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I INNLEDNING   

•  Hva er det som gjør tolkning og lemping av 
opphavsrettsavtaler så spesielt? 

•  . 
•  . 
•  . 
•  . 
•  . 
•  . 
•  ER det noe spesielt med tolkning og lemping av opphavsrettsavtaler? 
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1. Temaet 

•  «tolkning» 
•  «lemping» (sensur) 
•  «opphavsrettsavtaler» 
◦  Avtaler om overdragelse av opphavsrett 

•  Salg vs. Lisens 
•  Total – delvis overdragelse 
•  Eksklusiv  - ikke-eksklusiv rett 

◦  Andre opphavsrettsavtaler 
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2. Den rettslige reguleringen av opphavsrettsavtaler 

◦  Inngåelse:  
•  Alminnelige avtalerettslige prinsipper 

◦  Tolkning (jfr del II) 
•  Generelle tolkningsprinsipper og –regler 
•  Åvl. § 39a) spesialitetsprinsippet 

◦  Innhold og rettsvirkninger 
•  Spredte bestemmelser i åvl, bl.a. kap 3 
•  Generell lovgivning (kjøpslov, konkurranselovgivningen 

osv) 
•  Alminnelig (ulovfestet) kontraktsrett 

◦  Lemping (ugyldighet) (jfr del III) 
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3. Noen hensyn (av betydning for tolking og 
lemping) 

•  Gjør det seg gjeldende hensyn som tilsier andre 
resultater enn; 
◦  det en «vanlig» tolkning ville lede til, eller  
◦  det en (urimelighets)prøvning i andre tilfeller 

ville gitt som svar? 
•  Særlige hensyn ved opphavsrettsavtaler 
•  Generelle hensyn – men som gjør seg sterkere 

gjeldende ved opphavsrettsavtaler (enn ved 
andre avtaler) 
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3. Noen hensyn forts.  

•  Opphavsmannen som den «svake» part 

•  Personlig tilknytning mellom opphavsmannen og verket 

•  Opphavsrettens karakter?  
◦  «delbarheten» 

•  Nye utnyttelsesformer – teknologisk utvikling 

•  Stemmer kartet med terrenget? 
◦  Dvs i hvilken utstrekning gjør disse hensynene seg 

faktisk gjeldende i dag? 
◦  Typifisiering vs konkret bedømmelse 
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II TOLKNING AV OPPHAVSRETTSAVTALER - 
SPESIALITETSPRINSIPPET 

•  Utgangspunktet: alminnelige avtalerettslige 
tolkningsregler/prinsipper 
◦  Det praktiske utgangspunkt: fastlegge partenes felles 

forståelse med utgangspunkt i avtalens ordlyd 

•  Åvl. § 39 a) - Spesialitetsprinsippet 
◦  § 39a. Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke 

verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, 
har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter 
eller ved andre midler. 

8 



Generelt prinsipp, men forutsetter uklarhet? 

•  Hvis avtalen er klar (nok): avtalen gjennomføres (evt. 
sensureres etter avtl. § 36).  
◦  Rt 2006.752 (Jul i Blåfjell): «avtalen [er] klar på dette 

punkt. Jeg finner derfor ingen grunn til å gå inn på (…) 
spesialitetsprinsippet..» 

•  Hvis avtalen er uklar: spesialitetsprinsippet som et 
generelt prinsipp om at «uklare avtaler skal tolkes 
restriktivt i opphavsmannens favør»  
◦  Rt. 2001.872 (Løkke-Sørensen). 
◦  Gjaldt ikke overdragelse av opphavsrett, men 

eiendomsrett til eksemplar 
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Generelt prinsipp, men forutsetter uklarhet? 
Forts. 

•  RG 2003.168 (Løberg) vs. RG 2006.760 (Kokkin) 

•  Når er en avtale uklar? Spesialitetsprinsippet ved 
vurderingen av klarheten 

•  Begrenser spesialitetsprinsippet adgangen til utfylling? 
(f.eks. med deklaratorisk rett, kontraktspraksis, kutyme) 
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Spesialitetsprinsippets gjennomslagskraft 

•  Gjennomslagskraften varierer etter hvor sterkt de 
bærende hensyn gjør seg gjeldende i den 
aktuelle sak («relativitet») 
◦  Hvor svak er denne opphavsmannen i forhold 

til motparten? 
◦  Hvor sterk er opphavsmannens personlige 

tilknytning til verket? 
◦  Opphavsrettens karakter (?) 
◦  Påregnelighetsbetraktninger 
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Kjerneområdet for spesialitetsprinsippet   
•  Originær opphavsmann 
◦  - videreoverdragelser 
◦  Stiftelse vs. Overføring av eksisterende rett 

•  Personlig tilknytning til verket (dvs innenfor det 
kunstneriske område?) 
◦  - kommersiell frembringelse (eks. software)? 

