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1 Innledning  

1.1 Problemstilling  

Denne fremstillingen omhandler forholdet mellom opphavsrett og ytringsfrihet og drøfter 

hvorvidt ytringsfriheten i visse tilfeller kan innebære en rett til å sitere eller gjengi ikke-

offentliggjorte verk mot opphavsmannens ønske.  

 

Sitering eller gjengivelse av verk forutsetter, etter åndsverkloven (åvl.)
1
 §§ 22 og 23, at 

verket er offentliggjort. Åndsverklovens klare hovedregel er derfor at det ikke kan siteres 

fra eller gjengis ikke-offentliggjorte verk uten samtykke fra opphavsmannen. Dette er en 

konsekvens av at opphavsmannen har enerett til å råde over om, når og hvordan verk skal 

”gjøres tilgjengelig for allmennheten”, jf. åvl. § 2 (heretter kalt offentliggjøringsrett). Opp-

havsmannen har således en rett til å nekte offentliggjøring og bruk av sitt verk. Et verk an-

ses offentliggjort i åndsverklovens forstand når det ”med samtykke av opphavsmannen er 

gjort tilgjengelig for allmennheten” jf. åvl. § 8 første ledd og § 2 tredje ledd. Et verk vil 

være offentliggjort når det er utgitt etter åvl. § 8 annet ledd, men må ikke være utgitt for å 

være offentliggjort.  

 

Sitat- og gjengivelsesretten avgrenser opphavsretten av hensyn til allmennhetens informa-

sjons- og ytringsfrihet, jf. bl.a. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)
2
 artik-

kel 10 og Grunnloven (Grl.)
3
 § 100. Likevel begrenses ytringsfriheten av offentliggjørings-

kravet i åvl. §§ 22 og 23. Offentliggjøringskravet er som regel uproblematisk i forhold til 

                                                 

1
 Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.  

2
 Den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. november 1950. Vedlegg 1 til lov 21 mai 1999 nr. 30 om 

styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven, heretter mrl.).   

3
 Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814.  
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ytringsfriheten da opphavsretten bare beskytter verkets form og uttrykk.
4
 Opphavsretten 

hindrer derfor ikke gjengivelse av verkets meningsinnhold, så lenge dette ikke formidles i 

samme form og utrykk som verket. Det foreligger således her ikke noen generell normkon-

flikt mellom ytringsfriheten og opphavsretten.
5
 Konflikt mellom opphavsretten og ytrings-

friheten kan derimot oppstå ved den konkrete rettsanvendelsen dersom det aktuelle verket 

er av stor politisk eller samfunnsmessig betydning, og der det er behov for å formidle selve 

verket. Ytringsfrihetskommisjonen anerkjenner problemet i NOU 1999:27: ”Opphavsrett 

og ytringsfrihet kan komme i konflikt når opphavsmannen av ulike grunner ikke ønsker 

sine ytringer mangfoldiggjort eller offentliggjort i situasjoner der andre mener at ytringene 

har allmenn interesse”.
6
 Denne problemstillingen har ikke åndsverkloven tatt høyde for.  

 

Spørsmålet er så hvorvidt bestemmelsene om ytringsfrihet i Grl. § 100 og EMK artikkel 10 

kan gripe inn som selvstendig avgrensning av den opphavsrettlige enerett. Rognstad mener 

at ytringsfrihet i visse tilfeller kan innskrenke opphavsretten, og at det derfor unntaksvis 

kan åpnes for bruk av ikke-offentliggjorte verk.
7
 Dette synspunktet har gode grunner for 

seg og støttes av at både Grl. § 100 og EMK artikkel 10 har forrang foran åndsverkloven, 

jf. prinsippet om lex superior og mrl. § 3.
8
 På den annen side kan opphavsretten innfortol-

kes i artikkel 1 i første tilleggsprotokoll til EMK
9
 og i Grl. § 105.

10
 Både opphavsrett og 

ytringsfrihet vernes etter dette av Grunnloven og EMK og kan anses for å ha lik rang. I 

tillegg vernes visse aspekter av opphavsretten av Den internasjonale konvensjonen om 

                                                 

4
 Se bl.a. artikkel 9 i Verdens handelsorganisasjon (WTO) sin avtale om handelsrelaterte sider ved immateri-

elle rettigheter av 1. januar 1996 (TRIPS-avtalen). 

5
 Eggen (1999) s. 214. 

6
 NOU 1999:27 s. 181. 

7
 Rognstad (2009) s. 70-71. 

8
 Rognstad (2006) s. 78.   

9
 Ashby Donald mfl. vs. Frankrike punkt 40, The Pirate Bay vs. Sweden punkt 10. 

10
 Aal (2007) s. 255, NOU 2007:13 punkt 9.2.1.3. 
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økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)
11

 artikkel 15 første ledd litra c, som 

etter mrl. § 3 har samme rang som EMK. Det kan allikevel ikke settes likhetstegn mellom 

opphavsretten og de menneskerettigheter som er nedfelt i ØSK artikkel 15 første ledd litra 

c.
12

 Dette begrunnes med at menneskerettigheter er fundamentale og er knyttet til mennes-

ket som sådan, mens opphavsrett delvis er skapt av staten som insentiv til kulturell produk-

sjon.
13

 At ytringsfriheten er mer fundamental enn opphavsretten, medfører at rettighetene 

heller ikke kan likestilles selv om de begge er inntatt i eller kan innfortolkes i EMK og 

Grunnloven. Det legges derfor til grunn at ytringsfriheten i visse tilfeller kan gripe inn i 

opphavsretten slik at det unntaksvis tillates bruk av ikke-offentliggjorte verk. Dette er en 

forutsetning for oppgavens problemstilling. Det foreligger en spenning mellom opphavsret-

ten og ytringsfriheten. Hvordan denne spenningen skal løses i det konkrete tilfellet er ikke 

opplagt. 

 

At rettighetene kan anses for å ha lik rang medfører at både opphavsretten og ytringsfrihe-

ten teoretisk sett kan betraktes som to utgangspunkter og at spenningsforholdet kan vurde-

res fra to perspektiver. Sett fra det ene perspektivet innskrenker ytringsfriheten opphavsret-

ten. Sett fra det andre perspektivet innskrenker opphavsretten ytringsfriheten. At ytringsfri-

heten er en fundamental rettighet støtter imidlertid sistenevnte perspektiv.
14

 Her vil det for 

ordens skyld tas utgangspunkt i EMK artikkel 10 og Grl. § 100 som har ytringsfrihet som 

utgangspunkt. Grunnlovens § 100 første ledd konstitusjonaliserer ytringsfrihet i norsk rett 

ved å fastslå at ”ytringsfrihed bør finde Sted”. Begrepet ”bør” skal leses som ”skal” på mo-

derne norsk.
15

 EMK artikkel 10 første ledd første punktum bestemmer på lignende vis at  

                                                 

11
 Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 16. desember 1966. 

Vedlegg 3 til mrl.  

12
 Se nærmere Rognstad (2009) s. 68-69. 

13
 General Comment no. 17 punkt 1. Den naturrettslige begrunnelsen for opphavsrettighetene som kontinen-

taleuropeisk rett er preget av kan imidlertid tilsi at også opphavsretten er knyttet til mennesket som sådan. Jeg 

vil ikke gå nærmere inn på dette.  

14
 NOU 1999:27 s. 26.  

15
 NOU 1999:27 s. 3. 
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”everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom 

to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interfer-

ence by public authority and regardless of frontiers”.  

Både EMK artikkel 10 første ledd og Grl. § 100 første ledd kan således tale for at det i 

visse tilfeller åpnes for bruk av ikke-offentliggjorte verk.  

 

Ytringsfriheten er imidlertid ikke absolutt. Spørsmålet er om opphavsretten i visse tilfeller 

kan utgjøre et legitimt inngrep i ytringsfriheten. Det sentrale grunnlaget er Grl. § 100 annet 

ledd og EMK artikkel 10 annet ledd, som begge tillater et visst inngrep i ytringsfriheten. 

Vurderingstemaet er om et forbud mot sitering og gjengivelse av ikke-offentliggjorte verk i 

det konkrete tilfellet lar seg forsvare ”holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i San-

hedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse”, jf. Grl. § 100 annet ledd, og 

om det er ”necessary in a democratic society, … for the protection of the … rights of oth-

ers”, jf. EMK artikkel 10 annet ledd.  Er svaret nei, er opphavsretten ikke en legitim inn-

skrenkning av ytringsfriheten, og det ikke-offentliggjorte verket vil i det konkrete tilfelle 

kunne brukes tross ordlyden i åvl. §§ 2, 22 og 23. Hvorvidt bruk av det ikke-offentliggjorte 

verket lar seg forsvare etter Grl. § 100 annet ledd og EMK artikkel 10 annet ledd kan ikke 

besvares generelt, men beror på en konkret helhetsvurdering der hensynet til opphavsretten 

veies opp mot ytringsfriheten. Fremstillingen her tar ikke utgangpunkt i en konkret sak, 

men har som mål å gjøre rede for og vurdere noen momenter som kan være relevante ved 

avveiningen.  

 

1.2 Avgrensninger og forutsetninger 

Det forutsettes i det følgende at åndsverket brukes direkte, og at bruken utgjør en opphavs-

rettskrenkelse. Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på krenkelsesvurderingen. Jeg vil videre 

ikke behandle hensynene som skal ivaretas dersom bruk av ikke-offentliggjorte verk tilla-

tes. Det forutsettes at opphavsmannens ideelle rettigheter opprettholdes, jf. åvl. § 3, og at 

verket settes i en større kontekst som kan forsvare et opphavsbrudd. Sitatrettens og gjengi-

velsesrettens omfang vil heller ikke bli drøftet. Videre avgrenses det mot spenningen mel-
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lom ytringsfrihet og personvernreglene inntatt i åvl. da disse begrunnes av andre hensyn 

enn de som ligger bak de tradisjonelle opphavsrettsreglene. Personvernhensyn ligger der-

imot innbakt i opphavsrettens rettferdighets- og rimelighetsbegrunnelser, jf. oppgavens 

punkt 3.2, og vil defor bli nevnt som et moment mot bruk av ikke-offentliggjorte verk.   

 

Oppgavens problemstilling gjør seg ikke gjeldende for dokumenter nevnt i åvl. §§ 9, 26 og 

27.  For det første regnes offentlige dokumenter som nevnt i åvl. § 9 ikke som åndsverk. 

For det andre tillater åvl. § 28 sitering fra dokumenter som nevnt i åvl. §§ 26 og 27, selv 

om verket ikke har vært offentliggjort. Åndsverkloven § 26 omhandler dokumenter i for-

bindelse med ”forhandlinger i offentlige forsamlinger, styrer, råd og lignende, i møter av 

valgte offentlige myndigheter, i rettssaker og på åpne møter som holdes for å behandle all-

menne spørsmål”. Åndsverkloven § 27 omhandler verk som det kan gis dokumentinnsyn til 

etter forvaltningsloven, offentleglova eller annen lovgivning, eller verk som brukes i for-

bindelse med etterlysning, i etterforskning eller som bevismiddel.  

 

1.3 Rettskilder og metode  

1.3.1 Norske rettskilder 

Det foreligger ingen autoritative rettsavgjørelser i Norge omkring bruk av ikke-

offentliggjorte verk av hensyn til ytringfriheten. Dommen som berører problemstillingen 

nærmest er LH-2000-620 (Pomor). Spørsmålet var om et bokverk krenket sitatretten ved å 

bruke sitater fra en tidligere innlevert studentavhandling. Et av hovedargumentene for 

krenkelse av åvl. § 22 var at studentavhandlingen ikke var offentliggjort da den var klausu-

lert ved innlevering. Hålogaland lagmannsrett kom derimot til at avhandlingen var offent-

liggjort, og at verket således ikke var krenket, noe som gjør dommen mindre interessant for 
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denne oppgaven.
16

 Rettspraksis om sitat- og gjengivelsesrettens omfang i forbindelse med 

bruk av offentliggjorte verk omfatter derimot også en avveining mellom ytringsfrihet og 

opphavsrett. Slik rettspraksis anvendes derfor analogisk på oppgavens problemstilling. An-

nen rettspraksis som berører det generelle forholdet mellom ytringsfrihet og opphavsrett får 

også overføringsverdi.  

 

1.3.2 Internasjonale rettskilder  

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er videre en sentral rettskilde i denne 

fremstillingen. Konvensjonen er ratifisert av Norge og gjelder som norsk lov, jf. mrl. § 2.  

Norge er derfor forpliktet til både konvensjonen og rettspraksis avsagt av Den Europeiske 

menneskerettsdomstol (EMD) i forbindelse med tolkning av de enkelte bestemmelsene. 

Avgjørende for fremstillingen er EMK artikkel 10 og EMD-praksis omkring denne.  

 

Det internasjonale samarbeidet på opphavsrettsområdet er omfattende, og det er også rele-

vant og ofte påkrevd å trekke inn internasjonale opphavsrettslige kilder når de norske opp-

havsreglene skal forstås.
17

 Relevant for denne fremstillingen blir særlig opphavsrettsdirek-

tivet som ble gjennomført i EU i 2002 og i norsk rett i 2005.
18

  Direktivet har som mål å 

harmonisere EU- og EFTA-statenes opphavsrettslovgivning, spesielt innenfor informa-

sjonssamfunnet, jf. avsnitt 1 i direktivets fortale. Den underliggende tanke er at rettslige 

ulikheter og usikkerheter innen medlemsstatenes opphavsvern fragmenterer det indre mar-

kedet i EU, jf. avsnitt 6 og 31 i direktivets fortale. Andre relevante kilder er Bernkon-

                                                 

16
 Rettens standpunkt i forhold til at verket var offentliggjort har vært kritisert, jf. Rognstad (2006) s. 80-81 

og det kan argumenteres med at LH-2000-620 var en sak der sitering fra ikke-offentliggjorte verk kunne og 

burde ha blitt problematisert. Jeg vil ikke gå nærmere inn på dette.   

17
 Rognstad (2009) s. 41. 

18
 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opp-

havsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet.  
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vensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk av 1886 (Bernkonvensjonen) og 

TRIPS-avtalen, jf. fotnote 4.   

 

1.3.3 Utenlandske rettskilder 

Som følge av at det er lite relevant norsk rettspraksis vil utenlandsk rettspraksis bli referert 

til, selv om den ikke binder Norge. Hensynene bak opphavsretten og ytringsfriheten er i 

stor grad universelle. Dette kan tilsi at momenter som fremheves i utenlandsk rettspraksis 

kan ha en rettskildemessig verdi og kan brukes i argumentasjons- og illustrasjonsøyemed 

ved spørsmål om bruk av ikke-offentliggjorte verk i Norge. Utenlandsk litteratur vil av 

samme grunn bli henvist til. At åndsverkloven av 1961 ble til gjennom et nordisk lovsam-

arbeid med et mål om nordisk rettsenhet, medfører videre at rettspraksis fra de øvrige nor-

diske landene utgjør en relevant rettskilde.
19

 Tolkning og anvendelse av rettsregler i retts-

praksis forspiller derimot ofte rettsenheten og fordrer en kritisk anvendelse.  

 

Rettsutviklingen i EU og EØS, samt andre internasjonale forpliktelser har også resultert i 

større rettslikhet med land utenfor Norden. Hensynet til europeisk og global rettsharmoni 

kan tilsi at utenlandsk rettspraksis får relevans når man tolker regler med felles konven-

sjonsgrunnlag.
20

 At medlemsstatenes skjønnsmargin etter EMK varierer med hvorvidt det 

foreligger felles europeiske holdninger på området kan også illustrere at utenlandsk retts-

praksis er relevant.
21

 Ulikheter i underliggende rettssystemer, alminnelige rettstradisjoner
22

 

                                                 

19
 Se bl.a. Rt. 1985 s. 883 (Electric Circus), Rt. 2005 s.41 (Napster) avsnitt 53 og Rognstad (2009) s. 41-42.  

20
 Rognstad (2009) s. 44. 

21
 Se EMD sin uttalelse i Animal Defenders International vs. Storbritannia avsnitt 123 om at ”a lack of a rele-

vant consensus amongst Contracting States [of the ECHR] could speak in favour of allowing a somewhat 

wider margin of appreciation”.  Se også domstolens videre henvisning til bl.a. avsnitt 68 i TV Vest AS & 

Rogaland Pensjonistparti vs. Norge. 

