenget er formulert i 

SOU 1956:25 s. 276 ved at ”Villcor, som icke omedelbart anknyter till 

förfognaderätten, medför däremot i allmänhet endast s.k. obligatorisk bundenhet för 

förvärvaren, d.v.s. normalt kan påföljden av en överträdelse endast bli skandestånd” 

(min kursivering).227 228For norsk retts vedkommende må det gjelde et tilsvarende krav 

om at vilkårene som skal ha opphavsrettslig virkning må ha en nærmere bestemt 

tilknytning til enerettene.  

 

At et vilkår må ha en umiddelbar tilknytning til enerettene gir liten hjelp til å avgjøre 

hvilke vilkår som nyter opphavsrettslig vern. En kan i alle fall tenke seg to måter et 

vilkår kan ha en tilknytning. For det første kan det foreligge vilkår som gjelder 

utøvelsen av den overdratte rettigheten. Det sentrale spørsmålet her er hvorvidt 

opphavsmannens har muligheter til å påvirke om og hvordan allmennheten skal oppleve 

verket. For det andre kan tilknytningen gjelde de interesser som enerettene beskytter, 

altså vilkår som skal verne om den ideelle- og/eller den økonomiske interessen. Jeg 

tenker her særlig på vilkår som er satt for å foreta en oppdeling i et marked, herunder 

vilkår for å beskytte distribusjonskanaler. I mange tilfeller må muligheten til å sette 

slike vilkår anses for å være mer en konsekvens av å ha enerett, enn som en direkte følge 

av å ha en slik rett.  Som hovedregel må slike vilkår antas å ikke være opphavsrettslig 

relevante. Jeg vil nå peke på noen momenter som kan bidra til å klarlegge den nærmere 

grensedragningen. Listen er selvsagt ikke uttømmende, og dette er alene noen forslag til 

momenter som kan tas i betraktning i den nærmere vurderingen om et vilkår har den 

tilstrekkelige tilknytningen til enerettene.  

 
                                                 
227 Tilsvarende i tysk rett. Haberstumpf i Lehmann (1993) s. 156 fremhever at ” Kein dingslichen 
Beschränkungen nach § 32 UrhG sind zunächst solche, die mit der Nutzungsrechteinräumung 
unmittelbar nicht zu tun haben (...) also Handlungen verbieten, die von den Verbotsrechten der §§ 16 ff. 
UrhG nicht gedeckt sind (...) (min kursivering)”. 
228 Tilsynelatende motsatt hos Levin & Nordell (1996) s. 33 hvoretter en lisenstaker som bryter en 
”avtalsrättsliga befogenhet (...) utgör immaterialrättsinntrång, även om villkoret inte direkte gäller 
förfogande av en immaterialrättighet.” Wagle & Ødegaard (1997) s. 228-229 mener at ”Så lenge en 
opphavsmann kan beskrive en bestemt del av sin økonomiske enerett, kan denne delen overdras.” Etter 
min oppfatning er uttalelsen noe unyansert.  
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Forøvrig synes Rosén i tillegg å kreve at den utskilte eneretten må være klart 

identifiserbar.229 Kravet er nært beslektet med hensynet til omsetningslivets sikkerhet 

som kan begrunne en innskrenket adgang til å dele opp enerettene, jf. overfor. Det 

synes ikke å være noen ytterligere rettskildemessig dekning for å kreve at den utskilte 

eneretten skal være klart identifiserbar, men dette er åpenbart et reelt hensyn det kan 

være tale om å anvende i avveiningen.  

4.3.1 Bestemmelser om og når verket skal oppleves 

Opphavsmannen har et meget sterkt vern mot at allmennheten skal kunne benytte seg 

av verket før han selv har offentliggjort eller utgitt verkt etter regelen i åvl. § 8. 

Hovedregelen er at opphavsmannen må samtykke i at verket gjøres tilgjengelig for 

allmennheten for første gang. Det er et vilkår for at lånereglene i åndsverklovens 

kapittel 2 skal tre i kraft at verket er offentliggjort etter åvl. § 8. Når verket først er 

offentliggjort mister opphavsmannen en del av kontrollen over verkets videre 

utnyttelse, i tillegg til at dersom eksemplarer av verket er solgt med opphavsmannens 

samtykke konsumeres enerettene hva gjelder videre omsetning av eksemplaret, jf. åvl. § 

19. Tilsvarende gjelder for offentliggjøring av fellesverk etter åvl. § 6. For verk med 

mer enn en opphavsmann krever åvl. § 6 2.ledd for første offentliggjørelse samtykke fra 

alle opphavsmenn. Dersom slikt samtykke ikke er gitt utgjør offentliggjøring en 

krenkelse, jf. åvl. § 54 1.ledd litra a, som gir straffebestemmelsen anvendelse på også 

vern etter åndsverkloven kapittel 1. Reglene om offentliggjøring kan tas til inntekt for at 

opphavsmannen kan utøve kontroll over om og når allmennheten skal oppleve verket. 