•  «delvise» overdragelser 
◦  - total overdragelse av alle rettigheter (m.u.a ideelle 

rettigheter) 
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Kjerneområdet for spesialitetsprinsippet forts. 

◦  2003-04-30 Kezzler LB-2003-399 (Borgarting): «…
spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 39a (…) gir (…) lite 
konkret veiledning ved avgjørelsen av hvilke opphavsrettslige 
beføyelser som er overdratt ved en totaloverdragelsesklausul. 
Generelt følger det imidlertid av § 39a at uklare avtaler må tolkes 
restriktivt i opphavsmannens favør» 

◦  Forskjell mellom salg og lisens? 

•  «engangsvederlag» 
◦  - royalty / vederlag iht bruksomfang 

•  Nye utnyttelsesformer 
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Åvl. § 39 a) – ufravikelig eller fravikelig? 

•  (Betydningen av) spesialitetsprinsippet kan avtales bort 
◦  «Overdragelsen omfatter alle rettigheter til Verket, herunder 

enhver form for eksemplarfremstilling, visning, spredning, 
fremføring og annen utnyttelse i enhver form, kjent som ukjent, 
eksisterende som fremtidig, på et hvilket som helst sted og til 
enhver tid, samt enhver form for videre overdragelse og 
lisensiering»  

•  Er åvl. § 39a) deklaratorisk eller preseptorisk? 
◦  «Det er særskilt avtalt at åvl. § 39a) ikke kommer til anvendelse på 

denne avtalen» 
◦   sammenlikne f.eks. åvl. § 39 a) og åvl. § 39 c - og § 3 tredje ledd 
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Spesialitetsprinsippets praktiske betydning 

•  For rettsanvendelsen 
◦  Begrenset betydning, men sikrer at sentrale 

hensyn ikke glemmes 

•  For kontraktsutformingen 
◦  Større betydning her?  
◦  Avtaleskriveren må forholde seg til, og kan 

bruke spesialitetsprinsippet (jfr del IV) 
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Eksempler: 3 platekontrakter  

•  1. 
•  «Avtalen gjelder alle typer lydbærere» 
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•  2. 
•  «Avtalen omfatter alle nåværende og fremtidige 

lydgjengivende media (eks. cd, mc, dcc, mini-
disc og lydbånd) og kombinerte lyd- og 
billedgjengivende media (eks. videodisc, 
videobånd, cdi osv)» 
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•  «Avtalen omfatter (fremstilling, spredning og salg) av Fonogram, forstått som 
enhver innretning, reproduksjon, overføring eller kommunikasjon, kjent eller 
ukjent, inneholdende lyd alene eller lyd i kombinasjon med visuelle bilder 
eller andre sanselige stimuli eller annen informasjon eller annet materiale, 
egnet som medium for selskapets formidling av mastere til offentligheten 
inkludert men ikke begrense til CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile 
Disc), MD (Mini Disc), DCC (Digital Compact Cassette), MC (Music 
Cassette) og CD-ROM (Compact Disct Read-Only-Memory), alle former for 
digitale lagringsmedia, alle former for datahukommelse samt Elektrogram, 
her forstått som ethvert fonogram solgt via overføring, distribusjon eller 
kommunikasjon av slikt fonogram gjennom ethvert kommunikasjonsmedium 
(inkludert men ikke begrenset til internet, telenett, kabel tv nett, mobilnett, 
satellitt, optisk fiber, kabel, ledning, rør, tråd, trådløs, radiobølger, lysbølger, 
elektriske pulser, nervetråder, hårstrå, følehorn, DNA, såkalt «broadband», 
såkalt «narrowband» og liknende), kjent eller ukjent eller heretter oppfunnet, 
fra et sted til et annet sted, på slik måte at fonogrammet når mottatt i den 
mottakende ende er tilstrekkelig permanent eller stabilt til å tillate 
fonogrammet å bli reprodusert, sanset eller på annen måte 
viderekommunisert flere ganger og/eller over en periode som strekker seg 
utover slik overførings forbigående varighet på mottakerstedet, uten hensyn 
til om innspillingen legemliggjort på slikt fonogram samtidig fremføres på 
enhver måte under slik overføring, distribusjon eller kommunikasjon» 
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III Lemping av opphavsrettsavtaler 