22
 For eksempel bygger Storbritannia og USA sine rettssystem på ”common law” og er mer fleksible, sam-

menlignet med ”civil law” som kjennetegner de kontinentaleuropeiske rettsordningene. 
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og skjønn, medfører derimot at lignende saker ofte får ulikt utfall i forskjellige land. Noen 

land er mer restriktive til bruken av ikke-offentliggjorte verk enn andre. Scientologisakene 

som har vært oppe i retten i bl.a. Sverige, Nederland og Storbritannia er her illustrerende.
23

 

Sakene omhandlet uberettiget bruk av interne konfidensielle dokumenter som scientologi-

kirken hadde opphavsrett til. Spørsmål var om bruken skulle tillates av hensyn til ytrings-

friheten for å avdekke og sette lys på scientologikirkens kritikkverdige adferd. I Sverige la 

Svea Hovrätt vekt på at direkte bruk ikke var nødvendig for å formidle kritikken og konk-

luderte med at bruken krenket scientologikirkens opphavsrett.
24

  Bruken ble likevel tillatt 

av hensyn til ytringsfriheten i Nederland
25

 og i Storbritannia.
26

 Det ble her avgjørende at 

scientologikirkens metoder var så kritikkverdige at det lå i allmennhetens interesse å få 

direkte innsikt i dokumentene. Scientologi-dommene viser at ulikheter i underliggende 

rettssystemer og variasjoner med hensyn til vektlegging av momenter, kan medføre at lig-

nende saker får ulikt utfall i forskjellige land.  

 

Slike ulikheter er ikke avgjørende for bruk av utenlandsk rettspraksis i denne fremstilling-

en, da utenlandsk rettspraksis kun brukes for å illustrere rettslige argumenter. Det må presi-

seres at dommene er valgt ut fra deres illustrasjonsverdi og at fremstillingen ikke gir en 

                                                 

23
 Lignende saker har også vært oppe for retten i USA. Se bl.a. 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995) RTC vs. 

Netcom og 908 F. Supp. 1353 (1995) RTC vs. Lerma.    

24
 Se sak T 1096-98 RTC vs. ZP  

25
AMI 2003 s. 222 RTC vs. Karin Spaink er bare tilgjengelig på nederlandsk, så jeg tar utgangspunkt i det 

som står i Griffiths (2005) s. 309-310 og Karnell (2004) s. 525. 

26
 [1972] 2 Q.B. 84 Hubbard vs. Vosper er fra 1972 og er avsagt under en eldre rettstilstand. I Storbritannia 

trådte The Human Rights Act av 1998 i kraft i 2000 og opphavsrettsdirektivet ble implementert i 2003. Stor-

britannia nedla som følge av opphavsrettsdirektivet et absolutt forbud mot bruk av upubliserte verk i tilknyt-

ning til kritikk- og anmeldelsesunntaket, jf. section (heretter §) 30 første ledd i Storbritannias Copyright, 

Designs and Patents Act av 1988. Retten ville derfor ikke nødvendigvis ha kommet til samme resultat i dag, 

jf. Burrell (2005) s. 47, selv om det kan argumenteres med at ytringsfriheten kunne ha fått gjennomslag etter 

The Human Rights Act.  
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uttømmende angivelse av utenlandsk rettspraksis om bruk av ikke-offentliggjorte verk.
27

 

Videre tas det forbehold om rettsendringer inntrådt i utlandet etter den nevnte rettspraksis. 

Jeg kommer nærmere tilbake til dette der hvor jeg bruker utenlandsk rettspraksis under en 

eldre rettstilstand.   

 

1.4 Aktualitet – fra intern til ekstern konflikt 

Tradisjonelt har forholdet mellom opphavsrett og ytringsfrihet vært betraktet som uproble-

matisk i Europa, da hensynet til ytringsfriheten allerede anses inkorporert i opphavsretts-

lovgivningen.
28

 Spenningen mellom opphavsrett og ytringsfrihet har derfor blitt håndtert 

som en intern konflikt i opphavsrettsinstituttet. Internaliseringen illustreres ved at vernet er 

tidsbegrenset, ved at opphavsretten ikke verner verkets innhold, bare verkets utrykk, og ved 

at det gjøres eksplisitte unntak fra hovedregelen om opphavsrett av hensyn til ytringsfrihe-

ten, jf. for eksempel lånereglene i åvl. kapitel 2. Sitat og gjengivelsesretten etter åvl. §§ 22 

og 23 er eksempler på slike unntak. Sitatretten er også inntatt i Bernkonvensjonen artikkel 

10 første ledd og i opphavrettsdirektivet artikkel 5 tredje ledd litra d. Felles for bruk etter 

de nevnte bestemmelsene er at verket må være offentliggjort.  

 

Unntak fra både nasjonale og internasjonale opphavsregler må imidlertid alltid prøves opp 

mot tretrinnstesten.
29

 Tretrinnstesten innebærer at unntak fra opphavsretten må oppfylle tre 

vilkår: unntaket skal bare gjelde i spesielle og avgrensede tilfelle, skal ikke skade den nor-

male utnyttelse av verket og skal ikke på urimelig måte tilsidesette opphavsmannens legi-

                                                 

27
 Se nærmer Spoo (1998) for en redegjørelse av flere amerikanske dommer om bruk av ikke-offentliggjorte 

verk. 

28
 Schovsbo (2013) s. 261, Rognstad (2009) s. 69. 

29
 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) punkt 3.4.1.2. Tretrinnstesten er inntatt i bl.a. opphavrettsdirektivets artikkel 5 

femte ledd, TRIPs artikkel 13, artikkel 9 annet ledd i Bernkonvensjonen og artikkel 10 i WIPO Copyright 

Treaty (WCT). Tretrinnstesten i Bernkonvensjonen gjelder bare unntak fra opphavsmannens reproduksjons-

rett, men tretrinnstesten ble med TRIPs artikkel 13 gjeldende som betingelse for alle unntak fra opphavsret-

ten.  
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time interesser. Tretrinnstesten vil ikke bli mye omtalt i oppgaven, men det er viktig å 

fremheve at den har som formål å hindre for vidtgående unntak i opphavsretten.  

 

Nyere rettspraksis og teori utfordrer det tradisjonelle utgangspunktet, og ytringsfrihet blir 

stadig anført som en selvstendig avgrensning av opphavsretten.
30

 Et nytt eksempel kan 

være at EMD i år for første gang behandlet konflikten mellom opphavsrett og ytringsfrihet 

i Ashby Donald mfl. vs. Frankrike og kort tid senere i Neij og Sunde Kolmisoppi (The Pi-

rate Bay) vs. Sverige. Før disse dommene hadde spenningen mellom EMK og opphavsret-

ten bare blitt behandling av Europakommisjonen i De Geïllustreerde Pers N.V. vs. Neder-

land fra 1976, i France 2 vs. Frankrike fra 1997 og av EU-domstolen i Laserdisken Aps vs. 

Kulturministeriet fra 2006.  

 

Spenningen mellom opphavsrett og ytringsfrihet er ikke lenger begrenset innad i opphavs-

retten, men fremstår som en ekstern konflikt mellom to separate rettsinstitutter.
31

 Konflikten 

skyldes etableringen av internasjonale forpliktelser på menneskerettsområdet, slik som 

EMK, som utfordrer opphavsretten og krever at den tar ytterligere hensyn til ytringsfrihe-

ten. Opphavsretten har som nevnt ikke tatt høyde for konflikten som oppstår dersom direk-

te bruk av et ikke-offentliggjort verk mot opphavsmannens vilje er nødvendig av hensyn til 

allmennhetens interesse. I slike tilfeller kan ytringsfriheten etter EMK artikkel 10 trekkes 

inn og skape en ekstern konflikt.  

 

Hvis det åpnes for bruk av ikke-offentliggjorte verk av hensyn til ytringsfriheten, kan det 

stilles spørsmål ved om dette kommer i konflikt med den ovenfor nevnte tretrinnstesten på 

opphavsrettsområdet. Hvis dette besvares bekreftende, oppstår det en konflikt mellom to 

sett av internasjonale forpliktelser; de opphavsrettslige og de menneskerettslige. Opphavs-

rettsdirektivets fortale avsnitt 44 fastslår derimot at ”exceptions and limitations … should 

be exercised in accordance with international obligations”. Norge er bundet av EMK, og 

                                                 

30
 Se bl.a. Karnell (2004) s. 516,  Schovsbo (2013) s. 261 og Geiger (2004) s. 278.   

31
 For mer om skillet mellom den interne og eksterne konflikten, se Torremans (2004) kapittel 3. 
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ytringsfriheten er etter dette et relevant hensyn ved anvendelse av tretrinnstesten etter opp-

havsrettsdirektivet. Bernkonvensjonen tar hensyn til ytringsfriheten ved å tillate visse eks-

plisitte unntak fra opphavsretten, men inneholder ikke uttrykkelige henvisninger til ytrings-

friheten. Forholdet mellom konvensjonens tretrinnstest og ytringsfriheten er derfor vanske-

ligere å vurdere.
32

 At ytringsfrihet er en fundamental rettighet kan tilsi at det også må tas 

hensyn til ytringsfriheten ved tretrinnstesten under Bernkonvensjonen. Jeg legger i det føl-

gende til grunn at det må være rom for å ta hensyn til ytringsfriheten ved tretrinnstesten slik 

at bruk av ikke-offentliggjorte verk i visse tilfeller tillates. Det normative forholdet mellom 

internasjonale konvensjoner på opphavsrettens og menneskerettens område vil ikke bli 

nærmere vurdert. 

 

1.5 Den videre fremstillingen 

Den videre fremstillingen er delt inn i tre hoveddeler, etterfulgt av en fremtidsrettet konklu-

sjon. I punkt 2 problematiseres spenningsforholdet mellom opphavsmannens offentliggjø-

ringsrett og ytringsfrihetens flere aspekter. Punkt 3 dreier seg om avveiningen mellom opp-

havsmannens offentliggjøringsrett og ytringsfriheten. Spørsmålet er om et forbud mot bruk 

av ikke-offentliggjorte verk kan tillates etter Grl. § 100 annet ledd og EMK artikkel 10 an-

net ledd. Vurderingstemaet etter begge bestemmelsene må tolkes, og begrunnelsene som 

ligger bak både offentliggjøringsretten og ytringsfriheten presenteres og holdes opp mot 

hverandre. Nødvendighetsvurderingen etableres som en rød tråd i den videre fremstilling-

en. Momenter som kan være relevante ved den konkrete nødvendighetsvurderingen gjøres 

deretter rede for og drøftes i punkt 4. Sistenevnte punkt er fremstillingens hovedfokus.  

 

                                                 

32
Om forholdet mellom Bernkonvensjonen og ytringsfrihet, se Loverdou (2006). 
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2 Spenningsforholdet mellom opphavsmannens 

offentliggjøringsrett og ytringsfriheten 

Forbud mot sitering fra ikke-offentliggjorte verk mot opphavsmannens vilje vil som 

påpekt i innledningen, kunne krenke ytringsfriheten. Ytringsfrihetsbegrepet i både EMK 

artikkel 10 og Grl. § 100 skal tolkes vidt, og en kartlegging av mulige kollisjoner mel-

lom opphavsmannens offentliggjøringsrett og ytringsfrihetens atskillige aspekter vil i 

det følgende illustrerere spenningsforholdet mellom rettighetene.  

 

Det klassiske aspektet ved ytringsfriheten, meddelelsesfriheten, dvs. selve retten til å 

ytre seg, er klart forankret i begge bestemmelsene, jf. formuleringen ”impart ... informa-

tion and ideas” i EMK artikkel 10 annet ledd og formuleringen ”meddelt … Op-

lysninger, Ideer eller Budskab” i Grl. § 100 annet ledd. Meddelelsesfriheten til den som 

ønsker å bruke andres verk (heretter brukeren) innskrenkes derimot dersom verket ikke 

er offentliggjort og opphavsmannen forbyr bruken.  

 

Opphavsmannens rett til å ikke offentliggjøre sitt verk fastslås i åvl. § 2, men kan også 

utledes av den negative ytringsfrihet, dvs retten til å forholde seg taus.
33

 Dette aspektet 

beskyttes av både Grl. § 100 og EMK artikkel 10. Karnell skriver i tilknytning til EMK 

artikkel 10 annet ledd at  

”it certainly is a right under democratic freedom to withhold from the public ex-

pressions of intellectual creation that it never yet gained access to. The ECHR has 

not been intended to set aside the very foundation of copyright, the author’s right 

to decide when to go public with his work”.
34

  

 

Videre stadfester EMK artikkel 10 første ledd meningsfrihet som et eget aspekt av yt-

ringsfriheten, jf. formuleringen ”freedom to hold opinions”. Meningsfrihet er ikke eks-

                                                 

33
 St. meld. Nr. 26 (2003-2004) s. 33 og Gillberg vs. Sverige avsnitt 85 og 86. 

34
 Karnell (2004) s. 533. 
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plisitt forankret i Grl. § 100. Ytringsfrihetskommisjonen har uttalt i forhold til Grl. § 100 

at ”retten til å ha en mening er en forutsetning for å kunne uttrykke den eller å forholde 

seg taus om den, men en slik rettighet er ikke sett på som en selvstendig rettighet”.
35

 

 

Begge bestemmelsene verner videre informasjonsfrihet, dvs. retten til å motta informa-

sjon, jf. formuleringen ”receive ... information and ideas” i EMK artikkel 10 annet ledd 

og formuleringen ”modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab” i Grl. § 100 annet ledd. 

Eggen fremhever imidlertid at dersom ”opphavsmannen ikke ønsker å offentliggjøre 

verket, vil dette ikke berøre informasjonsfriheten, da man ikke fra denne kan utlede noe 

krav på informasjon som andre ønsker å holde hemmelig”.
36

  

 

I visse tilfeller kan kravet til informasjon trekkes inn. Informasjonskrav innebærer et krav 

på å få tilgang til eller få utlevert opplysninger som andre ikke er villige til å avgi. Informa-

sjonskravet er mest aktuelt overfor offentlige myndigheter, men kan også gjelde overfor 

private rettssubjekter. Informasjonskravet overfor offentlige myndigheter, jf. Grl. § 100 

femte ledd, er derimot uten interesse for fremstillingens problemstilling da offentlige do-

kumenter ikke har opphavsrettslig vern, jf. åvl. § 9. Informasjonskravet overfor private 

rettssubjekter kan imidlertid tale for bruk av ikke-offentliggjorte verk der informasjonen 

har samfunnsmessig betydning.  

 

Til slutt bør nevnes at ytringsfriheten også til en viss grad omfatter et meddelelseskrav. 

Dette kravet vedrører rekkevidden av statens positive forpliktelser til å sikre ytringsfri-

heten, jf. Grl. § 100 sjette ledd og Remuszko vs. Poland avsnitt 62. Meddelelseskravet er 

problematisk ved bruk av ikke-offentliggjorte verk. Opphavsmannens rett til å forholde 

seg taus vil krenkes dersom bruk av ikke-offentliggjorte verk tillates. Andres meddelel-

sesfrihet vil derimot begrenses dersom slik bruk forbys. Enhver krenkelse kan umulig 

unngås, og den ene partens ytringsfrihet vil måtte vike til fordel for den andres.  

                                                 

35
 St. meld. Nr. 26 (2003-2004) s. 34. 

36
 Eggen (2002) s. 646-647.  
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Et relevant spørsmål er om EMK artikkel 10 første ledd omfatter retten til å formidle and-

res ytringer, eller bare ens egne. Omfatter friheten til å ”impart information and ideas” bare 

ens egne ytringer, er løsningen på oppgavens problemstilling overraskende enkel; da er det 

klart at ytringsfriheten ikke tillater bruk av andres ikke-offentliggjorte verk. Uttalelser i De 

Geïllustreerde Peers N.V. vs. Nederland reiser tvil om EMK art 10 første ledd beskytter 

friheten til å formidle andres opphavsbeskyttede ytringer.
37

 Problemstillingen var om sel-

skapet De Geïllustreerde Peers N.V. (GP) mot rettighetshaverens vilje (NOS) hadde rett til 

å publisere en liste over kommende kringkastingsprogrammer i sitt ukeblad. 