Ross (1945) uttalte således at ”Formaalet [med opphavsretten] er i første Række at give 

Ophavsmanden en vis, rimelig Magt til at bestemme, naar andre skal have Adgang til at 

opleve Værket. Som vi har set, kan dette kun ske derved, at han i samme Omgang har H 

e r r e d ø m m e t  o v e r  d e  m a t e r i e l l e  V i l k a a r, der betinger Oplevelsen” 

(R. sperring).230 Dersom et forlag får rett til å trykke ei bok, men forbud mot å sette 

boka i omsetning før en bestemt dato må dette ha opphavsrettslig virkning. Dette må 

gjelde selv om verket allerede er offentliggjort etter åvl. § 8. Tilsvarende må gjelde for 

et galleri som har fått rett til å vise et maleri, men ikke før et bestemt tidspunkt. 

Nærmere bestemmelser i en slik kontrakt om galleriets utforming, lyssetting, plassering 

                                                 
229 Rosén (1989) s. 321. 
230 Ross (1945) s. 347. 
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av bilde i forhold til andre verk og så videre, kan ikke falle inn under om og når –

kategorien, og således etter dette vurderingstemaet i utgangspunktet ikke ha 

opphavsrettslig virkning. Annet kan tenkes dersom slike klausuler er satt for å ivareta 

opphavsmannens ideelle interesser eventuelt om slike vilkår skal ivareta en bestemt 

verksopplevelse, se umiddelbart nedenfor.  

 

I kapittel 3.4 konkluderte jeg med at tids- og antallsmessige begrensninger i stor grad 

måtte anses som opphavsrettslig virkende. Mer generelt angitt bør bestemmelser som 

kontrollerer et verks utnyttelsesintensitet normalt godtas som opphavsrettslig virkende, 

et argument i samme retning som det nå forlatte ”Umfang”-kriteriet i tysk rett. Vilkår 

som har med om og når allmennheten skal oppleve verket bør dermed anses for å ha 

den nødvendig tilknytningen til enerettene.  

4.3.2 Verksopplevelsen 

Det som nå skal diskutere er hvilken status bestemmelser om hvordan allmennheten 

skal oppleve verket har. Dette kan være meget forskjelligartede bestemmelser 

rangerende fra hvilke kostymer skuespillerne i et sceneverk skal bruke, hvilke fonter ei 

bok skal trykkes med, med hvilke instrumenter et musikkverk skal spilles, hvilke 

tilleggsfunksjoner et filmverk på DVD skal utstyres sammen med, samt eksempelet 

overfor om et galleris utforming og et bildes plassering. Det kan selvsagt tenkes et uttall 

av eksempler, og det kan neppe gis en fast formel for å løse samtlige av dem. Følgende 

momenter kan dog gi en viss veiledning. 

 

Et utgangspunkt kan tas i at kjernen i de ideelle rettighetene er at opphavsmannen ikke 

trenger å finne seg i at verket benyttes på en slik måte eller i en slik sammenheng som 

er krenkende for opphavsmannen, jf. åvl. § 3. Hva som er krenkende for 

opphavsmannen danner en øvre grense for omgang med verket som i alle fall utgjør en 

opphavsrettskrenkelse hvis den overskrides. Bestemmelsen omhandler forholdet 

mellom opphavsmannen, verket og allmennheten. Det som søkes forhindret er at verket 

skal fremstilles på en slik måte at allmennheten får en negativ oppfatning av 

opphavsmannen. Opphavsmannen kan i alle tilfeller kontrollere at allmennhetens 

verksopplevelse ikke er krenkende for hans litterære, vitenskaplige eller kunstneriske 

anseelse. Ikke bare endringer på/i selve verket kan anses som krenkende, også tid, sted 
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og måte verket presenteres på.231 Spørsmålet blir om en avtale kan senke dette kravet 

slik at ikke bare krenkende tilgjengeliggjøring anses som opphavsrettskrenkelse, men et 

hvert avvik fra avtalen.  

 

Her må det presiseres at det er tilknytningsspørsmålet i en oppdelingsadgang som 

drøftes, og ikke en ren krenkelsesvurdering av de ideelle rettigheter. Der handlingen 

ikke er en krenkelse av de ideelle rettigheter idet den ikke er tilstrekkelig kvalifisert, 

men allikevel skal være opphavsrettslig relevant må vilkåret da i tillegg tjene til en 

markedsmessig oppdeling, jf. overfor. 

