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Konsumpsjonsprinsippet: Bakgrunn 
•  Norsk rett: Ragnar Knophs 

«selvfølgelighetsforklaring» 
–  «det er klart at om eieren av et lovlig 

mangfoldiggjort eksemplar selger det videre, er 
han i sin gode rett. Det har man alle dager antatt 
…» (Knoph, Åndsretten 1936 s. 94) 

•  Prinsippet om spredningsrettens 
konsumpsjon 
–  Stammer fra Tyskland (Josef Kohler) 
–  Innført i åvl. i 1961, i dag § 19 
–  EU-retten: utviklet i rettspraksis på grunnlag av 

frie varebevegelser; senere direktivfestet 3 



Konsumpsjonsprinsippet 

•  Åvl. § 19, jf. § 2 
–  «Er et eksemplar av et verk solgt med 

opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret 
spres videre blant allmennheten» 

–  Avgrensning av eneretten til offentlig spredning (§ 
2 tredje ledd bokstav a) 
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Konsumpsjon 
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(Sprednings)rett Konsumpsjon 



Konsumpsjon i ren analog kontekst 

•  Tre implikasjoner 
–  (i) Gir grunnlag for et «fritt» bruktmarked 
–  (ii) Blir konkurranse i forhandlerleddet 
–  (iii) Avhenderen gir fra seg verkstilgang 
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Konsumpsjon i «fysisk digital 
kontekst» 
•  Samme implikasjoner, men avhenderen kan 

beholde verkstilgangen 
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«Mild» variant av digital konsumpsjon 
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«Hardcore» digital konsumpsjon 
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Regulering av online-konsumpsjon 
•  WIPO-konvensjonene 

–  Spredningsrett; valgfri konsumpsjonsregel 
–  Presisering i «agreed statements» at uttrykket 

eksemplar (copy) bare refererer seg til fysiske 
eksemplar 

–  Overføring til allmennheten; ingen 
konsumpsjonsregel 

•  EUs Opphavsrettsdirektiv (Infosoc) 
–  Distribution right m konsumpsjonsregel (art. 4) 
–  Communication to the public (art. 3); eksplisitt 

regel om «ikke-konsumpsjon» 
–  Fortalen pkt 28: Eksklusiv rett til spredning av 

fysiske eksemplarer som konsumeres 
–  Fortalen pkt 29: Ikke konsumpsjon online 
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Regulering av online-konsumpsjon 

•  Norsk rett 
–  Lovforarbeidene ved implementeringen av EU-

direktivet: Konsumpsjonsregelen i åvl. § 19 
gjelder bare ved omsetning av fysiske eksemplar 
(Ot. prp. nr. 46 (2004-2005) s. 28 
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UsedSoft-saken (sak C-128/11), 
saksforhold 
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UsedSoft 

(2) kjøper av 
softwarelisensene 



UsedSoft-saken (sak C-128/11), 
saksforhold 
•  Oracle klient/serverprogramvare som selges i 

gruppelisenser á 25 brukere 
•  Uttrykkelig viderelisensieringsforbud 
•  UsedSoft «kjøper opp» brukte lisenser og 

«videreselger» dem 
•  «Kjøperne» laster ned eksemplar fra Oracles 

nettside 
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UsedSoft-dommen – hovedpunkter 

•  EUD: Regelen om spredningsrettens 
konsumpsjon i dataprogramdirektivet art. 4(2) 
gjelder i denne situasjonen, forutsatt at 
–  (i) Dataprogrammet er gjort tilgjengelig for 

nedlastning uten tidsbegrensning 
–  (ii) Første erverver av programmet har slettet sin 

egen nedlastede kopi 
–  (iii) Første erverver overfører i sin helhet sin lisens 

til andre erverver 
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UsedSoft-dommen – svakheter ved 
den rettslige begrunnelsen 
•  EUDs resonnement er stort sett knyttet til 

salgskriteriet i konsumpsjonsregelen i 
dataprogramdirektivet art. 4(2) 
–  Dette kriteriet anvendes som lex specialis fremfor 

Infosoc-direktivets regler, jf. Infosoc art. 1(2) 
–  Dermed unngås holdepunktene i Infosoc for at 

konsumpsjon ikke inntrer i online-situasjonen 
•  Men EUD drøfter ikke egentlig om 

spredningsretten gjelder i online-situasjonen 
–  Kunstig å anvende lex specialis på dette 

spørsmålet. EUD tar egentlig ikke stilling til det  
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UsedSoft-dommens «egentlige ratio» 

•  (i) Oracles kunde (første erverver) oppnår en 
tidsubegrenset bruksrett til (den digitale) 
programkopien ved betaling av prisen. Oracle 
oppnår et vederlag tilsvarende verdien av 
kopien. Ikke betydning om kopien er knyttet 
til fysisk bærer eller ikke (avsnitt 45-47) 
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UsedSoft-dommens «egentlige ratio» 

•  (ii) Omsetning av fysiske og digitale 
eksemplar er økonomisk sett likestilt. En 
begrensning i anvendelsen av 
konsumpsjonsprinsippet til kopier lagret på et 
fysisk medium ville gjøre det mulig for 
rettighetshaveren å kreve et nytt vederlag 
ved hvert salg, selv om det første salget av 
kopien hadde gjort det mulig å oppnå et 
passende vederlag (avsnitt 61-63)  
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Alternativ rettslig begrunnelse? 

•  Konsumpsjon inntrer som følge av reglene 
om fri bevegelighet av tjenester 
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UsedSoft-dommens ratio i et kritisk 
perspektiv 
•  Er situasjonene for fysisk og digital 

eksemplaromsetning egentlig fullt likestilte? 
–  Intet egentlig bruktmarked/sekundærmarked for 

digitale eksemplar som lastes ned online 
•  Hvis digital konsumpsjon: For å oppnå 

konkurranse i «primærmarkedet» / 
forhandlermarkedet; prispressmiddel 

•  Argumentet om sletting av eksemplar og 
bruk av TPM 

•  Kontrast: ReDigi-dommen i USA, US District 
Court of Southern District of New York, dom 
av 30. mars 2013 
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UsedSoft-dommen – mulig rekkevidde 
og konsekvenser 
•  Dommens rettslige begrunnelse: Begrenset 

til dataprogrammer 
•  Dommens egentlige ratio: Kan rekke lengre 
•  Konsekvenser f.eks. for omsetning av e-

bøker, filmer, etc. 
•  Kan prinsippet tenkes anvendt på 

streamingtjenester? 
•  Kan dommens konsekvenser unngås ved 

omlegging av forretningsmodellen? 
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