Europakommisjonen tillot ikke publiseringen og ga følgende begrunnelse: ”The Commis-

sion considers that the freedom to impart information of the kind described above is only 

granted to the person or body who produces, provides or organises it. …”.
38

 Sitatet har i 

teorien blitt tolket slik at Europakommisjonen mente at det kun er opphavsmannen til den 

aktuelle informasjon som er beskyttet av meddelelsesfriheten etter artikkel 10.
39

 Flere for-

fattere er imidlertid kritiske til denne slutningen og legger til grunn at ytringsfriheten også 

omfatter en rett til å formidle andres ytringer.
40

 En slik tolkning av EMK artikkel 10 har de 

beste grunner for seg. Faren er at menneskenes åndelige og intellektuelle utvikling ville ha 

stagnert dersom ytringsfrihet kun var forbeholdt ens egne ytringer. I tillegg ville en slik 

begrenset ytringsfrihet i mindre grad realisert demokrati- og sannhetsprinsippene. At yt-

ringsfriheten omfatter formidling av andres ytringer, medfører at bruk av andres ikke-

offentliggjorte verk forblir et rettslig problem. 

 

Menneskerettsdomstolens vurdering i Ashby Donald mfl. vs. Frankrike fra tidligere i år 

viser at ytringsfrihet riktignok omfatter en rett til å formidle andres ytringer. I Frankrike ble 

to fotografer dømt for brudd på opphavsretten til diverse franske motehus ved å ha lagt ut 

                                                 

37
 De Geillustreerde Peers N.VS. vs. Nederland.   

38
 De Geillustreerde Peers N.VS. vs. Nederland § 84. 

39
 Eggen (1999) s. 277.  

40
 Se bla. Hugenholtz (2000) s. 16 og Eggen (1999) s. 277-278.  
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fotografier fra en motevisning på nettet. De hadde ikke fått tillatelse eller betalt lisens, men 

var invitert til visningen. Hovedspørsmålet var om straffen som følge av brudd på opphavs-

retten krenket fotografenes ytringsfrihet etter EMK artikkel 10. Menneskerettsdomstolen la 

til grunn at publiseringen lå innenfor retten til ytringsfrihet og at den pålagte straffen derfor 

i utgangpunktet innskrenket deres ytringsfrihet.
41

 Retten konkluderte derimot med at inn-

skrenkningen kunne legitimeres etter EMK artikkel 10 annet ledd, og at straffen ikke kren-

ket fotografenes ytringsfrihet. Avgjørende var at bruken hadde et kommersielt formål og at 

mote ikke lå i kjernen av allmennhetens interesse.
42

 At fotografene i utgangspunktet hadde 

rett til å formidle ytringene til motehusene viser imidlertid at ytringsfriheten omfatter både 

egne og andres ytringer.   

 

Den etterfølgende saken The Pirate Bay vs. Sverige bør i denne forbindelse også nevnes. 

Problemstilling var om Sverige begrenset ytringsfriheten til to av grunnleggerne av torrent-

siden ”The Pirate Bay” ved å straffe dem for opphavskrenkelse. Menneskerettsdomstolen la 

til grunn at en tilrettelegging for at andre kunne dele vernet materiale på fildelingsbasen i 

utgangspunktet lå innenfor grunnleggernes ytringsfrihet etter EMK artikkel 10 første ledd, 

jf. dommens s. 9. Denne delkonklusjonen bekrefter at ytringsfriheten omfatter retten til å 

formidle andres ytringer, selv om EMD til syvende og sist konkluderte med at inngrepet 

var nødvendig etter EMK artikkel 10 annet ledd, og at det derfor ikke forelå en krenkelse 

av ytringsfriheten. 

 

Spenningen mellom opphavsrett og ytringsfrihet utgjør ikke nødvendigvis en ”interfe-

rence” etter EMK artikkel 10. Åndsverkloven begrenser bare ytringsfriheten på et teore-

tisk nivå, mens ”interference” etter EMK artikkel 10 forutsetter at loven faktisk begren-

ser et rettssubjekts ytringsfrihet, jf. EMK artikkel 34. Det forutsettes i det følgende at det 

foreligger et forbud mot bruk av ikke-offentliggjorte verk som utgjør en ”interference”.  

 

                                                 

41
Ashby Donald mfl. vs. Frankrike punkt 34. 

42
Ashby Donald mfl. vs. Frankrike punkt 39 (Disse momentene blir utdypet i oppgavens punkt 4).  
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3 Avveiningen mellom opphavsmannens offentliggjøringsrett og 

ytringsfriheten 

3.1 Innledning  

Brudd på EMK artikkel 10 første ledd, utgjør ikke en krenkelse av ytringsfriheten der-

som vilkårene for innskrenkning av ytringsfriheten i EMK artikkel 10 annet ledd er opp-

fylt. EMK artikkel 10 annet ledd legitimerer inngrep i ytringsfriheten dersom bestem-

melsens tre kumulative vilkår er oppfylt. Inngrepet må være ”prescribed by law”, ligge 

innenfor de uttømmende oppnevnte formål i artikkel 10 annet ledd og være ”necessary 

in a democratic society”. På lignende vis vil en overtredelse av Grl. § 100 annet ledd 

ikke utgjøre en krenkelse av ytringsfriheten hvis inngrepet kan legitimeres etter unnta-

kene inntatt i resten av bestemmelsen. Inngrep i ytringsfrihet legitimeres etter Grl. § 100 

annet ledd første punktum dersom det kan forsvares ”holdt op imod Ytringsfrihedens 

Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse”. Grunn-

loven § 100 annet ledd annet punktum fastslår også at ”det retslige Ansvar bør være 

foreskrevet i Lov”.  

 

Denne fremstillingen problematiserer det opphavsrettslige forbudet mot bruk av ikke-

offentliggjorte verk som et inngrep i ytringsfriheten. Forbudet er lovfestet i åndsverklo-

ven og lovkravet i EMK artikkel 10 annet ledd og Grl. § 100 annet ledd er derfor opp-

fylt. Det er uomstridt at opphavsretten anses omfattet av formålet ”for the protection of 

the rights of others” i EMK artikkel 10 annet ledd.
43

 Problemstillingen er om forbudet 

mot bruk av ikke-offentliggjorte verk i det konkrete tilfelle er ”necessary in a democratic 

society” for å verne opphavsmannens rettigheter, jf. EMK artikkel 10 annet ledd og kan 

forsvares ”holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse” jf. Grl. § 100 annet ledd.  

                                                 

43
 Ashby Donald mfl. vs. Frankrike avnsitt 36, The Pirate Bay vs. Sverige s. 10.  
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Domstolene i og utenfor Norden har hittil vært tilbakeholdne med å gi reglene om yt-

ringsfrihet gjennomslag overfor opphavsrettighetene.
44

 Det vises bl.a. til Bratlie-

dommen inntatt i RG 2001 s.1151 hvor Borgarting lagmannsrett uttalte at ”det pr. i dag i 

norsk rett ikke kan legges til grunn at ytringsfriheten som alminnelig prinsipp går foran 

det opphavsrettslige eller opphavsrettsliknende vern etter åvl.”
45

 Dette er en bastant og 

altfor generell påstand som ikke nødvendigvis er holdbar med tanke på ytringsfrihetens 

fundamentale stilling. At opphavsmannens beskyttelse ble ansett som ”necessary in a 

democratic society” av EMD i ovenfor nevnte Ashby Donald mfl. vs. Frankrike og The 

Pirate Bay vs. Sverige og av Europakommisjonens i France 2 vs. Frankrike, kan imidler-

tid antyde at terskelen for ytringsfrihetens gjennomslag overfor opphavsrett er høy.  

 

Domstolenes tilbakeholdenhet med å gi ytringsfriheten gjennomslag kan indikere at det 

skal en del til før bruk av andres ikke-offentliggjorte verk tillates. Dette støttes av at opp-

havsmannens offentliggjøringsrett ligger i kjernen av eneretten.
46

 Å bruke ikke-

offentliggjort verk griper ikke bare inn i opphavmannens rett til å bestemme om verket skal 

offentliggjøres, men fratar ham også retten til å bestemme hvordan, når og hvor verket skal 

offentliggjøres. I Ot.prp. nr. 15 1994-95 s. 97 avviste derfor Kulturdepartementet Norsk 

Redaktørforenings forslag om en generell rett til gjengivelse av åndsverk av offentlig inter-

esse. Ytringsfrihetens fundamentale stilling for demokratiet tilsier likevel etter mitt skjønn 

                                                 

44
 Se nærmere Rognstad (2009) s. 70-71 hvor følgende saker nevnes som eksempel på at domstolene har vært 

tilbakeholdne med å gi ytringsfrihet gjennomslag over opphavsrett: RG 2001 s. 1151 (Bratlie), LB-2003-3138 

(Mein Kampf), NJA 1998 s. 838 Fristaten Bayern vs. K-E.H., Sak T 1096-98 RTC vs. ZP, EWCA Civs. 2001 

s. 1142 Paddy Ashdown vs. Sunday Telegraph og US 471 (1985) 539 Harper & Row vs. Nation Enterprises. 

45
 Jf. dommens s.1160. Saken gjaldt krav om erstatning for bruk av et fotografi i strid med fotografens 

opphavsrett i en kampanje som satte fokus på kirkens holdninger til homofili. Spørsmålet var hvorvidt 

prinsippet om ytringsfrihet innskrenket fotografens opphavsrettigheter. Dette besvarte Borgarting lag-

mannsrett bekreftende. Verket var allerede offentliggjort, og dommen er derfor ikke direkte overførbar til 

oppgavens problemstilling. Den er allikevel et eksempel på at domstolen var tilbakeholden med å gi yt-

ringsfrihet gjennomslag overfor opphavsreglene.  

46
 Se nærmere oppgavens punkt 3.2 om ”le droit du divulgation”.   
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at det unntaksvis kan åpnes for bruk av ikke-offentliggjorte verk der ytringsfrihetens be-

grunnelser gjør dette nødvendig. Dette synspunktet har også blitt fremmet av flere forfatte-

re og legges i det følgende til grunn.
47

 Når bruk av ikke-offentliggjorte verk er tillat er som 

nevnt usikkert og spørsmålet må avgjøres ved en konkret helhetsvurdering.  

 

3.2 Grunnloven § 100 annet ledd 

Hvorvidt forbudet mot bruk av ikke-offentliggjorte verk lar ”seg forsvare holdt opp mot 

ytringsfrihetens begrunnelse” etter Grl. § 100 annet ledd må vurderes konkret og forutsetter 

en redegjørelse av hensynene bak forbudet og ytringsfriheten. Hensynene bak forbudet 

baseres hovedsakelig på rettferdighets- og rimelighetsbegrunnelser, samt samfunnsøkono-

miske begrunnelser. Disse er også grunnleggende begrunnelser for opphavsretten som så-

dan. Begrunnelsene vil i det følgende bli holdt opp mot den skade forbudet kan påføre yt-

ringsfrihetens begrunnelse. Grunnloven § 100 annet ledd fremhever eksplisitt ”Sandhegs-

søgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse” som ytringsfrihetens begrunnelse. 

Disse begrunnelsene ligger også til grunn for ytringsfriheten nedfelt i EMK artikkel 10.  

 

For det første kan opphavsmannens ideelle interesser tale mot bruk av ikke-offentliggjorte 

verk. Faneparagrafen for opphavsmannens ideelle rettigheter er åvl. § 3, men opphavsman-

nens offentliggjøringsrett etter åvl. § 2 er også en ideell rettighet.
48

 I motsetning til i Norge 

hvor opphavsmannens offentliggjøringsrett er innbakt i åvl. § 2 sammen med tilgjengelig-

gjøringsretten, reguleres offentliggjøringsretten særskilt i opphavsrettsdirektivets artikkel 3 

og i andre europeiske opphavsrettssystemer, jf. for eksempel ”le droit du divulgation” i 

                                                 

47
 Se bl.a. Rognstad (2009) s. 70-71: ”For eksempel må det åpnes for at det i særskilte situasjoner kan siteres 

fra ikke offentliggjorte verk selv om sitatregelen i åvl. §22 ikke gir rett til det”. Schovsbo (2013) s. 266: 

“Ytringsfrihedsbetragtninger kan nok også gøre det lovligt i et vist omfang at citere fra ikke-offentliggjort 

stof…”. Eggen (1999) s. 281: ”Hensynet til ytringsfriheten tilsier … at man i visse unntakstilfeller kan opere-

re med en slags berettiget sitatrett overfor ikke-offentliggjorte verk”.  

48
 Se nærmere The Moral Right of the author/Le Droit Moral De L’auteur (1994). 
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Frankrike
49

 og ”veröffentlichkeitsrecht” i Tyskland.
50

 I motsetning til åvl. § 2, presiseres 

det i opphavsrettsdirektivets artikkel 3 eksplisitt at opphavsmannen har rett til å forby of-

fentliggjøring av verket. Dette illustrerer at opphavsmannens rett til å bestemme over ver-

kets offentliggjøring, er fundamental i opphavsretten. Et åndsverk preges ofte av opphavs-

mannens personlighet og det er rettferdig at vedkommende har enerett til å bestemme om, 

når og hvordan verket skal offentliggjøres.
51

 Opphavsmannen kan ha flere grunner til å 

motsette seg offentliggjøring. Personverngrunner kan ligge bak. Verket kan inneholde per-

sonlige opplysninger som opphavsmannen ikke ønsker å dele med omverden. Alternativt 

kan verket inneholde personlige opplysninger om andre enn ham selv som han ikke har 

tillatelse til å dele. At verket ikke er ferdig kan også være et argument mot offentliggjøring. 

Bruk av et uferdig verk kan skade opphavsmannens renommé. I tillegg kan det uferdige 

verket formidle feil, ufullstendige eller misvisende opplysninger og gi utrykk for meninger 

og ytringer som opphavsmannen ikke selv står for. Slike begrunnelser kan også gjøre seg 

gjeldene for verk som opphavsmannen ikke mener er gode nok til noensinne å bli offent-

liggjorte.  

 

Ytringsfrihetens begrunnelse i autonomiprinsippet,
52

 som fremmer ”Individets frie Me-

ningsdannelse”, jf. Grl. § 100 annet ledd, kan ved første øyekast tale for bruk av ikke-

offentliggjorte verk. Tanken er at menneskenes åndelige og intellektuelle utvikling forutset-

ter at de kan uttrykke seg fritt.
53

 Autonomiprinsippet fremmes og hindres av opphavsretten. 

Opphavsretten og autonomiprinsippet samsvarer dersom den enkelte ytrer sine egne ånds-

verk. Konflikt kan likevel oppstå når den enkelte ytrer andres åndsverk. Forbud mot bruk 

                                                 

49
 Code de la propriété intellectuelle L-121-2.  

50
 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte artikkel 2.  

51
 Knoph (1936) s. 506.  

52
 NOU 1999:27 s. 20-22. 

53
 Se formuleringen “freedom of expression constitutes … one of the basic conditions for … the development 

of every man” i avsnitt 5 i Vejdeland mfl. vs. Sverige, med henvisning til Handyside vs. Storbritannia punkt 

49. Se også Aakre (2002) s. 43.  
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av verk som opphavsmannen har valgt å ikke offentliggjøre av personverngrunner kan der-

imot vanskelig sies å skade menneskenes åndelige og intellektuelle utvikling. Slik utvikling 

er sjelden knyttet til personlige opplysninger om enkeltindivider. Bruk av ikke-

offentliggjorte verk kan i tillegg vanskelig forsvares holdt opp mot autonomiprinsippet der-

som verket er uferdig og det er fare for at det formidler feilaktige eller misvisende opplys-

ninger, jf. forrige avsnitt. Slike uriktige opplysninger vil tvert imot kunne svekke mennes-

kets intellektuelle utvikling.   

 

Heller ikke ”Ytringsfrihedens Begrundelse i Sanhedssøgen” jf. Grl. § 100 annet ledd, kan 

forsvare bruk av ikke-offentliggjorte verk dersom verket er uferdig og derfor formidler 

uriktige opplysninger. Sannhetsprinsippet innebærer at ”sannheten nås gjennom en prosess 

som er verdslig, kulturuavhengig og dialektisk”.
54

 En dialektisk prosess innebærer at 

”sannheten nås gjennom meningsutveksling der framsatte påstander korrigeres i konfronta-

sjon med andre meninger”.
55

 Denne prosessen forutsetter ytringsfrihet. Det sier seg selv at 

uriktige opplysninger ikke vil fremme sannheten, men hemme den. Bruk av ferdigstilte 

ikke-offentliggjorte verk som avdekker hemmelige og kritikkverdige forhold vil derimot 

kunne fremme sannheten.  Jeg kommer nærmere tilbake til dette i oppgavens punkt 4.7. 