 

I tillegg til bestemmelsen i åvl. § 3 setter åvl. § 11 2.ledd forbud mot at ”verkets 

karakter” forandres eller forringes når verket gjengis offentlig i medhold av 

åndsverklovens kapittel 2. Dette trekker etter min mening i samme retning, nemlig at 

opphavsmannen må kunne utøve kontroll over hvordan allmennheten opplever verket.  

 

Åvl. § 6 2.ledd sier at offentliggjørelse av fellesverk må ha samtykke av alle 

opphavsmenn til verket. Dette gjelder også senere offentliggjørelser dersom denne skjer 

på ”annen måte eller i en annen form enn tidligere”, jf. åvl. § 6 2.ledd 2.punktum. Det 

presiseres i bestemmelsens 3.punktum at ved ny offentliggjørelse på samme måte, kan 

hver av opphavsmennene forlang eller gi samtykke til. Bestemmelsen har ledet Lassen 

(1983) til at utgivelse av verket i andre sammenhenger enn den opprinnelige undertiden 

må anses som undergitt samtykkeregelen.232  

4.3.2.1 Bestemmelser om publikums opplevelse av verket 

Hovedsynspunktet overfor om at opphavsmannen må kunne øve kontroll med hvordan 

allmennheten skal oppfatte verket har også støtte i utenlandsk rettspraksis. I 

Zauberbergsaken uttalte appelldomstolen med støtte av Bundesgerichthof at dersom en 

ny utnyttelsesform skulle være opphavsrettslig relevant måtte utnyttelsesformen ”in 

ihrem Wesen” være forskjellig. Dette ble presisert ved at det var sluttbrukerens 

synspunkt som måtte legges til grunn i vurderingen. Først når denne opplever verket på 

to forskjellige måter kan det bli tale om en oppdelingsadgang. Avgjørende i 

                                                 
231 Stray Vyrje note 5. 
232 Lassen (1983) s. 368. 
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Zauberbergsaken var dermed at spredning på DVD og VHS ikke medførte at sluttbruker 

fikk to forskjellige filmopplevelser.233Tilsvarende kom retten i Faulknersaken til at en 

CD-ROM utgave av bladet og magasinversjonen var identisk i ”selection, coordination, 

and management”, slik at det ikke var tale om forskjellige utnyttelsesformer og dermed 

ingen opphavsrettskrenkelse. Lassen (1983) fremhever også poenget i forhold til åvl. § 

6 2.ledd 2.punktum. Etter hans oppfatning vil endrede distribusjonsmåter kunne utgjøre 

”på annen måte” særlig der publikum kommer til å oppleve verket på en annen 

måte.234Et tilfelle hvor en utgivelse medførte en endring i publikums verksopplevelse 

var Tasinisaken. Her var det avgjørende at journalistenes artikler, når de ble gjort 

tilgjengelige i elektroniske databaser ble presentert for- og oppfattet av sluttbrukeren på 

en annen måte enn hva som var tilfellet i avisens papirutgave. Tilsvarende i  

Greenbergsaken, hvor bildene som ble presentert på CD-ROM var rearrangert og nå ble 

presentert i en ”flytende form.” Fra tysk rett nevnes Mobilringetonedommen. Her var 

den ”musicalishes Klangerlebnis” forskjellig alt ettersom et verk ble benyttet som 

mobilringetone eller som såkalt ”jingles”. Som et tilleggsmoment kom retten i saken til 

at bruk av et verk som mobilringetone tjente en annen funksjon for sluttbrukeren enn 

som en musikalsk opplevelse, nemlig den at brukeren skulle bli oppmerksomt på at det 

kom en samtale. 

 

Oppsummert har opphavsmannen i mange tilfeller kontroll med hvordan allmennheten 

opplever verket. Dette bør lede til et argument om at vilkår som har med allmennhetens 

oppfattelse av verket har den nødvendige tilknytningen til enerettene. 

4.3.2.2 Betydningen av tilleggsfunksjoner 

Jeg skal nå kort drøfte virkningen av vilkår om at verket skal produseres med 

forskjellige tilleggsfunksjoner.  