•  Opphavsrettsavtale som er;  
◦  (gyldig) inngått;  
◦  «ferdigtolket» (evt etter bruk av 

spesialitetsprinsippet), og 
◦  (ikke misligholdt) 

•  Lempingsreglene kan få betydning for om avtale 
anses inngått og/eller for tolkingen 
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Rettslig grunnlag for ugyldighet/lemping 

•  Preseptoriske regler i åvl. 
◦  F.eks. § 39 c), d) e), h), i), m) 

•  Avtl. § 36 
•  Andre lovfestede ugyldighetsregler (avtl.; 

pristiltaksloven; konkurranseloven osv) 
•  Ulovfestede avtalerettslige prinsipper 

(lojalitetsprinsipper o.l) 
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Avtl. § 36:  

•   
§ 36. En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så 
vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk 
å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende 
disposisjoner.  

•         Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, 
partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til 
senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.  

•         Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville 
virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen 
kontraktrettslig sedvane.  

•  Avtl. § 37: opphavsmannen som «forbruker»? 
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Avtl. § 36 forts. 

•  Vurderingsmomenter vs. Hensyn 

•  Sterkere vektlegging av «opphavsrettshensynene»? 

•  Eksempler fra rettspraksis 
◦  2001-12-04 Motorpsycho (LB-2000-3184) (Borgarting) 
◦  1998-10-20 Henning Kvitnes (LB-1997-3221) (Borgarting) 

◦  2009-10.28 Pushwagner (TOSLO-2009-10444) (Oslo 
tingrett) 

◦  Jfr. Rt-1997-160 (Dale)  

22 



Avtl. § 36 og ideelle rettigheter 

•  Kan avtl. § 36 brukes til å lempe avtaler om 
opphavsmannens ideelle rettigheter? 

◦  Åvl. § 3 tredje og fjerde ledd, jfr § 39  

•  Avtl. § 36 gjelder på formuerettens område 
(«formuerettslige avtaler») 

•  Faller avtaler om opphavsmannens ideelle rettigheter 
utenfor? 

•  Analogi? 
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Avtl. § 36 - virkninger 

•  Utgangspunkt: delvis ugyldighet 
◦  Det urimelige vilkår endres eller tilsidesettes mens 

avtalen for øvrig opprettholdes uforandret. 
•  Eks. utnyttelsesretten begrenses til visse former ;  

vederlaget økes; avtalens varighet begrenses 
(oppsigelsesadgang) 

◦  Det urimelige vilkår endres sammen med en endring 
eller tilsidesettelse av andre vilkår. 
•   eks. reduserer omfanget av overdragelsen, sammen 

med  oppmykning av erververs eksklusivitets eller 
kjøpsplikt 
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Avtl. § 36 – virkninger forts. 

◦  Det urimelige vilkår opprettholdes uforandret 
mot at andre av avtalens vilkår endres eller 
tilsidesettes. 
•  Eks.  Endrer bare vederlagsbestemmelsen for 

å skape balanse 
•  Tilsidesettelse av hele avtalen 
•  Restitusjon og erstatning (for negativ 

kontraktsinteresse) 
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IV BETYDNING FOR 
KONTRAKTSUTFORMINGEN   

•  Målet med kontraktsutformingen: 
◦  Klarhet?  
◦  Best for «egen» part? 

•  Man kan avtaleregulere seg bort fra spesialitetsprinsippet 
(jfr del II) 

•  Kan man avtaleregulere seg bort fra risiko for 
avtalesensur? 
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IV BETYDNING FOR 
KONTRAKTSUTFORMINGEN 

•  Konsekvenser av spesialitetsprinsippet? 
◦  Sterkere regulering i den «sterke» parts favør? 
◦  Mer omfattende, kompliserte og vanskelig 

gjennomtrengbare avtaler? 
•  Jfr. platekontrakt nr. 3 

•  Er spesialitetsprinsippet verdireduserende for 
opphavsmannen? 
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V OPPHAVSMANNEN SOM AVTALEPART 

•  Gir tolkningslæren / spesialitetsprinsippet og avtl. § 36 
opphavsmannen «god nok» avtalerettslig beskyttelse? 

•  Har opphavsmannen særskilt behov for avtalerettslig 
beskyttelse? 
◦  Vet vi nok om dette? 
◦  I hvilke former bør eventuelt ytterligere vern gis? 

•  «lov om opphavsrettsoverdragelser»? 

•  Jfr. SOU 2010:24 /Jan Roséns innlegg. 
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