 

For det andre taler opphavsmannens økonomiske interesser mot bruk av ikke-

offentliggjorte verk. Det største økonomiske utbyttet knytter seg som regel til første gangen 

verket blir offentligjort. Knoph skriver at alle åndsrettighetene bæres ”oppe av den naturli-

ge rettsbetraktning at nyttig arbeide bør ha sin lønn, og at den som har sådd bør høste fruk-

tene av sitt arbeide …”.
56

 Slike rettferdighets- og rimelighetsbetraktninger taler mot bruk 

av ikke-offentliggjorte verk, og for at opphavsmannen får råde over verkets offentliggjø-

ring og utnytte de økonomiske fordelene knyttet til dette. 

                                                 

54
 NOU 1999: 27 s. 5.  

55
 NOU 1999:27 s. 5.  

56
 Knoph (1936) s. 4. 
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Opphavsrettens samfunnsøkonomiske begrunnelser taler også mot bruk av ikke-

offentliggjorte verk. Opphavsretten er ifølge den utilitaristiske tilnærmingen, skapt av sam-

funnet for å promotere økonomisk og kulturell produksjon.
57

 Vernet skal skape insentiv til 

kulturell produksjon ved at opphavsmannen får økonomisk kompensasjon for sin innsats. 

Opphavsmannens redsel for at andre vil ta i bruk et verk han selv ikke ønsker å offentlig-

gjøre samt utnytte de økonomiske fordelene knyttet til første gangs offentliggjøring, vil 

kunne svekke opphavsretten som produksjonsinsentiv. Faren er at konkurrenter etter hvert 

ville tatt i bruk andres verk fremfor å produsere sine egne, og at slik manglende kreativitet 

og innovasjon i lengden ville påvirket markedet negativt.
58

 Disse konsekvensene taler mot 

bruk av ikke-offentliggjorte verk. Det tidligere nevnte autonomiprinsippet kan derimot tilsi 

at bruk av ikke-offentliggjorte verk er viktigere enn opphavsmannens økonomiske godtgjø-

relse. Dette er derimot ikke nødvendigvis et holdbart argument. Faren er at manglende 

økonomisk kompensasjon til opphavsmannen vil svekke insentivet for kulturell produk-

sjon, noe som i lengden vil kunne redusere det intellektuelle innspillet som trengs i forbin-

delse med menneskenes åndelige og intellektuelle utvikling.  

 

Ytringsfrihetens demokratiprinsipp kan i visse tilfeller overskygge opphavsrettens økono-

miske så vel som ideelle begrunnelser og tale for bruk av ikke-offentliggjorte verk. Demo-

kratiprinsippet fremheves i Grl. § 100 annet ledd og NOU 1999:27 som en grunnleggende 

begrunnelse for ytringsfriheten og må tillegnes stor vekt.
59

 Ytringsfrihet er en forutsetning 

for demokratiet.
60

 Folkestyret kan bare fungere i et åpent samfunn der meninger fritt kan 

legges frem og imøtegås av kritikk.
61

 Verkets innhold er her av betydning. Se i denne for-

bindelse oppgavens punkt 4.3.3, hvor det fremgår at demokratiprinsippet gjør seg sterkt 

                                                 

57
 Geiger (2006) s. 378. 

58
 Torremans (2004) s. 12 og 13. 

59
 NOU 1999:27 kapitel 2. 

60
 Ashby Donald mfl. vs. Frankrike punkt 38 og The Pirate Bay vs. Sverige avsnitt 38.  

61
 NOU 1999:27 punkt 2.2.3 og Andenæs (1985) s. 11.  
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gjeldende ved bruk av verk som er politiske, har stor samfunnsmessig betydning og er av 

allmenn interesse.  

 

Flere av begrunnelsene bak opphavsretten og ytringsfriheten er som vi har sett sprikende. 

Opphavsrettens rettferdighets- og rimelighetsbegrunnelser lar seg vanskelig kombinere 

med ytringsfrihetens demokrati- og autonomiprinsipp. Begrunnelsene viser imidlertid at 

både opphavsrett og ytringsfrihet har som felles mål å fremme ytringer, selv om veien mot 

målet er veldig ulik.
62

 Retten til ytringsfrihet søker å oppnå dette målet ved å sikre indivi-

der fri tilgang til, og bruk av verk som kan inspirere til produksjon av nye verk. Opphavs-

rett på den annen side søker å fremme en slik kreativ prosess ved å tilby opphavsmannen 

ideelle og økonomiske enerettigheter som kan fungere som insentiv til kulturell 

produksjon.
63

 Utfordringen er å balansere spenningen mellom opphavsrett og ytringsfrihet, 

uten å ødelegge deres felles målsetning om å fremme ytringer. Spenningen mellom rettig-

hetene er tydelig ved bruk av ikke-offentliggjorte verk. Det er ikke mulig å si noe generelt 

om når opphavsretten ”lade sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse”, jf. 

Grl. § 100 annet ledd. Dette må vurderes konkret, og vekten av opphavsrettens og ytrings-

frihetens begrunnelser vil variere fra sak til sak. Hvilke momenter som kan påvirke be-

grunnelsens vekt og avveiningens utfall vil bli nærmere gjort rede for i oppgavens punkt 4. 

Presumpsjonsprinsippet som går ut på at norsk rett formodes å være i overensstemmelse 

med folkeretten, kan tilsi at Grl. § 100 annet ledd sees i lys av EMK artikkel 10 annet 

ledd.
64

 Vurderingstemaet etter EMK artikkel 10 annet ledd vil derfor i det følgende først bli 

gjort rede for.  

 

                                                 

62
 Se også Rognstad (2009) s. 69: ”Opphavsretten skal i prinsippet stimulere til ytringer, ikke begrense dem”. 

Se videre s. 589 i US 471 (1985) 539 Harper & Row vs. Nation Enterprises hvor opphavsrett betegnes som 

“an engine of free expression”.  

63
 Se nærmere Mendis (2011) s. 20.   

64
 At grunnloven kan sees i lys av EMK innebærer ikke at EMK og Grl. §100 mål tolkes autonomt, jf. oppga-

vens punkt 3.4.   



 23 

3.3 Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 annet ledd  

Nødvendighetskravet i EMK artikkel 10 annet ledd forutsetter også at hensynene for opp-

havsrett veies opp mot konsekvensene av inngrepet i ytringsfriheten. Vilkåret ”necessary in 

a democratic society” er en rettslig standard som må vurderes konkret. De grunnleggende 

tolkningsprinsippene i den sammenheng er innarbeidet i EMD sin rettspraksis og har blitt 

oppsummert på følgende måte:  

”Freedom of expression … is subject to a number of exceptions which, however, 

must be narrowly interpreted and the necessity for any restrictions must be con-

vincingly established. … The adjective ”necessary” … implies the existence of a 

”pressing social need”. The Contracting States have a certain margin of apprecia-

tion in assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand with a Euro-

pean supervision, … what the Court has to do is to look at the interference com-

plained of in the light of the case as a whole and determine whether it was ”pro-

portionate to the legitimate aim pursued” and whether the reasons adduced by the 

national authorities to justify it are ”relevant and sufficient”
 
(min kursivering).

65
 
 

 

Nødvendighetsvurderingen forutsetter etter dette at det foreligger et påtrengende sam-

funnsmessig behov. Det er ved vurderingen av om et slikt behov foreligger nødvendig å ta 

stilling til hvorvidt begrunnelsen for inngrepet er relevant og tilfredsstillende. Hvorvidt 

begrunnelsen for inngrepet er relevant, er et spørsmål om begrunnelsen kan forankres i et 

legitimt formål.
66

 Formålet med å forby bruk av ikke-offentliggjorte verk er som nevnt i 

oppgavens punkt 3.1, å beskytte opphavsmannens rettigheter, jf. formuleringen ”for the 

protection of the … rights of others” i EMK artikkel 10 annet ledd. Det legges således til 

grunn at begrunnelsen for et forbud mot bruk av ikke-offentliggjorte verk kan forankres i et 

legitimt formål og er relevant.  

 

                                                 

65
 Se bl.a. Ashby Donald mfl. vs. Frankrike avsnitt 38, Guja vs. Moldova avsnitt 69, og Steel & Morris vs. 

Storbritannia avsnitt 87, Sunday Times vs. Storbritannia (no. 2) avsnitt 54. 

66
 Sunday Times vs. Storbritannia (No. 2) § 54 første avsnitt. Se nærmere Eggen (1999) s. 188.  
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Neste spørsmål er om inngrepet i ytringsfriheten er tilfredsstillende. Inngrepet må konkret 

beskytte opphavsmannens rettigheter for å være tilfredsstillende.
67

 Hvorvidt forbudet mot 

bruk av et ikke-offentliggjort verk konkret beskytter opphavsmannens rettigheter vil variere 

fra sak til sak. Den egentlige grunnen for at opphavsmannen påberoper seg vern er i denne 

sammenhengen viktig, jf. oppgavens punkt 4.7. Dersom det legges til grunn at inngrepet i 

ytringsfriheten er både relevant og tilfredsstillende, blir neste spørsmål om inngrepet frem-

står som forholdsmessig i forhold til formålet med å beskytte opphavsmannens rettigheter. 

Ved forholdsmessighetsvurderingen veies hensynene for opphavsretten opp mot inngrepets 

konsekvenser for ytringsfriheten.  

 

Det avgjørende spørsmålet for hvorvidt beskyttelse av opphavsmannens rettigheter utgjør 

et påtrengende samfunnsmessig behov som kan legitimere et forbud mot bruk av et ikke-

offentliggjort verk, beror etter dette på hvorvidt forbudet er et tilfredsstillende og forholds-

messig inngrep i ytringsfriheten. Dette må vurderes konkret, jf. momentene i oppgavens 

punkt 4. Tidligere rettspraksis fra EU-domstolen og EMD kan illustrere at beskyttelse av 

opphavsmannens rettigheter kan utgjøre et påtrengende samfunnsmessig behov og være 

”necessary in a demoratic society”, jf. EMK artikkel 10 annet ledd. EU-dommen Laserdis-

ken Aps vs. Kulturministeriet som gjaldt gyldigheten av opphavsrettsdirektivet artikkel 4 

annet ledd holdt opp mot bl.a. EMK artikkel 10. EU-domstolen la til grunn at de begrens-

ningene i ytringsfriheten som artikkel 4 annet ledd medførte var ”necessary in a democratic 

society”, og at bestemmelsen var gyldig.
68

 Opphavsmannens beskyttelse ble også ansett 

som ”necessary in a democratic society” i de tidligere nevnte EMD-dommene Ashby Do-

nald mfl. vs. Frankrike, The Pirate Bay vs. Sverige og France 2 vs. Frankrike.  

 

                                                 

67
 Se bl.a. avsnitt §§ 54-55 i Sunday Times vs. Storbritannia (No. 2) hvor EMD kom til at begrunnelsen ikke i 

tilstrekkelig grad realiserte det aktuelle formålet og at inngrepet i ytringsfriheten derfor ikke var tilstredsstil-

lende. Se nærmere Eggen (1999) s. 188.  

68
 C-479/04 Laserdisken Aps vs. Kulturministeriet. 12. september 2006. 
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Spørsmålet er hvilken skjønnsmargin norske domstoler har ved vurderingen av om et 

forbud mot bruk av et ikke-offentliggjort verk oppfyller nødvendighetskriteriet. Menneske-

rettsdomstolen uttalte i den tidligere nevnte saken The Pirate Bay vs. Sverige at ”the re-

spondent State had to balance two competing interests [copyright and freedom of expres-

sion,] which were both protected by the Convention. In such a case, the State benefits from 

a wide margin of appreciation…”.
69

 Retten uttalte videre statenes skjønnsmargin “depends 

on a number of factors, among which the type of information at issue is of particular im-

portance”.
70

 Den konkrete tvisten gjaldt bruk av musikk, filmer og dataspill og EMD 

fremhevet at formidling av slike ytringer  

”…cannot reach the same level as that afforded to political expression and debate. 

It follows that the nature of the information at hand, and the balancing interest … 

both are such as to afford the State a wide margin of appreciation which, when ac-

cumulated as in the present case, makes the margin of appreciation particularly 

wide”.
71

  

Selv om skjønnsmarginen kan varierere fra sak til sak, legges det etter dette til grunn at 

norske domstoler generelt har en vid skjønnsmargin når de skal avgjøre om et forbud mot 

bruk av et ikke-offentliggjorte verk er nødvendig etter EMK artikkel 10 annet ledd.  

 

3.4 Felles nødvendighetsvurdering  

EMK artikkel 10 annet ledd og Grl. § 100 annet ledd har relativt like vurderingstemaer selv 

om ordlyden er forskjellig. Presumsjonsprinsippet og Grl. § 110c første ledd som fastslår at 

”det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne” kan 

forsvare at det innfortolkes et nødvendighetskriterium i Grl. § 100 annet ledd på lik linje 

med det i EMK artikkel 10 annet ledd.  Et slikt nødvendighetskriterium innfortolkes såle-

des i formuleringen ”forsvare holdt op imot”. Vurderingen etter både EMK artikkel 10 an-

                                                 

69
 Se dommens s. 10 hvor EMD også henviser til Ashby Donald mfl. vs. Frankrike avsnitt 40. Se nærmere 

oppgavens punkt 2.  

70
 The Pirate Bay vs. Sverige s. 10.  

71
 The Pirate Bay vs. Sverige s. 10 jf. Ashby Donald mfl. vs. Frankrike avsnitt 41.  
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net ledd og Grl. § 100 annet ledd vil for ordens skyld i det følgende omtales som en ”nød-

vendighetsvurdering” med et oppstilt nødvendighetskriterium. 

 

Det må påpekes av selv om vurderingen etter EMK artikkel 10 og Grl. § 100 er tilsynela-

tende nokså lik, vil ikke nødvendigvis utfallet bli det samme. Den europeiske menneske-

rettskonvensjon er en minimumskonvensjon og oppstiller kun minstekrav til beskyttelse. 

Grunnloven kan således gi et annet vern enn EMK. Høyesterett fremhevet i dommen inntatt 

i Rt. 2007 s. 404 at Grl. § 100 ikke tar sikte på å være identisk med EMK artikkel 10.
72

 

Selv om et forbud mot bruk av ikke-offentliggjorte verk tillates etter EMK artikkel 10, så 

innebærer ikke dette nødvendigvis at samme forbud bør tillates etter Grl. § 100. Omsten-

digheter rundt bruk av ikke-offentliggjorte verk vil variere fra sak til sak, og det er umulig å 

si noe generelt om utfallet i forhold til EMK og Grunnloven. Dette beror på en konkret 

vurdering. At utfallet vil kunne variere med vurderingsgrunnlaget får mindre betydning for 

denne fremstillingen da det ikke tas utgangspunkt i en særskilt tvist. Jeg vil i det følgende 

heller vurdere hvilke momenter som generelt kan være relevante ved spørsmål om bruk av 

ikke-offentliggjorte verk. Jeg vil nedenfor presisere om momentene taler i retning av opp-

havsrettens eller ytringsfrihetens gjennomslag. Jeg vil derimot ikke problematisere om 

momentene får forskjellig vekt i en grunnlovsvurdering enn i en EMKvurdering.  

 

 

                                                 

72
 Spørsmålet var om en midlertidig forføyning om forbud mot sending av et TV-program om politiets etter-

forskningsmetoder i NOKAS-saken var i strid med ytringsfriheten. Se Høyesteretts uttalelse i dommens av-

snitt 75 om at ”under behandlingen av alternative forslag til endringer i Grunnloven § 100 ble det ikke satt 

fram forslag som tok sikte på å være identiske med EMK artikkel 10. Justisdepartementet bemerket at slike 

forslag ville medføre at EMD i prinsippet ville få "det avgjørende ordet når det gjelder tolkingen av den nors-

ke Grunnloven § 100", jf. St.meld.nr.42 (1999-2000) side 39”. Se også Kierulf (2012) som derfor synes det er 

urovekkende at domstolenes valg mellom Grl. § 100 og EMK artikkel 10 kan virke tilfeldig og lite gjennom-

tenkt.  