 

I Random House vs. Rosetta la retten vekt på at distribusjon av et verk i elektronisk 

form hadde egenskaper som skilte seg fra vanlig bokform ved at i den elektroniske 

utgaven kunne leseren foreta tekstsøk, forandre skriftstørrelse og ta notater direkte i 
                                                 
233 Motsatt hos Lassen (1983) s. 369 hvor ”utgivelse på grammofonplate og utgivelse på kassett må 
temmelig klart anses som forskjellige offentliggjøringsmåter [i forhold til åvl. § 6 2.ledd 2.punktum]”. 
234 Lassen (1983) s. 370. Lassen understreker poenget med publikums opplevelse av verket flere ganger 
på sidene 370-371. 
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teksten. Motsatt synspunkt ble gjort gjeldende i Zauberbergsaken, der det ikke ble 

ansett avgjørende at distribusjon på DVD muliggjorde tilleggsfunksjoner som inndeling 

i kapitler samt meny- og språkfunksjoner.  Heller ikke at DVD´en inneholder trailere, 

klipp og opptak fra andre kameravinkler ble tillagt vekt. Tilsvarende synspunkter kom 

til uttrykk i Waterboykjennelsen235 hvor retten kom til at ”Det som er det avgjørende at 

det er det samme filmverk –uten endringer og bearbeidelser –i hvert fall når det gjelder 

det bærende, og det er dette som er det vesentlige i produktet. Tekniske forskjeller med 

hensyn til språk m v har ikke betydning så lenge det vesentlige er visning av filmen.”  

 

Etter min vurdering må det riktige være å ikke tillegge bestemmelser om 

tilleggsmateriale opphavsrettslig virkning. Opphavsmannens bestemmelser om 

inndeling av kapitler på en DVD og krav om bestemt tilleggsmateriale bør ikke 

sanksjoneres opphavsrettslig dersom disse vilkår brytes. Slike tilleggsfunksjoner kan 

nok i særlige tilfeller endre verksopplevelsen, eventuelt sees under synsvinkelen at de 

tjener forskjellige funksjoner hos sluttbrukeren, jf. Mobilringetonedommen. Det synes 

allikevel plausibelt å se det slik at disse tilleggsfunksjonene eksisterer ”på siden av 

verket” som muliggjort av en teknisk utvikling, og ikke som en del av verket selv som 

opphavsmannen har kontroll over.  

 

Uttalelser om et tilknytningskriterium som de foreslåtte, er sparsommelig i nordisk teori 

og praksis. Noen uttalelser fra teorien kan dog trekkes frem. I følge Ross (1945) ”(...) 

skulle opphavretten gi makt til opphavsmannen til å ”Fremme af et ganske særligt F o r 

m a a l, (R. uth.) nemlig Formidling af den kunstneriske Oplevelse af det Værk, han har 

skabt”. (min kursivering),236 en uttalelse som etter mitt syn støtter opp om det syn jeg 

nettopp har argumentert for.   

 

Forøvrig har Rosén (1989) s. 311 fremhevet med støtte i forarbeidene til den svenske 

upphovsrättlagen at bestemmelser om at en ”bokutgåva skall föreses med ett omslag av 

visst slag eller sättas med speciellt typsnitt blot har obligatorisk verkan.” Lassen (1983) 

s. 373 nevner som eksempel på at opplesing på radio av en skuespiller må være 

offentliggjørelse på samme måte som av en annen skuespiller i forhold til åvl. § 6 
                                                 
235 Se straks nedenfor for referat og kritikk av dommen.  
236 Ross (1945) s. 349. 
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2.ledd 2.punktum. Utgangspunktet må være riktig. Tilsvarende må også gjelde for 

eksempel for bestemmelser i en filmavtale om at en DVD skal utstyres med nærmere 

angitt tilleggsmateriell. Med støtte i argumentene overfor kan det allikevel anføres at 

dersom slike vilkår er satt for å frembringe en spesiell opplevelse av verket må vilkåret 

anes som opphavsrettslig virkende. Rosén anerkjenner således at den ideelle retten kan 

medføre at dersom en bok utformes med et (støtende) pornografisk omslag, så kan dette 

krenke opphavsmannens enerett. 237  Det er etter min mening ingen grunn til å se 

annerledes på det om vilkårene er satt for å stimulere til en bestemt oppfatning av 

verket, for eksempel ved at et eventyr kun kan eksemplarfremstilles i tilknytning til 

bestemte illustrasjoner. Også bestemmelser om at et musikkverk kun kan fremføres med 

bestemte instrumenter vil vel lett måtte oppfattes som bestemmende for hvordan 

tilhørerne oppfatter verket. Det kan således tenkes at et orkester får tillatelse til å 

fremføre et verk i ”klassisk” stil, mens et band får tillatelse til å fremføre det samme i 

rock-utgave. Slike bestemmelser må sies å tilfredsstille tilknytningskravet, men det må 

fastholdes at vilkårene også må tjene til å differensiere et marked. 