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL18140517z2EzA7100
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990521z2D30z2EV2z2EARTz2E10
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL18140517z2EzA7100
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4 Momenter ved nødvendighetsvurderingen  

4.1 Innledning   

Problemstillingen i forbindelse med nødvendighetsvurderingen er hvilke momenter som 

kan være relevante for hvorvidt et forbud mot bruk av et ikke-offentliggjort verk oppfyller 

nødvendighetskriteriet. Målet er å oppstille noen retningsgivende momenter som kan på-

virke den konkrete avveiningen av opphavsmannens offentliggjøringsrett og ytringsfrihe-

ten. Det tas utgangspunkt i rettspraksis. De fleste dommene er fra utlandet og brukes bare i 

illustrasjonsøyemed, jf. oppgavens punkt 1.3.3. Flere av momentene vil være inspirert av 

praksis under den amerikanske rettsregelen om ”fair use” som åpner for unntak fra opp-

havsretten der dette anses rimelig etter en konkret helhetsvurdering.
73

 At bruken anses som 

”fair use” i de amerikanske dommene tilsier i det følgende at ytringsfriheten får gjennom-

slag. Siste ledd i “fair use-regelen” presiserer explisitt at ”the fact that a work is un-

published shall not itself bar a finding of fair use”.
74

 Tilsvarende rettsregel finnes ikke i 

Norge, men de samme faktorene kan være relevante ved avveiningen mellom ytringsfrihet 

og opphavsrett. At rettsregelen taler om ”unpublished works”, altså ikke-publiserte verk, 

fremfor ikke-offentliggjorte verk, får ikke betydning for den illustrasjonsverdi rettspraksis 

om ”fair use-regelen” får. Hovedpoenget er at opphavsmannens råderett over allmennhe-

tens tilgang til verket har blitt krenket, og at dette inngrepet må vurderes opp mot hensynet 

til ytringsfriheten. 

 

                                                 

73
 Se The Copyright Act, Title 17 of the United States Code av 1976 (Heretter 17 U.S.C. § 107) som fastslår 

at “in determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be consi-

dered shall include— (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial 

nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and 

substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use 

upon the potential market for or value of the copyrighted work”. 

74
 17 U.S.C. § 107 siste ledd.  
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4.2 Brukens formål og karakter  

4.2.1 Innledning 

Vurderingstemaet er om, og i så fall hvordan brukens formål og karakter kan påvirke av-

veiningen av opphavsmannens offentliggjøringsrett og brukerens ytringsfrihet. Bruk av 

ikke-offentliggjorte verk i forbindelse med vitenskap eller forskning, økonomisk vinning 

og nyhetsrapportering vil i det følgende bli nærmere vurdert.  

 

4.2.2 Vitenskap eller forskning som formål  

Første spørsmål er om det kan være et relevant moment i nødvendighetsvurderingen at det 

ikke-offentliggjorte verket brukes i forbindelse med vitenskap eller forskning. Slik bruk 

anses som rimelig etter ”fair use-regelen” i USA, jf. 17 U.S.C. § 107. Spørsmålet er om 

momentet også kan tale til fordel for ytringsfriheten ved nødvendighetsvurderingen i norsk 

rett. Den norske åndsverkloven har ingen tilsvarende regel, og til forskjell fra 17 U.S.C. § 

107, så krever åvl. §§13 b, 16 a og 18 som regulerer bruk av verk i undervisning, arkiver, 

bibliotek og museer, at verket er utgitt. At verket må være utgitt står i samsvar med de rett-

ferdighets- og rimelighetsbetraktninger samt de samfunnsøkonomiske begrunnelsene som 

ligger bak opphavsretten, jf. oppgavens punkt 3.2. På den annen siden kan ytringsfrihetens 

begrunnelse i autonomiprinsippet i visse tilfeller tale for vitenskapelig bruk av ikke-

offentliggjorte verk for å fremme menneskenes åndelige og intellektuelle utvikling. Dette 

argumentet gjør seg spesielt gjeldende dersom informasjonen ellers er vanskelig tilgjenge-

lig og allmennheten har behov for verkets vitenskapelige innhold.  

 

Opphavsrettsdirektivet har imidlertid forsøkt å fastholde en balanse mellom opphavsman-

nens og brukerens interesse, jf. avsnitt 31 i direktivets fortale. Opphavsrettsdirektivet 

artikkel 5 tredje ledd litra a fastslår at det kan gjøres unntak fra opphavsmannens 

offentliggjøringsrett for undervisnings- eller vitenskapsformål, dersom dette er brukens 
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“sole purpose”.
75

 At verket brukes i forbindelse med undervisning og vitenskap kan etter 

dette være et moment som taler for ytringsfrihetens gjennomslag ved nødvendighetsvurde-

ringen i norsk rett, så lenge dette er brukens eneste formal. Formuleringen “sole purpose” 

forutsetter at brukeren ikke har økonomiske tilleggsformål. At bruken i tillegg eller tilfel-

digvis resulterer i økonomisk vinning, innebærer derimot etter min mening ikke nødven-

digvis at brukeren hadde økonomiske formål.
76

 Dette vil spesielt gjelde dersom opphavs-

mannen blir kompensert for hans økonomiske tap eller blir tildelt den økonomiske fortje-

nesten. Betydningen av brukerens økonomiske interesser vil bli utdypet i neste punkt.  

 

4.2.3 Kommersielt formål 

Det vil i det følgende drøftes hvorvidt brukerens økonomiske interesser setter en skranke 

for ytringsfrihetens gjennomslag ved bruk av ikke-offentliggjorte verk. Jeg vil først vise til 

to dommer fra USA og Storbritannia som illustrere hvordan brukens kommersielle formål 

og effekt på opphavsmannens marked kan være relevante i denne sammenhengen. Brukens 

effekt på opphavsmannens potensielle marked anses som den viktigste faktoren i regelen 

om ”fair use” i USA.
77

 I Harper & Row vs. Nation Enterprises vurderte US Supreme Court 

hvorvidt bruk av et upublisert manuskript kunne anses som ”fair use”.
78

 Tidligere President 

                                                 

75
 Bruk av ikke-offentliggjorte verk i forbindelse med undervisning og vitenskap er mindre strengt i USA. Se 

for eksempel 811 F.2d 90 (2nd. Cir. 1987) Salinger vs. Random House, Inc. Her uttalte Second Circuit Court 

of Appeal at det ikke var avgjørende at det kunne forventes profit så lenge brukens hovedbegrunnelse var å 

fremme samfunnets intellektuelle utvikling, jf. dommens punkt 19. Spørsmålet var her om en biografs bruk 

av den kjente forfatteren J.D. Salingers upubliserte brev, utgjorde ”fair use”. Det besvarte retten til slutt be-

nektende.  

76
 At formålet med bruken kan være vanskelig å bevise er en problemstilling jeg ikke vil gå inn på. 

77
US 471 (1985) 539 Harper & Row vs. Nation Enterprises, s. 602. 

78
US 471 (1985) 539 Harper & Row vs. Nation Enterprises er fra 1985 og er avsagt under en eldre 

rettstilstand. Det ble i 1992 presisert i § 107 i den amerikanske Copyright Act av 1976 at ”the fact that a work 

is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the 

above factors”. Dette var en konsekvens av at bruk av upubliserte verk ikke ble tillatt i praksis selv om ”fair 

use-regelen” i prinsippet også skulle gjelde for upubliserte verk. Det hevdes at dommer avsagt før denne 
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Ford ga i 1977 Harper & Row Publishers enerett til å publisere hans uskrevne memoarer. 

Harper & Row inngikk videre en lisensavtale med Time Magazine som ga bladet rett til å 

forhåndspublisere et utdrag av boken. The Nation Magazine fikk på uberettiget vis tak i det 

upubliserte manuskriptet og publiserte en artikkel med direkte sitater fra det. Time Magazi-

ne kansellerte så sin publikasjon og nektet å betale Harper & Row den gjenstående lisens-

avgiften. Harper & Row gikk til sak mot The Nation Magazine for påstått opphavskrenkel-

se og fikk medhold av US Supreme Court, som bl.a. uttalte at ”the fact that a publication 

was commercial as opposed to nonprofit is a separate factor that tends to weigh against a 

finding of fair use”.
79

 Retten begrunnet utsagnet med at enhver kommersiell bruk av et verk 

er en utnyttelse av opphavsmannens økonomiske privilegium.
80

 I dette tilfellet var 

utnyttelsen tydelig siden bruken medførte at Harper & Row ikke fikk sin avtalte 

lisensavgift fra Time Magazine.  

 

Brukens kommersielle formål ble også fremhevet av Storbritannias Court of Appeal i Pad-

dy Ashdown vs. Sunday Telegraph ved vurdering av om bruk av et ikke-offentliggjort notat 

utgjorde ”fair dealing” etter The Copyright Act § 30.
81

 Tvisten omhandlet et konfidensielt 

                                                                                                                                                    

presiseringen fortsatt har vekt i USA, selv om vurderingen nok har blitt mindre streng etter 1992, jf. Spoo 

(1998) s. 197. Endringen er uten betydning for denne oppgaven siden amerikansk rettspraksis bare blir brukt i 

illustrasjonsøyemed. 

79
 US 471 (1985) 539 Harper & Row vs. Nation Enterprises, s. 562. 

80
 US 471 (1985) 539 Harper & Row vs. Nation Enterprises, s. 562.  

81
 Storbritannias regel om ”fair dealing” minner om ”fair use-regelen” i USA, men er snevrere. EWCA Civs. 

2001 s. 1142 Paddy Ashdown vs. Sunday Telegraph er avsagt under en eldre rettstilstand. Storbritannia nedla 

i 2003 som følge av implementering av opphavsrettsdirektivet samme år, et absolutt forbud mot bruk av 

upubliserte verk i tilknytning til kritikk- og anmeldelsesunntaket, jf. § 30 første ledd i Storbritannias Copy-

right, Designs and Patents Act av 1988. Rettens vurdering ville nok derfor blitt annerledes i dag. Endringen er 

derimot av liten betydning siden retten uansett fant at bruken krenket Ashdowns opphavsrett og siden dom-

mens vurdering bare brukes i illustrasjonsøyemed. For kritikk av dommen, se Griffiths (2002).  
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notat skrevet av Mr. Paddy Ashdown fra et politisk møte i 1997.
82

 Sunday Telegraph fikk 

noen år senere på uberettiget måte tak i en kopi av notatet og publiserte en artikkel med 

ordrette sitater fra notatet. Ashdown saksøkte Telegraph Group Ltd., innehaveren av Sun-

day Telegraph, for krenkelse av hans opphavsrett og fikk medhold. Storbritannias Court of 

Appeal fremhevet at  

”the extensive quotations of Mr Ashdown’s own words added a flavour to the de-

scription of the events covered which made the article more attractive to read and 

will have been of significant commercial value in enabling the Sunday Telegraph 

to maintain, if not to enhance, the loyalty of its readership”.
83

 

Retten uttalte videre at ”by far the most important factor is whether the alleged fair dealing 

is in fact commercially competing with the proprietor’s exploitation of the copyright work 

… If it is, the fair dealing defence will almost certainly fail”.
84

 Brukens kommersielle 

formål ble etter dette avgjørende for rettens konklusjon om at bruken krenket Ashdowns 

opphavsrett.  

 

At brukens kommersielle formål talte mot bruk i de to sistenevnte dommene, stemmer 

overens med den anglo-amerikanske copyright-tradisjonen der opphavsmannens økono-

miske rettigheter står sentrale. Gode grunner taler også for at brukens kommersielle formål 

er et relevant moment mot bruk av ikke-offentliggjorte verk etter norsk rett. Opphavsman-

nens økonomiske rettigheter er for det første også viktige i den norske opphavsretten og 

begrunnes med de samfunnsøkonomiske betraktningene samt rimelighets- og rettferdig-

hetsbegrunnelsene som ligger bak åndsverkloven, jf. oppgavens punkt 3.2. For det andre 

                                                 

82
 Offentlige dokumenter har ikke opphavsrettslig vern, jf. åvl. § 9, men politiske aktørers private nedtegnel-

ser som ikke regnes som offentlige dokumenter vil kunne ha vern. Dette var tilfelle i Paddy Ashdown vs. 

Sunday Telegraph. 

83
 EWCA Civs. 2001 s. 1142 Paddy Ashdown vs. Sunday Telegraph punkt 72.  

84
 EWCA Civs. 2001 s. 1142 Paddy Ashdown vs. Sunday Telegraph punkt 70. 
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støtter ikke ytringsfrihetens begrunnelser snylting og misbruk av andres innsats.
85

 For det 

tredje står ikke ytringsfrihetens begrunnelser like sentralt i det kommersielle domene. Dette 

illustreres ved at statene har et stor skjønnsmargin ved vurdering av nødvendighetskriteriet 

etter EMK artikkel 10 annet ledd når det gjelder ytringer av økonomisk karakter.
86

 Begrun-

nelsene taler etter mitt skjønn for at brukens kommersielle formål og effekt på opphavs-

mannens potensielle marked vil være viktige momenter mot ytringsfrihetens gjennomslag.  

 

Til støtte for dette synspunktet vises det også til ytringsfrihetskommisjonens uttalelse i 

NOU 1999:27 om at opphavsretten vil ”stå sterkt når den angripes av interesser hvis sentra-

le motiv er å utnytte andres materiale til egen økonomisk vinning”.
87

 Resonnementet kan 

også utledes av åvl. §§ 22 og 23 som fastslår av sitering eller gjengivelse av offentliggjorte 

verk må være i samsvar med god skikk, da det i kravet om god skikk ligger bl.a. at sitatret-

ten aldri må utøves i økonomisk konkurranse med opphavsmannen.
88

 Det er rimelig at kra-

vet om god skikk også gjelder ved bruk av ikke-offentliggjorte verk. At bruk av et ikke-

offentliggjort verk har et kommersielt hovedformål kan etter dette tale for at forbud mot 

bruk av ikke-offentliggjorte verk er nødvendig etter Grl. § 100 annet ledd og EMK artikkel 

10 annet ledd, for å beskytte opphavsmannens økonomiske rettigheter.  

 

4.2.4 Pressens beskyttelse - nyhetsrapportering som formål  

Vurderingstemaet er hvilken betydning det har for nødvendighetsvurderingen at brukeren 

er pressen. Rettslig utgangspunkt er Animal Defenders International vs. Storbritannia som 

ble avsagt av EMD tidligere i år. Relevant for problemstillingen er EMD sin uttalelse om at  

”the margin [of appreciation] is … narrowed by the strong interest of a democratic 

society in the press exercising its vital role as a public watchdog ... freedom of the 

                                                 

85
 Se også formuleringen i tretrinnstesten i bl.a. TRIPS artikkel 13 om at unntak fra opphavsretten ”shall only 

be applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work”.   

86
 Ashby Donald mfl. vs. Frankrike punkt 39.  

87
 NOU 1999:27 s. 182. 

88
 Vyrje (1993) s. 108.  
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press and other news media affords the public one of the best means of discove-

ring and forming an opinion of the ideas and attitudes of political leaders. It is in-

cumbent on the press to impart information and ideas on subjects of public interest 

and the public also has a right to receive them …”.
89

 

Menneskerettsdomstolens synspunkt kan tas til inntekt for at det skal mye til før et inn-

grep i pressens ytringsfrihet anses nødvendig. Pressens fundamentale rolle for demokra-

tiet tilsier at det skal mye til for å kunne forby pressen i å bruke et ikke-offentliggjort 

verk av samfunnsmessig betydning.  

 

Et spørsmål er så om brukerens økonomiske vinning ikke skal tillegges like stor vekt når 

brukeren er pressen. Det er her hensiktsmessig å gjengi Griffiths uttalelse om at ”if 

newspapers were not profitable, they would rapidly cease to functions as the public’s 

watchdog”.
90

 Jeg er enig i dette synspunktet. Et åpent demokratisk samfunn er som sagt 

avhengig av en fri og uavhengig presse og insentivet til å drive pressevirksomhet kan 

fremmes av økonomisk vinning. Det legges således til grunn at brukerens økonomiske 

vinning ikke skal tillegges like stor vekt når brukeren er pressen.  