4.3.3 Særlig om betydningen av forskjellige lagringsmedium  

Spørsmålet som nå skal drøftes er om det faktum at et verk distribueres på forskjellige 

lagringsmedium i seg selv er et argument for en opphavsrettslig relevant oppdeling.  

Avgjørelsen i Random House vs. Rosetta Books taler for at forskjellige 

distribusjonsmedium må tillegges vekt. Her ble det fremhevet at fremføring av et verk 

på internett var et helt annet medium enn spredning i ordinær bokform. Tilsvarende ble 

det i Greenbergsaken fremhevet at spredning på CD-ROM var et nytt medium beregnet 

for et nytt marked. I motsatt retning trekker en sak avgjort av Borgarting lagmannsrett 

15. desember 1999 (Waterboy).238Her var spørsmålet om Akers Mic som importerte 

DVD´er gjorde dette i strid med forbudet mot parallellimport i åvl. § 54 1.ledd litra e. 

En av kjæremotpartene hadde enerett til å distribuere filmen Waterboy på VHS, men 

var på grunn av avtale med distributøren bundet til å holde filmen tilbake til etter at den 

var vist på kino. Akers Mic hadde importert filmen direkte fra USA hvor filmen 

allerede hadde vært vist på kino. For at parallellimporten skulle være ulovlig måtte den 

DVD´en Akers Mic solgte være ”et eksemplar av samme opptak” som et opptak som 

                                                 
237 Rosén (1989) s. 311. 
238 LB-1999-1808. 
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blir solgt av en annen distributør i Norge. Dommen er således avsagt med åvl. § 45 som 

bakteppe, og er dermed ikke direkte relevant for opphavsmannens interesser. 

Bestemmelsen er allikevel interessant, fordi den omhandler forholdet mellom en 

plateprodusent sin økonomisk interesse og den lovgitte beskyttelsen i åndsverkloven for 

denne interessen. I forhold til ordlyden ”eksemplar av samme opptak” kom retten til at 

dette er uavhengig av om eksemplaret ”er en videokassett, filmrull, DVD eller annet 

medium.” I samme retning går Zauberbergsaken. Her var det ikke avgjørende at VHS 

og DVD var forskjellige medier så lenge verksopplevelsen var den samme. Fra 

amerikansk praksis trekkes saken om ”American Grafitti” frem. Her ble det pekt på at 

visning på VHS ikke var av en ”altogehter different nature” fra visning i et teater eller 

på tv.” I forlengelsen av dette, se lagmannsrettens uttalelser i Frislidsaken (se kapittel 

3.5) hvor retten uttalte at salg gjennom bokklubb ikke var en så ”spesiell og særegen 

omsetningsmåte” at forlaget trengte opphavsmannens samtykke for å foreta slik 

spredning. 

 

Etter min oppfatning er det vanskelig å konkludere på spørsmålet om bestemmelser om 

forskjellig distribusjonsmedier i seg selv kan være en opphavsrettslig relevant 

oppdeling. Den praksis jeg har tatt for meg dreier seg for en stor del om en 

interesseavveining mellom opphavsmannen og produsenten som begge har legitime 

interesser i å nyte godt av den tekniske utviklingen. Det må uansett være et moment i 

favør av å anse en oppdeling som opphavsrettslig relevant dersom oppdelingen knytter 

seg til forskjellige medier for å spre verket. 

4.3.4 Avgrensninger mot konsekvenser av å være i enerettsposisjon 

Å sette vilkår som har tilknytning til enerettene må avgrenses mot vilkårsetting 

opphavsmannen kan tvinge gjennom som en konsekvens av å være i enerettsposisjon. 

Muligheten for å bestemme et verks pris har vært pekt på som en slik konsekvens. 239 

Argumentet må være at opphavsmannen nok kan kreve en pris for verket, men at det til 

slutt er markedet selv som avgjør verkets verdi. Avgjørelsen i RG 1998 s. 1330 (Norge i 

krig) kan tjene som eksempel. Her hadde retten ikke sans for en anførsel om at et forlag 

                                                 
239 Rognstad (1999) s. 335. Tilsynelatende motsatt hos Schovsbo (1996) s. 21 som fremhever at ”Det 
grunnlæggende indhold i eneretten for så vidt angår fremførelsesretten består således i en ret for 
opphavsmanden til at afgøre (...) til hvilken pris anvendelsen skal finde sted” (S. kursivering). 
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hadde satt en for lav utsalgspris og derigjennom foretatt ”et rettsbrudd”. Retten mente at  

”forlaget har i forhold til forfatterne rett til å fastsette utsalgsprisen (bokladeprisen). 

Forøvrig reguleres prisfastsettelsen av bransjeavtalen mellom forlagene og 

bokhandlerene”. I Eidsivating lagmannsretts avgjørelse fra 11. november 1991 (Lær 

deg)240 medførte et forlags urettmessige nedsettelse av opphavsmannens royalty ikke en 

opphavsrettskrenkelse, men dannet grunnlag for at opphavsmannen kunne heve 

forlagsavtalen. Jeg nevner også den tyske Taschenbuch-avgjørelsen hvor retten påpekte 

at forskjell i prissetting ikke var avgjørende for om det forelå en selvstendig 

utnyttelsesrett, jf. kapittel 3.5. Dersom man først inntar det standpunkt at 

prisbestemmelser kun er kontraktrettslig virkende er ikke steget langt å ta for også å 

anse andre vederlagsmekanismer som opphavsrettslig irrelevante, herunder krav om at 

verket skal være gratis. Bestemmelsen i GPL art. 2 (b) kan dermed ikke være beskyttet 

av åndsverkloven.241 Tilsvarende bør gjelde for grantback-klausuler. Slike 

bestemmelser kan sees på som et vederlag for den opprinnelige lisensen og således 

utenfor opphavsmannens kontroll. En slik tolkning sammenfaller med votumet i Rt. 

1955 s. 536, se nærmere kapittel 3.5.  

 

Spørsmålet som så skal drøftes er hvorvidt opphavsmannen kan bestemme hvilke(t) 

formål verket skal benyttes til. Creative Commons er et system som forsøker å 

standardisere lisensiering av opphavsrettsbeskyttet materiale på internett.242 Systemet er 

bygget opp etter mønster fra åpen programvarelisenser. Et typisk vilkår i Creative 

Commonslisensen er at verket som det gis tillatelse til viderespredning og 

eksemplarfremstilling kun kan gjøre dette for ”non commercial purposes”. Et annet 

eksempel er Microsofts SQL Server 2000 End User License Agreement (EULA).243 

Lisensen tillater modifikasjon/videredistribusjon av en nærmere angitt programkode. 

Spredning av programvare som inneholder slik kode må tilfredstille visse krav i 

lisensen herunder artikkel 1.c.ii.a som sier at brukeren garanterer ” that your 

Application shall not substantially duplicate the capabilities of Microsoft Access or, in 

                                                 
240 LE-1991-2242. 
241 Tilsvarende Kielland (2005) s. 90-91. Se forøvrig kapittel 3.5.1 
242 Se www.creativecommons.com [sist besøkt 6. april 2006]. 
243 Lisensteksten kan finnes på 
http://download.microsoft.com/documents/useterms/SQL%20Server%20Standard_2000_English_330ff3
19-b1fc-47d1-862e-53a64ca2a568.pdf [sist besøkt 6. april 2006]. 
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the reasonable opinion of Microsoft, compete with same (...)”  Etter lisensens tekst kan 

den programvaren som skapes på bakgrunn av opprinnelig Microsoftkode ikke spres 

dersom formålet med programmet er å konkurrere med Microsoft Access. Samme 

lisens´ artikkel 1.e forbyr offentliggjøring av ytelsestester som foretas av programmet 

uten skriftlig samtykke fra Microsoft.244

 

En rekke av bestemmelsene i åndsverkloven bygger opp under at det formål et verk 

benyttes til kan ha opphavsrettslig relevans. Åvl. § 12 setter som betingelse for 

eksemplarfremstilling at de fremstilte eksemplarene ikke benyttes ”i annet øyemed” enn 

til privat bruk. Etter Åvl. § 13 kan lærere og elever gjøre opptak av sin egen fremføring 

av et verk, men kun dersom opptaket anvendes for bruk i undervisningen. Etter åvl. § 

16 er formålet for eksemplarfremstilling hos arkiv, bibliotek, museer og undervisnings- 

og forskningsinstitusjoner betinget av at den skjer for konserverings- og sikringsformål 

og andre særskilte formål, men ikke til ervervsmessig bruk. En rekke andre 

bestemmelser i loven har samme oppbygning. Det tør være klart at brukes et verk uten å 

tilfredsstille disse formål må krenkelse bli resultatet. Spørsmålet blir om andre formål 

enn de som er nevnt direkte eller indirekte i loven kan avtales med opphavsrettslig 

virkning. Etter mitt syn kan opphavsrettens avgrensninger ikke uten videre tas til 

inntekt for at opphavsmannen skal kunne bestemme hvilket formål et verk skal benyttes 

til.245 Selv om det kan tenkes at opphavsmannen kan differensiere mellom forskjellige 

avtakergrupper basert på hvilket formål verket utnyttes på bør etter mitt syn dette 

praktiseres restriktivt. Muligheten til å kunne bestemme slike formål antar jeg er en 

konsekvens av å være i enerettsposisjon, snarere enn en selvstendig enerett. 