 

Et relevant spørsmål i forlengelse av pressens sterke vern, er om nødvendighetsvurde-

ringen vil kunne påvirkes av at verket brukes i nyhetsrapportering. At åvl. § 23a kun 

tillater bruk av offentliggjorte verk ved omtale av dagshendinger, kan tale for at dette 

ikke er et relevant moment. På den annen side formidles dagshendinger av pressen og 

det skal som nevnt mye til før et inngrep i pressens ytringsfrihet oppfyller nødvendig-

hetskriteriet. Denne høye terskelen støttes av at verk som brukes i nyhetsrapporteringer 

ofte er i kjernen av det samfunnets informasjonskrav verner. Det er ikke tale om å gi 

pressen en ubegrenset frihet uavhengig av verkets art, men om å gi dem mulighet til å 

                                                 

89
 Animal Defenders International vs. Storbritannia, avsnitt 102. 

90
 Griffiths (2002) s. 252 Uttalelsen er gitt i forbindelse med at Griffiths kritisererer Storbritannias Court of 

Appeal for å ha lagt for mye vekt på Sunday Telgraphs økonomisk profit i EWCA Civs. 2001 s. 1142 Paddy 

Ashdown vs. Sunday Telegraph.  
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ivareta viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk.
91

 At verket brukes 

i nyhetsrapportering, kan etter omstendighetene således tale for at ytringsfrihet tilegges 

mer vekt enn opphavsmannens offentliggjøringsrett.  

 

4.3 Åndsverkets art 

4.3.1 Innledning 

Spørsmålet er videre om, og i så fall hvordan verkets art kan være et moment ved nødven-

dighetsvurderingen. Menneskerettsdomstolen har lagt til grunn at ytringsfriheten som ut-

gangspunkt er generell og uavhengig av ytringens art, tema, kvalitet eller informasjonsver-

di.
92

 Ytringens innhold er således uten betydning for hvorvidt det har skjedd et inngrep i 

ytringsfriheten etter EMK artikkel 10 første ledd og Grl. § 100 første ledd.  Ytringsfrihets-

kommisjonen fremhever derimot at ”det kan være en sammenheng mellom typen av ytring 

og det vern en ytring har krav på”.
93

  Ytringens innhold kan således få betydning for hvor-

vidt inngrepet er nødvendig etter EMK artikkel 10 annet ledd og Grl. § 100 annet ledd. 

 

4.3.2 ”Faktaverk” vs. ”kreative verk” 

Jeg sondrer i det følgende mellom ”kreative verk”, det vil si verk basert på fantasi og 

”faktaverk”, det vil si verk basert på faktiske opplysninger så som protokoller, avtaler og 

forretningsnotater. Spørsmålet er om verkets klassifikasjon som et faktaverk eller et kre-

ativt verk vil kunne være et moment i nødvendighetsvurderingen. Svaret beror på reelle 

hensyn. US Supreme Court har uttalt at det som regel er større behov for å spre ”fakta-

verk” enn ”kreative verk”.
94

 At behovet for å spre verk av faktisk art også er størst i 

Norge, gjenspeiles bl.a. ved opphavsrettens verkshøydekrav og ved at åndsverkloven 

                                                 

91
 Bertelsen (2011) s. 310. 

92
 Se Eggen (1999) s. 180 og Aal (2007) s. 213 med videre henvisning.  

93
 NOU 1999:27 s. 27.  

94
 US 471 (1985) 539 Harper & Row vs. Nation Enterprises s. 563. 
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bare beskytter verkets utrykk og ikke verkets innhold. Opphavsretten kan beskytte hvor-

dan fakta er uttrykt dersom kravet til verkshøyde er oppfylt, men den vil aldri verne ren 

fakta. Ytringsfrihetens begrunnelse i demokrati- og sannhetsprinsippene
95

 vil i stor grad 

gjøre seg gjeldende for ”faktaverk”. Dette kan tale for at terskelen for å gi ytringsfrihet 

gjennomslag burde være lavere for ”faktaverk” som oppfyller verkshøydekravene enn 

for ”kreative verk”. EUs mål om en harmonisert verkshøyde truer imidlertid muligheten 

til å la vernets styrke variere med verkets verkshøyde. EUs målsetninger kan tale mot å 

legge vekt på verkets art ved avveiningen mellom opphavsrett og ytringsfrihet, men 

hindrer likevel ikke at ytringsfriheten får gjennomslag i enkelttilfeller. Ytringsfrihetens 

gjennomslag kan også støttes av at ”faktaverk” som protokoller, statistiske oversikter og 

interne notater ofte ikke ligger i kjernen av opphavsrettens begrunnelse, og at opphavs-

vern som regel ikke er nødvendig som et insentiv til produksjon av slike verk.
96

 At opp-

havsrettens begrunnelser ikke gjør seg like sterkt gjeldende, og at allmennheten i større 

grad har behov for tilgang til ”faktaverk” kan tilsi en lavere terskel for ytringsfrihetens 

gjennomslag overfor ”tilfeldig vernet” verk, så som protokoller, statistisk oversikter og 

interne notater.  

 

4.3.3 Verk av allmenn interesse 

Verkets allmenne interesse vil i det følgende bli drøftet som et moment i nødvendighets-

vurderingen. Rettslig utgangspunkt er EMD sin uttalelse om at ”there is little scope under 

Article 10 § 2 of the Convention for restrictions on political speech or on debates on 

questions of public interest”.
97

 Norge er bundet av EMD, og uttalelsen kan tas til inntekt for 

                                                 

95
 Jf. oppgavens punkt 3.2. 

96
 Burrell (2005) s.104. 

97
 Se bl.a. TV Vest & Rogaland Pensjonistparti vs. Norge avsnitt. 59, med videre henvisning. Et TV-selskap 

og et politisk parti anførte her at straffegebyret de hadde blitt pålagt for brudd på det lovbelagte forbudet mot 

politisk reklame, krenket deres ytringsfrihet etter artikkel 10. Klagerne fikk medhold av EMD. Se også Ani-

mal Defenders International vs. Storbritannia, avsnitt 102. 
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at ytringsfriheten får stor vekt der verket har allmenn eller offentlig interesse.
98

 Dette be-

grunnes med at et demokratisk samfunn forutsetter fri formidling av, og debatt omkring 

ytringer av offentlig interesse. Et sentralt spørsmål ved prøving av om et forbud mot bruk 

av et ikke-offentliggjort verk er nødvendig, er derfor hvilken relevans verket har for den 

offentlige debatt. Politiske ytringer har i denne forbindelse stor betydning og nyter som 

nevnt et sterkt vern som følge av EMD. Ytringsfrihetskommisjonen har i denne forbindelse 

uttalt at  

”det ligger i hele ytringsfrihetens ide at de – i bred forstand – politiske ytringer 

skal nyte et spesielt vern. Dette fremgår av Grunnlovens henvisning til «Frimodige 

Ytringer om Statsstyrelsen». … Det spesielle vern for de politiske ytringer reflek-

terer grunnleggende prinsipper for vår samfunnsform. Det er knyttet til forestil-

lingen om det åpne samfunn og institusjonaliseringen av en offentlig sfære”.
99

  

 

At politiske ytringer er sentrale i den offentlige debatt, er uomstridt. Det kan imidlertid 

være vanskelig å avgjøre om det aktuelle verket er et bidrag til den offentlige debatt. 

Opphavsretten ville vanskelig fungere som insentiv for kulturell produksjon dersom 

ethvert verk som potensielt kunne skape allmenn oppmerksomhet kunne brukes av 

konkurrenter.
100

 Hensynet til opphavsmannen og til opphavsrettens samfunnsøkonomis-

ke begrunnelse taler på bakgrunn av dette for at et ikke-offentliggjort verk må ha en viss 

samfunnsmessig betydning for å kunne tilsidesette opphavsretten.  

 

                                                 

98
 Se i denne sammenhengen også Mendis (2011) s. 15 der forfatteren skriver at ”a salutary feature in the 

development of copyright law in Europe in recent years has been the recongnition of a fledgling ”public 

interest exception” to copyright law…”. At et verk er av allmenn interesse innebærer etter gjeldende norsk 

rett derimot ikke at det kan gjøres unntak fra opphavsretten. Inngrep i opphavsretten må vurderes konkret 

holdt opp mot ytringsfriheten. At verket har allmenn interesse vil derimot være et sterkt moment for 

ytringsfrihetens gjennomslagskraft ved den konkrete vurderingen.  

99
 NOU 1999:27 s. 32.  

100
 Dette sitatet av Lionel S. Sobel ble fremhevet i US 471 (1985) 539 Harper & Row vs. Nation Enterprises, 

s. 559. 
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Jeg vil i det følgende gi noen eksempler der ikke-offentliggjorte verk har blitt ansett for 

å ha allmenn interesse. Konfidensielle dokumenter som avdekket scientologikirkens 

udemokratiske og uærlige metoder ble for eksempel ansett for å ha allmenn interesse i 

scientologi-dommene i Sverige, Holland og Storbritannia.
101

 Videre skapte Minton-

rapporten som avdekket at oljeforhandleren Trafigura var ansvarlig for giftig utslipp ved 

Elfenbenskysten stor allmenn debat om miljøvern.
102

 Også boken “Jæger- i krig med 

Eliten”, som ble nektet trykt av det danske forsvaret, skapte offentlig debatt.
103

 At avisen 

Politiken valgte å trykke kommandosoldatens bok på tross av forsvarets protester, skapte 

en viktig debatt om Danmarks rolle i krigen i Afganistan. Til slutt kan nevnes at også 

kulturpolitiske temaer kan være av allmenn interesse. Dette illustreres i den svenske 

manifest-dommen intatt i NJA 1985 s. 839 der Sveriges Högsta domstol uttalte at det 

var  

”betydande allmänintresse av att manifestet publicerades som led i nyhetsförmed-

lingen och som underlag för den pågående kulturpolitiska debatten angående 

stadsteaterverksamhetens mål och uppläggning. Informationsbehovet har accen-

tuerats av att diskussionen rörde en verksamhet, som - låt vara i privaträttsliga 

former - drevs av det allmänna”.
104

  

Uttalelsen kan også tas til inntekt for at offentlig virksomhet i større grad enn privat 

virksomhet vil kunne berøre allmennhetens interesse.  

 

Betydningen av kultur ble også vurdert i Ashby Donald mfl. vs. Frankrike.  Saken gjaldt 

som nevnt i oppgavens punkt 2, konflikten mellom ytringsfriheten til to motefotografer 

og opphavsretten til franske motehus. Andre fotografier fra motevisningen var allerede 

offentliggjort før de omtvistede fotografiene ble lagt ut på nettet, men EMD sin vurde-

                                                 

101
 T 1096-98 RTC vs. ZP, AMI 2003 s. 222 RTC vs. Karin Spaink og [1972] 2 Q.B. 84 Hubbard vs. Vosper. 

I Sverige ble allmennhetens interesse derimot ikke avgjørende. Se nærmere oppgavens punkt 1.3.3 og 4.8.  

102
 Knudssøn (2009) Se nærmere oppgavens punkt 4.7. 

103
 Se bl.a. Finstad (2009).   

104
 NJA 1985 s. 893 Göteborgs-Posten K.B. og L.H. vs. P.O. s 907.  
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ring av bildenes interesse for allmennheten kan ha overføringsverdi. Selv om EMD ikke 

bestred at allmennheten var opptatt av mote, så hadde fotografene etter rettens oppfat-

ning ikke tatt del i en debatt av allmenn interesse ved simpelthen å publisere fotografie-

ne fra motevisningen på nettet.
105

  Bruken ble ansett opphavskrenkende. Dommens ut-

fall kan tas til inntekt for at mote ikke ligger i kjernen av allmennhetens interesse, og for 

at verk må settes i en større kontekst for at ytringsfrihet kan trumfe opphavsretten. Opp-

summeringsvis legges det til grunn at verk som har en samfunnsmessig betydning kan 

være viktig i den offentlige debatt. Verkets allmenne interesse må i en helhetsvurdering 

etter dette tale for at ytringsfriheten får stor gjennomslagskraft overfor opphavsretten.  

 

4.3.4 Personlige verk 

Et verk som kun omtaler private forhold vil normalt falle utenfor rammene for det som kan 

sies å være allmenn interesse. Spørsmålet er i det følgende om det i større grad vil være 

nødvendig av hensyn til opphavsmannen å forby bruk av åndsverk som inneholder person-

lige opplysninger eller som har en privat karakter. Fremstillingen behandler som nevnt ikke 

spenningen mellom ytringsfrihet og personvernrettigheter. Personvernhensyn er i denne 

sammenheng derimot et moment i konflikten mellom ytringsfrihet og opphavsrett.  

 

Utgangspunktet for vurderingen er rimelighetsbetraktninger. Åndsverk preges ofte som 

nevnt i oppgavens punkt 3.2, av opphavsmannens personlighet, og frykt for at andre kan ta 

i bruk ikke-offentliggjorte personlige verk vil kunne begrense opphavsretten som insentiv 

for kulturell produksjon. Sett fra dette synspunkt skal det mer til for å kunne bruke ikke-

offentliggjorte verk som inneholder personlige opplysninger. Synspunktet forutsetter der-

imot at opphavsretten ikke i realiteten misbrukes som en ”privacy tool”, jf. oppgavens 

punkt 4.7.
106

At verket inneholder personlige opplysninger og har en privat karakter, vil som 
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hovedregel tale i opphavsmannens favør. Verk av personlig karakter er vanligvis ikke av 

offentlig interesse, og vil ikke ligge i kjernen av det ytringsfriheten verner.  

 

Spørsmålet er likevel om visse personlige verk unntaksvis kan anses å ha allmennhetens 

interesse. Toleransenormen for skillet mellom private og offentlige interesser er for eksem-

pel høyere for offentlige personer.
107 

 Det kan derfor være vanskelig å avgjøre verkets be-

tydning i den offentlige debatt når det er knyttet til kjente skikkelser. Uenighetene rundt 

offentligjøringen av kjærlighetsbrev Jens Bjørneboe hadde sendt til sin mannlige elsker 

Gudmund Vindland på 70-tallet kan illustrere problemet.
108

 Vindland ønsket i flere år å 

publisere brevene i en bok, da han mente de var viktig litteratur om det å være bifil. Ar-

vingene som nå forvalter Bjørneboes opphavsrett, nektet derimot Vindland å publisere bre-

vene. De argumenterte med at brevene var rent private og at det bare var brevene som an-

gikk Bjørneboes offentlig rolle og forfatterskap som var av offentlig interesse. Jeg er enig i 

arvingenes synspunkt. Denne type brev må sies å være veldig personlige og må derfor be-

skyttes fra offentliggjøring.
109

  

 

Ytringsfrihetens begrunnelse i sannhets- og autonomiprinsippene kan også tale for offent-

liggjøring av et personlig verk som kaster lys over en historisk viktig begivenhet. Jeg vil i 

denne sammenheng bruke den aktuelle konflikten om Marit Christensens bok ”Moren” som 

                                                 

107
 Társaság a Szabadságjogokért vs. Ungarn avsnitt 37. 

108
 Christiansen (2009) og Ramnefjell (2010).  

109
 Se også Stockholm tingsrätts dom av 28. november 2000 Ulf Lundell vs. Bokförlaget DN. Spørsmålet var 

hvorvidt Bokförlaget hadde krenket Ulf Lundells opphavsrett ved å publisere i faksimile et brev han hadde 

sendt til journalisten Karolina Ramqvist som en respons på hennes anmeldelse av boken ”Notbok- Ulf Lun-

dell. Best of”. Lundell anførte at opphavsretten var krenket da brevet ikke var offentliggjort. Lundell fikk 

medhold. Spørsmålet var om ytringsfriheten medførte at bruken allikevel ikke utgjorde en krenkelse. Retten 

uttalte at ”det är tänkbart att det finns utrymme att inskränka upphovsrätt til förmån för informationsfriheten. 