Rettstekniske hensyn taler også imot å anerkjenne en slik rett. Å fastslå hvilke formål 

en lisenstaker har med en bestemt bruk kan undertiden by på store problemer, idet dette 

ofte må baseres på lisenstakerens subjektive forhold.  

  

 

                                                 
244 Teksten lyder ” You may not disclose the results of any benchmark test of either the Server Software 
or Client Software to any third party without Microsoft’s prior written approval.” 
245 Tilsvarende Välimäki & Hitetanen (2004) s. 175 hvoretter ”copyright does not cover the purpose of 
copying or distribution”. 
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Jeg har tidligere vært inne på subjektivitetsoverdragelser i kapittel 3.6.  Jeg skal nå 

drøfte spørsmålet om vilkår som omhandler overdragelser av disse har opphavsrettslig 

vern. 

 

Hva gjelder overdragelse av interessesubjektivitet, det vil si for opphavsrettens del 

retten til å motta penger for verket, er denne aksessorisk til enerettsposisjonen. Jeg har 

allerede tatt til ordet for å anse retten til å bestemme et verks pris som en konsekvens av 

eneretten, samt retten til å motta penger for verket som tilhørende i kjernen av 

pengekravsretten, jf. umiddelbart overfor. Dersom en lisenstaker ikke har fått overdratt 

interessesubjektivitet blir det dermed et kontraktsbrudd dersom han allikevel innfordrer 

penger for verksutnyttelsen, jf. det som er sagt om GPLs forbud mot lisensavgift ved 

videredistribusjon. Den ideelle interessen skaper ingen særskilte problemer i det denne 

ikke kan overdras verken separat eller i tilknytning til overdragelse av enerettene, jf. 

åvl. § 39. 

 

Bestemmelser om utøvelse av påtalerett bør behandles på samme måte. 

Påtalesubjektiviteten må også være aksessorisk, og i utgangspunktet utenfor 

opphavsmannens kontroll. Påtalesubjektivitet henger nøye sammen med reglene i 

tvistemålsloven om rettslig interesse og fornærmedebegrepet i åvl. § 54 6.ledd. Den 

som skal føre en sivil sak for domstolen må ha rettslig interesse og dette er en tvungen 

prosessforutsetning.246 Domstolen må således ex officio ta stilling til om vedkommende 

har slik interesse og avvise saken dersom den ikke foreligger. Med andre ord; 

opphavsmannen kan ikke ”tildele” noen rett til å påtale en krenkelse dersom denne ikke 

har selvstendig rettslig interesse.247 Dersom lisenstakeren har påtatt seg å ikke gå til sak 

om en krenkelse av lisensen, krenker han i høyden en kontraktsbestemmelser om han 

likevel skulle gjøre dette. Tilsvarende må gjelde dersom lisenstakeren har påtatt seg å 

påtale og stå som saksøker i en krenkelsessake, men unnlater å gjøre dette. Selv om det 

kan tenkes at det har en selvstendig verdi for opphavsmannen å selge et produkt med og 

uten plikt til å påtale krenkelser, har et slikt vilkår etter mitt syn ikke den nødvendige 

tilknytningen til enerettene.  

 
                                                 
246 Se Hov (2000) s. 135. 
247 At noen kan opptre som hjelpeintervenient etter tvml. § 75 flg er en annen sak.  
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Krenkelse av vilkår som gjelder disposisjonssubjektiviteten må på den annen side som 

hovedregel anses som en krenkelse av opphavsretten etter de retningslinjer dette 

arbeidet gir anvisning på. Overtredelse av bestemmelser vedrørende den juridiske 

disposisjonsadgangen, for eksempel ved at verket videreoverdras uten opphavsmannens 

samtykke, medfører krenkelse, jf. åvl. § 39b. Tilsvarende gjelder dersom lisenstakeren 

foretar en opphavsrettslig relevant handling han ikke har fått tillatelse til og dermed 

krenker den faktiske disposisjonssubjektiviteten.  

5 Avsluttende bemerkninger 

Dette arbeidets hovedmålsetninger har vært å gjøre rede grensen mellom 

kontraktsbrudd og opphavsrettskrenkelser. Ambisjonen har vært å peke på noen 

momenter som kan ha generell anvendelse på opphavsrettsavtaler når en aktuell 

krenkelsessituasjon skal drøftes. Da skillet er prinsipielt har det vært viktig for meg å 

drøfte de grunnleggende rettighetsposisjoner opphavsmannen er i for å fastslå dennes 

kompetanse til å normere brukere av verket innenfor det opphavsrettslige 

handlingsunivers.  

 

Jeg har fremhevet at vurderingen om enerettenes delbarhet må falle i to etapper. Først 

må en bestemt utnyttelsesmåte identifiseres som å utgjøre en selvstendig økonomisk 

eller markedsmessig verdi for opphavsmannen. Verdibegrepet bør tolkes vidt, slik at 

ikke bare den rene pekuniære verdien legges til grunn, men også reklame- og 

goodwillverdien av en utnyttelse. Jeg har påpekt at åndsverkslovgivningen stiller 

opphavsmannen i en sterk posisjon når det gjelder å få økonomisk utbytte av sitt verk, 

og at nær sagt enhver markedsoppdeling som kan øke opphavsmannens gevinst må 

tillates.  For det andre må de enkelte vilkår som hver for seg eller samlet har som formål 

å differensiere et verks utnyttelse, og derigjennom føre til en økt gevinst på 

opphavsmannens hånd, ha en nærmere bestemt tilknytning til enerettene. Jeg har her 

pekt på to alternative tilknytningsgrunnlag nemlig at vilkåret har med et verks 

utnyttelsesintensitet å gjøre eller at vilkårene har å gjøre med en differensiert 

verksopplevelse hos sluttbrukeren. Til slutt har jeg pekt på noen vilkår som typisk ikke 
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vil være opphavsrettslig relevant, idet de må anses å være en konsekvens av å være i 

enerettsposisjon snarere enn en del av denne posisjonen.  

 

Etter min oppfatning vil man være tjent med flere prinsipielle drøftelser i domstolen og 

hos lovgiver. Utviklingen av informasjonssamfunnet medfører et klart behov for å 

klarlegge opphavsrettens fundamenter før man regulerer i den ene eller annen retning. 

Jeg har her særlig pekt på effekten av den rettslige beskyttelsen av teknologiske 

beskyttelsessystemer som synes å ligge helt på siden av opphavsmannens tradisjonelle 

beføyelser. Nye metoder for spredning av verk legger til rette for en differensiert 

verksutnyttelse, og dette må opphavsmannen i utgangspunktet kunne nyte de 

økonomiske fruktene av. Men, det går en grense for hva opphavsmannen kan og bør 

kunne gjøre under dekke av at det er hans enerett. Det har vært mitt mål med arbeidet å 

angi noen generelle vurderingstema for hvor denne grensen går. Så vel opphavsrettens 

diversitet som rettskildegrunnlaget jeg bygger på, tilsier allikevel at det ikke kan være 

tale om noen faste og ufravikelige postulater jeg gir anvisning på. Slikt sett er arbeidet 

mer et bidrag i en løpende diskusjon.   
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Microsystems Software Inc v. Scandinavian Online AB, 98 F.Supp 2d 74 (D.Mass. 
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Stèphane P mot Sociètè Films Alain Sarde (Avgjørelse av 30.04.2004)  
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Creative Commons: 
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m.m. av 2. april 2003: 
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.pdf [sist besøkt 6. april 2006] 
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_English_330ff319-b1fc-47d1-862e-53a64ca2a568.pdf [sist besøkt 6. april 2006] 
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http://www.nffo.no/avtaler.htm [sist besøkt 6. april 2006] 
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Edition (J2SE) - License Information, 
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april 2006] 
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stores and portable players – Summary :  
http://www.consumersdigitalrights.org/mdoc/x045cku2005e_13993.pdf [sist besøkt 6. 
april 2006] 
 
TONO, Vedtekter: 
http://www.tono.no/page?id=65 [sist besøkt 6. april 2006] 
 

7 Forkortelser 

CR – Computer und Recht 

GPL – General Public License 

GRUR – Gewerberlicher Rechtsschutz und Urheberrecht  

GRUR RR – Gewerberlicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report 

NJA – Nytt Juridiskt Arkiv 

UfR – Ugeskrift for Retsvæsen 

ZUM – Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 
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8 Lister over tabeller og figurer m v 

Fig. 1 Rettighetsbegrepet – det statiske element (Hohfeldt). 

Fig. 2 Rettighetsbegrepet – det statiske element anvendt på opphavsretten. 

Fig. 3 Rettighetsbegrepet – det dynamiske element (Hohfeldt). 

Fig. 4 Rettighetsbegrepet – det dynamiske element anvendt på opphavsretten. 

Fig. 5 Lisenstakers påtalesubjektivitet. 
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