Tingsrätten har svårt att se det allmänna intresset att få ta del av utformingen av Ulf Lundells reaktion på 

recensionen”. Rettens vurdering illustrerer at det at en person er en offentlig skikkelse ikke er nok til at priva-

te brev er av offentlig interesse.  
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illustrasjon.
110

 Jeg tar forbehold om at min forståelse av saken tar utgangspunkt i medienes 

fremstilling. Boken omhandler Wenche Behring Breivik, moren til gjerningsmannen bak 

terrorangrepene i Norge den 22. juli 2011. Christensen hadde inngått en intensjonsavtale 

med Breivik om å skrive en bok om hennes liv. Breivik uttrykte etter hvert at hun følte seg 

overkjørt av Christensen og trakk seg til slutt fra intensjonsavtalen. Christensen fortsatte å 

jobbe med boken selv om Breivik i brev ga klar beskjed om at Christensen ikke fikk bruke 

samtalene mellom de to og dagbøkene hun hadde fått tilgang til. Dette trosset Christensen, 

Breivik døde og boken ble gitt ut 31. oktober 2013. Advokaten til den nå avdøde Breivik 

prøvde i samråd med Breiviks arvinger å stanse bokutgivelsen, uten hell.  Breiviks advokat 

uttalte før utgivelsen at ”opphavsretten kommer inn hvis det er aktuelt å bruke sitater fra 

dagbøkene til Wenche. Sitatretten gjelder bare tekst som er offentliggjort”.
111

 Opphavsret-

ten forutsetter at dagbøkene anses som åndsverk. Fokuset har i skrivende stund, imidlertid 

vært på de avtalerettslige spørsmålene, og det virker uansett som om samtalene var hoved-

kilden til Christensens informasjon. Jeg har ikke kjennskap til hvorvidt Christensen har 

sitert direkte fra dagbøkene, men dersom det for eksempelets illustrasjonsverdi legges til 

grunn at hun har sitert dagbøkene og det forutsettes at dagbøkene har verkshøyde, så kunne 

Breiviks advokat hypotetisk sett ha påberopt seg opphavsretten som et forbud mot bokens 

publikasjon. Christensens argument om at boken var et viktig samfunnsoppdrag for å hjelpe 

Norge med å forstå hvordan terrorhendelsen den 22. juli kunne skje, taler imidlertid sterkt 

for ytringsfrihetens gjennomslagskraft.  

 

                                                 

110
 Nevnes kan også den nederlandske saken AMI 116, 8 Juli 1999 Anne Frank Fond vs. B.VS. Het Parool 
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hold, men dette var hovedsakelig på grunn av avisenes økonomiske hensikter.  Saken illustrerer derimot be-

tydningen personlige verk kan ha for allmennhetens innsikt i historisk viktige epoker.  
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4.4 Innholdets tilgjengelighet 

Et spørsmål er videre om ytringsfriheten vil få mer vekt i nødvendighetsvurderingen der 

verkets innhold ellers er vanskelig å få tak i. Hvilken vekt har det for eksempel at Marit 

Christensen er en av de få som har hatt samtaler med Wenche Behring Breivik som kan gi 

grunnlag for forståelse for hvordan hennes sønn utviklet seg til å bli en terrorist? Etter min 

mening må dette tale sterkt i Christensens favør. At informasjonen vanskelig kan innhentes 

via andre kanaler, bør være utslagsgivende dersom det er viktig for ytringsfrihetens be-

grunnelser at allmennheten får tilgang til verket. Allmennhetens behov for tilgang må sees i 

lys av ytringsfrihetens søken etter sannhet, demokrati og individets frie meningsdannelse, 

og vil i stor grad bero på verkets art, jf. oppgavens punkt 4.3. At et verks innhold ellers er 

lite tilgjengelig kan etter mitt syn derimot ikke i seg selv legitimere bruk mot opphavsman-

nens vilje, dersom verket ikke ligger sentralt i allmennhetens interesse. Dette støttes av de 

rettferdighets- og rimelighetsbegrunnelsene som ligger bak opphavsretten. Det legges såle-

des til grunn at momentets vekt må vurderes konkret og vil variere etter allmennhetens be-

hov for kunnskap om dets innhold.  

 

4.5 Opphavsmannens intensjoner 

Problemstillingen er videre om, og eventuelt hvordan opphavsmannens intensjoner kan 

være relevante ved nødvendighetsvurderingen. Et særskilt spørsmål er om det vil ha nega-

tive konsekvenser for opphavsmannen ved nødvendighetsvurderingen at han ikke har hatt 

økonomiske hensikter med verket. Spørsmålet må sees i sammenheng med at bruk med 

tanke på økonomisk vinning som regel vil tale mot ytringsfrihetens gjennomslag. Mens jeg 

i oppgavens punkt 4.2.3 fokuserte på brukerens økonomiske intensjoner, fokuserer jeg her 

på opphavsmannens økonomiske intensjoner. To dommer fra Sverige og USA vil i første 

omgang illustrere at opphavsmannens intensjoner kan være et moment i opphavsmannens 

favør, men ikke i brukerens favør.  

 

Manifest-dommen inntatt i NJA 1985 s. 839 gjaldt publisering av et konfidensielt manifest 

som sirkulerte på Göteborg teater. Manifestet inneholdt forslag til prinsipper for teaterets 
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organisasjon. Ryktet tilsa derimot at manifestet inneholdt forslag til en sosialistisk makt-

overtakelse av teateret, noe som medførte at kommunalbestyrelsen i Göteborg nektet teate-

ret en økonomisk bevilgning. Göteborgs-posten publiserte så det ikke-offentliggjorte mani-

festet av hensyn til den offentlige debatt. Dette utløste en opphavsrettslig strid som endte 

med at Högsta domstolen la til grunn at publiseringen utgjorde et opphavsbrudd. Avgjøren-

de i denne sammenheng er rettens uttalelse om at opphavsmannen i den konkrete saken 

ikke hadde sterk beskyttelsesinteresse da ”manifestutkastet … inte varit avsett att tilgodose 

upphovsmannens økonomiska intressen”.
112

 At opphavsmannen tilsynelatende ikke hadde 

økonomiske formål, utelukket etter rettens skjønn derimot ikke at opphavsmannen kunne 

ha økonomiske hensikter. Högsta domstolen uttalte i denne sammenheng at ”det kan inte 

heller bortses från P.O:s legitima önskan att offentlig spridning ej gavs åt en framställning 

som befann sig på utkaststadiet och som kanske inte gjorde full rättvisa åt hans idéer och 

tankar i ämnet”.
113

 Rettens spekulasjoner illustrerer at grunnene for opphavsmannens tilba-

keholdelse kan være ukjente, og at opphavsmannens intensjoner kan være et usikkert mo-

ment. 

 

Det vises videre til den amerikanske saken Salinger vs. Random House.
114

 Spørsmålet var 

her om en biografs bruk av den kjente forfatteren J.D. Salingers upubliserte brev, utgjorde 

”fair use”. Det besvarte Second Circuit Court of Appeal til slutt benektende. Relevant i 

denne sammenhengen er rettens uttalelse om at  

”the need to assess the effect on the market for Salinger's letters is not lessened by 

the fact that their author has disavowed any intention to publish them during his 

life-time. First, the proper inquiry concerns the "potential market" for the copy-
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righted work. … Second, Salinger has the right to change his mind. He is entitled 

to protect his opportunity to sell his letters…”.
115

 

 

Etter mitt skjønn er resonnementene i de to dommene også relevant ved nødvendighetsvur-

deringen i norsk rett. Som nevnt i oppgavens 4.2.3, er det rettferdig at opphavsmannen får 

økonomisk belønning for sin innsats og at vedkommende får utnyttet de økonomiske forde-

lene knyttet til første gangs offentliggjøring. Opphavsmannen burde derfor ikke kunne risi-

kere å miste sine økonomiske rettigheter selv om han ennå ikke vet om, når og hvordan han 

vil utnytte verket. At opphavsmannen i utgangspunktet ikke hadde økonomiske hensikter 

med verket, forhindrer ham ikke fra å senere utnytte verket økonomisk. Han har full rådig-

het over verket, og kan ombestemme seg. At det kan være vanskelig å få innsikt i andres 

intensjoner, taler i tillegg mot å legge vekt på opphavsmannens intensjoner.  

 

Rimelighets- og rettferdighetsbetraktninger taler for at opphavsmannen kan anføre sine 

økonomiske hensikter som et argument mot andres bruk av hans verk. At opphavsmannen 

har konkrete planer om å utgi verket i nær fremtid og har lagt alle forholdene til rette for 

dette, samt vært åpen om sine økonomiske hensikter utad, kan for eksempel tale i hans fa-

vør. Argumentet vil spesielt gjøre seg gjeldende der brukeren offentliggjør opphavsman-

nens verk for å komme i forkant av opphavsmannens egen offentliggjøring. Bruk vil i slike 

tilfeller sannsynligvis være utført i ond tro og i strid med kravet om god skikk i åvl. §§ 22 

og 23. Jeg mener etter dette at det kan være relevant for opphavsmannen å vektlegge sine 

intensjoner som et argument mot bruken, men at det ikke vil være relevant for brukeren å 

vektlegge at opphavsmannen ikke hadde økonomiske intensjoner, spesielt der brukeren 

hadde økonomisk vinning som hovedformål.  
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4.6 Omstendigheter ved ervervelsen av verket 

Vurderingstemaet er videre om nødvendighetsvurderingen vil kunne påvirkes av hvor til-

gjengelig selve verket var og av hvordan brukeren ervervet det. Jeg vil først vurdere om det 

spiller noen rolle hvorvidt verket var høyst konfidensielt eller kun ikke formelt offentlig-

gjort. Med et ikke-formelt offentliggjort verk siktes det til verk som opphavsmannen har 

gjort tilgjengelig innenfor en større krets, men som ikke anses offentliggjort etter åvl. § 8 

første ledd. Det vises her til rettens vurdering i Harper & Row v. Nation Enterprises, som 

omhandlet uberettiget publisering av memoarene til President Ford, jf. oppgavens punkt 

4.2.3. US Supreme Court kom til at publisering av notatet var opphavskrenkende og la bl.a. 

vekt på at ”a use that so clearly infringes the copyright holder’s interests in confidentiality 

and creative control is difficult to characterize as fair”.
116

 Vurderingen til Sveriges Högsta 

domstol i den ovenfor nevnte manifest-dommen illustrerer også hvordan momentet kan 

vektlegges. Manifestet hadde som sagt sirkulert internt, men var ikke offentliggjort. At ver-

ket ”fastän inte offentliggjort, varit känt i en ganska stor krets” ble her fremhevet som et 

moment mot opphavsmannens beskyttelsesinteresse.
117

 Rettens resonnement kan tas til 

inntekt for at opphavsmannens interesser i at verket ikke offentliggjøres er mindre når ver-

ket uansett har blitt gjort tilgjengelig for en stor krets.  

 

Spørsmålet er om resonnementet også er relevant etter norsk rett. Momentet, skal etter åvl. 

§ 2, som hovedregel ikke påvirke opphavsmannens vern. At opphavsmannen har valgt å 

tilgjengeliggjøre sitt verk innenfor en viss krets, som ikke kan betegnes som allmennheten 

etter åvl. § 8, fratar ham ikke offentliggjøringsretten. Det ligger tross alt i kjernen av 

offentliggjøringsretten at opphavsmannen skal bestemme om og hvordan verket 

tilgjengeliggjøres. Rimelighets- og rettferdighetsbetraktninger kan derfor tale for at det skal 

mye til før bruk av et høyst konfidensielt verk er nødvendig. Der det er viktig for 
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samfunnet at det aktuelle verket offentliggjøres, vil det faktum at verket allerede er spredt 

innenfor en større krets etter min mening kunne være et moment i ytringsfrihetens favør. At 

verket er konfidensielt, vil i slike tilfeller heller ikke være avgjørende. Til støtte for dette 

vises til ytringsfrihetens begrunnelse i sannhets- demokrati- og autonomiprinsippene. Det 

legges etter dette til grunn at det i utgangspunktet ikke skal ha betydning i norsk rett 

hvorvidt er verk er konfidensielt eller bare ikke formelt offentliggjort, men at det 

unntaksvis kan være relevant der allmennhetens behov for verket er stor.   

 

Et eksemplar av et konfidensielt verk er som regel vanskelig å få tilgang til, og det 

forutsettes i det påfølgende at eksemplaret er ervervet på uberettiget og forbrytersk vis. Et 

relevant spørsmål er hvorvidt brukerens onde tro ved ervervelsen kan være et moment i 

nødvendighetsvurderingen. Betydningen av brukerens onde tro kan også illustreres i Paddy 

Ashdown vs. Sunday Telegraph. Storbritannias Court of Appeal påpekte her at ”the minute 

was secret and had been obtained by Telegraph Group without Mr Ashdown’s knowledge 

or approval”.
118

 Retten uttalte videre at dersom et ikke-offentliggjort verk ”has been ob-

tained by a breach of confidence or other mean or underhand dealing, the courts will be 

reluctant to say this is fair”.
 119 

Unntak kunne etter rettens syn heller forligge der det var 

”necessary for the purposes of legitimate public controversy to make use of ’leaked’ infor-

mation”.
120

  

 

At et eksemplar av verket er ervervet på uberettiget og forbrytersk vis, er etter min oppfat-

ning også et relevant moment i opphavsmannens favør etter norsk rett. Til støtte for dette 

vises til rettferdighetshensyn, til at opphavsmannens rettigheter i verket skal respekteres og 

til preventive hensyn. Faren er etter min mening at en likegyldig holdning til kriminelt er-

verv kan øke informasjonslekkasje og ulovlig informasjonstilegnelse. Det påpekes at også 
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ond tro ved selve bruken kan være et moment i opphavsmannens favør, selv om verket ikke 

ble ervervet på uberettiget vis. Ond tro ble fremhevet som et moment i fiskescene-dommen 

inntatt i Rt. 2010 s. 366, som gjaldt urettmessig bruk av en nakenscene fra filmen ”Brent av 

Frost”. Tvisten gjaldt sitatrettens rekkevidde og Høyesterett fremhevet som et argument 

mot sitering at NRK hadde brukt filmklippet til tross for at de visste at skuespilleren mot-

satte seg det.
121

 At brukeren bevisst og i ond tro utnyttet verket mot opphavsmannens vilje 

talte i denne saken mot ytringsfrihetens gjennomslag. Filmen var allerede lovlig offentlig-

gjort, men momentet kan som følge av begrunnelsene for offentliggjøringsretten, tale i 

samme retning ved bruk av ikke-offentliggjorte verk. Det legges etter dette til grunn at bru-

kerens onde tro er et moment mot ytringsfrihetens gjennomslag. Momentets vekt vil der-

imot avhenge av allmennhetens behov for verket og grunnen til at verket er konfidensi-

elt.
122

 

 

4.7 Når opphavsretten misbrukes  

I visse tilfeller anføres opphavsrett for å forhindre at ytringer av stor allmenn interesse 

blir gjort kjent for allmennheten. Spørsmålet er hvordan ytringsfriheten står der opp-

havsmannen misbruker opphavsretten for å skjule kritikkverdige forhold eller hindre 

offentlig debatt. Jeg vil først illustrere problemstillingens aktualitet ved å gjøre rede for 

scientologi-dommene fra Nederland og Sverige, og Trafigura-saken. Jeg vil deretter 

vurdere momentets betydning etter norsk rett.  

 

De tidligere nevnte scientologi-dommene fra Nederland og Sverige omhandlet som nevnt 

bruk av scientologikirkens konfidensielle opphavsvernede dokumenter i forbindelse med 

kritikk av kirkens uærlige og udemokratiske metoder.
123

 At scientologikirken brukte opp-

havsretten til å skjule sine kritikkverdige metoder og til å undergrave demokratiet, ble i den 
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nederlandske saken avgjørende for ytringsfrihetens gjennomslag.
124

 Argumentet ble også 

fremhevet i den svenske saken, men ble ikke utslagsgivende for Svea Hövrett som la til 

grunn at bruken krenket kirkens opphavsrett.
125

 Hövretten stadfestet dermed Stockholm 

tingsrätts dom, der det ble avgjørende at kritikken kunne ha blitt formidlet på en ikke-

krenkende måte.
126

 Mens Geiger er positiv til utfallet i den nederlandske saken,
1
 er Karnell 

kritisk og støtter i stedet resultatet til Svea Hövrett idet han mener meningsinnholdet kunne 

blitt formidlet uten å krenke opphavsretten.
1
 Jeg er enig i at alternative formidlingsmåter 

kan være et relevant moment, jf. oppgavens punkt 4.8, men mener at dette ikke kan være 

utslagsgivende der opphavsretten misbrukes for å skjule ulovligheter og kritikkverdige for-

hold. Å konsekvent legge avgjørende vekt på Karnell sitt argument vil etter min mening i 

lengden ikke motvirke misbruk av opphavsretten, men kan heller føre til at terskelen for 

slik misbruk synkes. Preventive hensyn taler etter min mening derfor for at alternative for-

midlingsmåter ikke alltid skal være utslagsgivende der opphavsretten misbrukes for å skju-

le kritikkverdig informasjon. Faren med å konsekvent legge avgjørende vekt på Karnell sitt 

argument, er etter mitt skjønn at terskelen for misbruk av opphavsretten senkes.  

 

Saken om NRK Brennpunktsak og Trafigura kan også illustrere momentet.
127

 Oljefor-

handleren Trafigura benektet å ha kjennskap til giftig utslipp ved Elfenbenskysten. I 

2009 offentliggjorde NRK Brennpunkt en hemmelig rapport (Minton-rapporten) og in-

terne e-poster som viste at Trafigura hadde sluppet ut avfallet selv om de visste at ut-

slippet var giftig og ulovlig. Trafigura fikk pålagt britiske medier en kjennelse mot å 

offentliggjøre dokumentene, men lyktes ikke med å hindre NRKs offentliggjøring. Sa-

ken skapte diskusjon i Storbritannias Parlament, men diskusjonen kunne ikke bli omtalt 

av mediene som følge av rettskjennelsen. Saken resulterte i en stor debatt om ytringsfri-
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heten. Trafigura tillot etter hvert mediene å referere fra Parlamentet, men nektet fortsatt 

omtale av rapportens innhold. Torvund påpeker at  

”både offentliggjøring av e-postkorrespondanse og Minton-rapporten kan være i 

strid med opphavsretteten … Men det er ikke de hensyn som opphavsretten er 

ment å skulle verne som begrunner at Trafigura motsetter seg offentliggjøring. Det 

er for å hindre at kompromitterende opplysninger kommer fram, ikke for å verne 

skapende innsats. Min vurdering er at hensynet til å få fram og dokumentere sann-

heten her må gå foran opphavsretten”.
128

 

 

Jeg er enig med Torvund i at ytringsfriheten må få gjennomslag der opphavsretten mis-

brukes for å skjule kritikkverdige forhold og hindre offentlig debatt om spørsmål av 

samfunnsmessig betydning. Flere grunner taler mot at opphavsretten bruks som et skal-

keskjul. Formålet med opphavsretten støtter dette synspunktet. Et inngrep i ytringsfrihe-

ten begrunnet i opphavsretten må konkret beskytte opphavsmannens rettigheter for å 

være tilfredsstillende og nødvendig, jf. oppgavens punkt 3.3. At opphavsrettigheter i 

realiteten brukes for å skjule ulovligheter og misbruk, innebærer at et forbud mot bruk 

av vedkommendes verk faktisk ikke beskytter vedkommendes opphavsrettigheter. Et 

forbud vil i et slikt tilfelle heller være med på å skjule kritikkverdige forhold. Dette lig-

ger utenfor opphavsrettens formål, og strider i tillegg direkte mot ytringsfrihetens demo-

krati- og sannhetsprinsipp. I et slikt tilfelle vil et forbud mot bruk av ikke-offentliggjorte 

verk ikke være tilfredsstillende og nødvendighetskriteriet vil ikke være oppfylt. Jeg er 

derimot enig med Stockholms tingrätt i at momentet vil kunne få mindre vekt dersom 

det kritikkverdige forholdet lett kan formidles på en ikke-krenkende måte.  

 

Til støtte for momentets relevans vises det for det andre også til ytringsfrihetskommisjo-

nens uttalelse om at begrensninger i ytringsfriheten ikke må ”være av en slik art at fri-

modige ytringer om offentlige spørsmål ikke blir tillatt, jf. § 100 tredje ledd. Det skulle 

tilsi at opphavsrett brukt som et middel for å motvirke en informert offentlig debatt ikke 

                                                 

128
 Torvund (2009). 
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kan stå seg mot ytringsfriheten”.
129

 Kommisjonen finner støtte for dette i sannhets- og 

demokratiprinsippene som ligger bak ytringsfriheten.  

 

For det tredje ble momentet fremhevet av Borgarting lagmannsrett i Bratlie-dommen 

inntatt i RG 2001 s. 1151.
130

 Saken gjaldt som nevnt tidligere uberettiget bruk av et fo-

tografi i en kampanje som satte fokus på kirkens holdninger til homofili. Relevant i den-

ne sammenheng er rettens uttalelse om at den ikke kunne ”se at en utøvelse av enerett 

[ble] brukt som middel for å motvirke en informert offentlig debatt”.
131

 Den omstridte 

ytringen var etter rettens oppfatning heller ”et banalt/grumsete uttrykk for oppfatninger 

som allmennheten er vel kjent med forekommer hos enkeltindivider eller grupper i vårt 

samfunn”.
132

 Selv om opphavsretten i denne saken ikke ble ansett for å motvirke en in-

formert debatt, kan rettens fremhevelse av momentet indikere at det kan være relevant 

ved avveiningen mellom opphavsrett og ytringsfrihet. At momentet har relevans og kan 

tale for ytringsfrihetens gjennomslag, har også støtte i teorien.
133

 

 

4.8 Alternative formidlingsmåter 

Betydningen av at ytringen kan formidles tilfredsstillende på en ikke-krenkende måte vil 

i det følgende drøftes som et moment i nødvendighetsvurderingen. Det er her vesentlig 

at opphavsretten ikke verner verkets innhold, bare verkets uttrykk. Et forbud mot direkte 

bruk av hensyn til opphavsmannen vil derfor ikke begrense ytringsfriheten i så stor grad 
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dersom verkets meningsinnhold kan formidles på en tilfredsstillende måte uten at noe 

gjengis i strid med opphavsretten.
134

 Opphavsretten vil i slike tilfeller kunne fremstå 

som et proporsjonalt inngrep i ytringsfriheten. At muligheten for alternative formid-

lingsmåter kan utgjøre et moment til fordel for opphavsretten, illustreres i den ovenfor 

nevnte Bratlie-dommen. Her bemerket Borgarting lagmannsrett at ”selskapet … hadde 

mulighet til å informere allmennheten om tildragelsen, dvs. gi informasjonen en annen 

form, uten å krenke Bratlies rettigheter”.
135

 Fotografiet var offentliggjort, men rettens 

argument kan allikevel illustrere betydningen av alternative formidlingsmåter.  

 

Videre viser også to svenske dommer hvordan alternative formidlingsmuligheter ble 

fremhevet som et moment mot direkte bruk av ikke-offentliggjorte verk. I den tidligere 

nevnte svenske scientologi-dommen konkluderte Stockholms tingrätt som sagt med at 

bruken av scientologikirkens dokumenter utgjorde en opphavskrenkelse.
 136

 Avgjørende 

for sakens utfall var at ”personer som ogillar scientologireligionen har möjlighet att an-

gripa eller debattera denna utan att begå intrång i RTCs upphovsrätt till olika skyddade 

verk”.
137

 Momentet ble også vektlagt av Högsta domstolen i Sverige i manifest-dommen 

inntatt i NJA 1985 s. 893, jf. oppgavens punkt 4.5. Retten uttalte her at ”intresset av att 

ge allmänheten en korrekt information och att bidra till att föra teaterdebatten vidare till 

största delen … hade kunnat fyllas genom ett referat av idéer och faktauppgifter i mani-

festet som inte inkräktade på P.O:s ensamrätt till verket”.
138

 Etter min mening taler opp-

havsmannens beskyttelsesinteresser for at opphavsretten også tilegnes stor vekt etter 

norsk rett der verkets meningsinnhold kan formidles på en ikke-krenkende måte som 

tilfredsstiller ytringsfrihetens begrunnelser.  

                                                 

134
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På den annen side vil gjengivelse av verkets meningsinnhold ikke alltid gi et like troverdig 

og sterkt inntrykk som direkte bruk.
139

 Spørsmålet er derfor om muligheten til å gjengi ver-

kets meningsinnhold vil få mindre betydning der direkte bruk er viktig av bevismessige 

grunner. Det vises her til Paddy Ashdown vs. Sunday Telegraph hvor avisen argumenterte 

med at ”Mr Ashdown's own words gave the factual material a detail and authority which 

was novel”.
140

 Storbritannias Court of Appeal svarte at ”it is arguable that the Telegraph 

Group were justified in making limited quotation of Mr Ashdown's own words, in order to 

demonstrate that they had indeed obtained his own minute, so that they were in a position 

to give an authentic account of the meeting”.
141

 Dette ble til syvende og sist ikke utslagsgi-

vende på grunn av brukens omfang, men argumentet kan illustrere hvordan troverdighet 

knyttet til direkte bruk i visse tilfeller kan tale til fordel for ytringsfrihetens gjennomslag. 

Ytringsfrihetens begrunnelse i sannhets- og demokratiprinsippene tilsier etter mitt skjønn at 

argumentet også er relevant i nødvendighetsvurderingen i norsk rett. Det legges etter dette 

til grunn at muligheten for alternativ ikke-krenkende formidling kan være et moment i opp-

havsmannens favør, men at momentets vekt vil avhenge av hvor viktig direkte bruk er for 

ytringens troverdighet i den konkrete sak.  

 

4.9 Omfang og betydning  

I noen tilfeller vil det som nevnt i forrige avsnitt ikke være tilfredsstillende å formidle det 

aktuelle synspunktet på en ikke-krenkende måte. Omfanget og betydningen av det siterte 

eller gjengitte kan kanskje her være relevant for hvor inngripende krenkelsensen er. Spørs-

målet i det følgende er hvorvidt omfanget og betydningen av det siterte eller gjengitte kan 

være momenter i nødvendighetsvurderingen.  
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Jeg vil først vurdere brukens omfang som et moment. Rettslig utgangspunkt er åvl. §§ 22 

og 23 som kun tillater sitering fra eller gjengivelse av offentliggjorte verk ”i den utstrek-

ning formålet tilsier”. Sitering eller gjengivelse skal ikke tillates dersom formålet kan opp-

nås i like stor grad ved å bruke en mindre del av verket, jf. oppgavens forrige punkt om 

alternative formidlingsmåter. Rimelighetshensyn tilsier at dette også gjelder for bruk av 

ikke-offentliggjorte verk.  

 

Vurderingen i Paddy Ashdown vs. Sunday Telegraph illustrerer hvordan brukens omfang 

kan være et relevant moment ved bruk av ikke-offentliggjorte verk. Utslagsgivende for at 

bruken av det konfidensielle notatet var opphavskrenkende var at avisen hadde kopiert en 

unødvendig ”substantial portion of the minute”.
142

 Storbritannias Court of Appeal uttalte:  

”can it be argued that the extensive reproduction of Mr Ashdown’s own words 

was necessary in order to satisfy the reader that the account given of his meeting 

with Mr Blair was authoritative? We do not believe that it can. The statement by 

the Sunday Telegraph that they had obtained a copy of the minute coupled with 

one or two short extracts from it would have sufficed….”.
143

 

Det ble avgjørende for sakens utfall at avisen kunne ha oppnåd samme formål ved mindre 

sitering. Hensynet til opphavsmannen tilsier at argumentet kan være relevant ved 

nødvendighetsvurderingen etter norsk rett og at bruk av mindre deler av et verk lettere kan 

tillates enn bruk av store deler. I fiskescene-dommen inntatt i Rt. 2010 s. 366 omtalt i opp-

gavens punkt 4.6, fremhevet derimot Høyesterett at det ikke kunne være avgjørende ”at det 

dreide seg om en kort overskridelse - to sekunder…” Argumentet kan allikevel tas til inn-

tekt for at ytringsfriheten ikke nødvendigvis vil slå igjennom selv om sitatet er kort. Dette 

må vurderes konkret.  

 

Spørsmålet er hvilken betydning det har for brukens legitimitet der mindre deler av et verk 

er brukt, men der det siterte utgjør verkets viktigste del. Betydningen av den brukte delen 
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ble fremhevet som et moment mot ytringsfrihetens gjennomslag av US Supreme Court i 

den tidligere nevnte Harper & Row vs. Nation Enterprises, jf. oppgavens punkt 4.2.3. At 

The Nation bare hadde sitert ”an insubstantial portion” av verket, var ingen unnskyldning 

når akkurat den delen var ”essentially the heart of the book”.
144

  Synspunktet har gode 

grunner for seg og er etter mitt skjønn relevant ved nødvendighetsvurderingen etter norsk 

rett. Det sier seg selv at sitering av bare en setning fra en ikke-offentliggjort krimbok vans-

kelig kan forsvares, dersom morderen røpes i akkurat den setningen. Hensynet til opp-

havsmannen kan tilsi at bruk av verkets viktigste del ikke kan legitimeres bare fordi det 

utgjør en liten del av verket, dersom akkurat den delen ikke var nødvendig for brukens 

formål.  

 

4.10 Oppsummering  

Oppsummeringsvis vil formålet med bruken, brukens karakter, verkets art, mengden og 

betydningen av delen som brukes, samt effekten bruken har på opphavsmannnes potensiel-

le marked, være relevante momenter i nødvendighetsvurderingen etter norsk rett. Hvorvidt 

et forbud mot bruk av et ikke-offentliggjort verk er et nødvendig inngrep i ytringsfriheten 

for å beskytte opphavsmannens interesser, vil derimot bero på en konkret helhetsvurdering. 

Det kan derfor ikke sies noe generelt om hvor stor vekt hvert enkelt moment vil få. Om 

momentet vil veie i opphavsrettens eller ytringsfrihetens retning, kan derimot oppsummeres 

på følgende måte: Ytringsfrihetens begrunnelse i sannhets- demokrati- og autonomiprinsip-

pene tilsier at verkets allmenne interesse er avgjørende for ytringsfrihetens gjennomslags-

kraft. Momentet vil i tillegg få særskilt vekt der ytringen er formidlet av pressen eller der 

opphavsmannen misbruker opphavsretten for å skjule kritikkverdige forhold og hindre of-

fentlig debatt. Det faktum at bruken har et kommersielt hovedformål, er av betydelig om-

fang og favner verkets kjerne, kan derimot tale for opphavsrettens gjennomslag. Opphavs-

retten vil i slike tilfeller veie betydelig der ytringen i tillegg kunne vært formidlet like til-

fredsstillende på en ikke-krenkende måte.  
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5 Konklusjon 

Et sentralt spørsmål er om offentliggjøringskravet i opphavsrettslovgivningen nasjonalt og 

internasjonalt er hensiktsmessig, eller om det er behov for endringer. På den ene siden iva-

retar offentliggjøringskravet opphavsmannens interesser. At dagens teknologiske utvikling 

forsterker konsekvensene av uberettiget bruk ved at verk kan spres globalt ved hjelp av et 

tastetrykk, støtter i tillegg behovet for offentliggjøringskravet. Der verket er av stor politisk 

eller samfunnsmessig betydning vil derimot allmennhetens behov for innsikt i selve verket 

kunne veie tyngre enn opphavsmannens beskyttelsesinteresser, og tale for ytringsfrihetens 

gjennomslag, tross det klare offentliggjøringskravet. Wessel-Aas fremhever i denne sam-

menheng at det er et ”problem når europeisk opphavsrettslovgivning på et så viktig punkt 

som sitatretten, tvinger domstolene til å måtte trosse lovens klare ordlyd for å kunne ivareta 

ytringsfriheten i konkrete saker”.
145

 Dette er jeg enig i. Wessel-Aas skriver videre at lovgi-

ver bør løse problemet ved å lage ”en mer fleksibel sitatrettsregel – for eksempel ved å 

sløyfe kravet om at et verk må være offentliggjort før det oppstår sitatrett i tilfeller hvor 

sitering har “allmenn interesse”.
146

 Forslaget fremstår for meg som fornuftig. Alternativet 

for lovgiver ville etter mitt syn være å presisere alle de konkrete tilfellene hvor bruk av 

ikke-offentliggjorte verk kan tillates. Dette ville bli veldig omfattende og vanskelig å forut-

beregne, særlig sett i lys av samfunnets konstante utvikling. Spenningen mellom opphavs-

rett og ytringsfrihet befinner seg på et nasjonalt og internasjonalt plan, og er vanskelig å 

angripe. Det er usikkert hvordan avveiningen av rettighetene vil falle ut i fremtidige saker. 

Statene har en vid skjønnsmargin, og EMD ga lite veiledning tidligere i år i Ashby Donald 

mfl. vs. Frankrike og The Pirate Bay vs. Sverige. Manglende avklaring og ytringsfrihetens 

svake posisjon i dagens opphavsrett tilsier etter mitt syn at det er behov for en nasjonal og 

internasjonal revisjon av opphavsretten i forhold til ytringsfriheten. 
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