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I Verksbeskyttelsen mv. Arkitektur 
•  Høyesterett, dom 20. juni 2013, Rt. 2013 s. 822 

(Ambassadør) 
–  Beskyttelse av hustypen Ambassadør. Kun 

verkshøydespørsmålet. Krenkelsesspørsmålet til 
fornyet behandling i Frostating i april 

–  HR: Ikke grunnlag for å stille strengere 
verkshøydekrav for arkitektur enn for andre verk 

–  Konkret vurdering av verkshøyde, svart bekreftende 
på grunnlag av sakkyndigerklæringer 

–  Tilsynelatende «lav» verkshøydeterskel. Konsistens 
med Huldradommen (Rt. 2007 s. 1329)? 

–  Ingen henvisning til EU-domstolens praksis 
–  Dissens 3-2 
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I Verksbeskyttelsen mv. Arkitektur 

•  Sunnmøre tingrett, dom 25. november 2013,  
–  Ny tvist om Ambassadør. Krenkelse med henvisning 

til HR-dommen 

•  Gulating lagmannsrett, dom 4. juli 2013, 
LG-2012-100791 (Soria Moria) 
–  Ferdighusmodellene Soria Moria og Napoleon ble 

ikke ansett som åndsverk 
•  Til tross for sakkyndigvurdering av samme sakkyndig som i 

Ambassadør-dommen 

–  Men brudd på markedsføringsloven 5 
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I-II Verksbeskyttelse-/
Eksemplarfremstillingsretten 

•  Dansk Højesteret, dom 15. mars 2013, UfR 
2013 s. 1782 (Infopaq) 
–  Avgjørelse av den sak som var oppe i EU-

domstolen to ganger (sak C-5/08 og sak 
C-302/10) 

–  Spørsmål om mediesøketjenesten Infopaq er i 
strid med opphavsretten til avisartiklene som er 
gjenstand for databehandling 

–  HR: Utdrag på 11 ord som dannes som ledd i 
søkeprosessen vil «fra tid til annen» være 
opphavsrettsbeskyttet 

–  Ikke dokumentert at filen med de 11 ord 
automatisk slettes og slik sett er «flyktig», jf 
opphavsrettsdirektivet art. 5(1). Derfor krenkelse 



III Spredningsrett 
•  EU-domstolen, sak C-98/13, dom 6. februar 

2013 (Blomqvist) 
–  Privatsalg av falske Rolex-klokker fra et kinesisk 

nettsted til kunde i Danmark 
–  Spørsmål bl.a. om dette var «offentlig spredning» 

etter opphavsrettsdirektivet art. 4(1), jf. EUs 
tollforordning (1383/2003/EF) art. 2(1) 

–  Ikke tilstrekkelig at nettsiden er tilgjengelig i et 
EU-land, og ikke nødvendig at markedsføring er 
rettet direkte mot kundene i det aktuelle landet 

–  Nok at det foreligger et salg inn i EU. I så fall 
«pirated goods» etter EU-forordningen 

–  Tilsvarende i norsk rett, jf. tolloven § 15-1 og tvl. § 
28 A-1 tredje ledd første pkt.  8 



III Spredningsrett 
•  US Supreme Court, dom 19. mars 2013 

(Kirtsaeng) 
–  Parallellimport av lærebøker fra Thailand til USA 
–  Spørsmål om dette var i strid med sprednings- og 

importreglene i US Copyright Act (§ 106, jf. § 109 
og § 602) 

–  Supreme Court: «First sale-doktrinen» i USCA § 
109 gjelder også ved salg i utlandet. 
Parallellimport kunne derfor ikke hindres 

–  Oppsiktsvekkende at det gjelder et prinsipp om 
global konsumpsjon i USA, men ikke i EU 
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IV Fremførings/Overføringsrett: 
Lenker 

•  EU-domstolen, sak C-466/12, dom 13. 
februar 2014 (Svensson) 
–  Avklarer det lenge omdiskuterte spørsmålet om 

utlegging av lenker er overføring til allmennheten 
etter opphavsrettsdirektivet art. 3(1) 

–  Fastslår at utlegging av «klikkbare lenker» er 
overføring (communication) og at den skjer til en 
allmennhet 

•  Tilbakeviser implisitt «referansesynspunktet» (Rt. 2005. 
s. 41, Napster.no) 

–  Men fremhever samtidig tidligere krav om at 
overføringen må skje til en «ny allmennhet» 

•  Dvs en allmennhet som ikke rettighetshaverne kunne ta 
i betraktning når første overføring skjedde (her: 
utlegging av lenkene) 

10 



IV Fremførings/Overføringsrett: 
Lenker 
•  EU-domstolen, sak C-466/12, dom 13. februar 

2014 (Svensson), forts. 
–  I saken: Tilgjengeliggjøring vha en klikkbar lenke 

innebar ikke overføring til ny allmennhet 
–  Fordi den allmennheten som den første 

overføringen (utleggingen) var rettet mot besto av 
alle potensielle internettbrukere, så lenge tilgangen 
til verket ikke var begrenset og alle derfor kunne nå 
det 

–  At det for brukeren ser ut som om verket stammer 
fra den siden linken ligger på, spiller ingen rolle 

•  Embedded links/ inline lenker 
–  Men betydning at tilgangen til «originalnettsiden» 

har vært begrenset 
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IV Fremførings/Overføringsrett: 
Lenker 
•  EU-domstolen, sak C-466/12, dom 13. 

februar 2014 (Svensson), forts. 
–  Uttrykket «overføring til allmennheten» i 

opphavsrettsdirektivet art. 3(1) er EU-autonomt. 
Medlemsstatene kan ikke anlegge en videre 
forståelse. Avvist anførsler om at direktivet i 
denne henseende er et minimumsdirektiv 

–  Avgjørelsen løser tilsynelatende mange 
problemer knyttet til lenker 

•  Jf. f.eks. ny sak C-279/13 (CMore) 
•  Men kriteriet «ny allmennhet» er problematisk 
•  Og hva med det underliggende problemet i Svensson-

saken: Lovligheten av nyhetsovervåkningstjenester? 
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IV Fremførings/Overføringsrett: 
Tilrådighetsstillelse på etablissementer 
•  Sak C-351/12 (OSA) 

–  Tsjekkisk tvist om betaling av vederlag for utplassering 
av TV og radio på soverommene i et spa anlagt for 
helseformål 

–  Tsjekkiske regler om enerett til offentlig overføring 
omfattet ikke tilgjengeliggjøring av verk i forbindelse 
med medisinsk behandling 

–  EUD: Slike regler er i strid med eneretten til offentlig 
overføring i opphavsrettsdirektivet art. 3(1) 

–  Bl.a. understreket at prinsippene i 
«tannlegedommen» (sak C-135/10) bare gjelder 
vederlagsretten for utøver- og produsentrettigheter  
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V Videresending 
•  Oslo tingrett, dom 30. mai 2013 (Riks TV) og 

Oslo tingrett, dom 31. desember 2013 (Get) 
–  To parallelle saker om betaling av vederlag for 

videresending under åvl. § 34 for henholdsvis digitale 
bakkesendinger og kabelsendinger 

–  I begge dommene: Videresending foreligger ikke; 
derfor heller ikke vederlagsplikt under åvl. § 34. 
Klarering via kringkaster i stedet 

–  Underliggende synspunkt: Ettersom signalene 
distribueres kryptert fra kringkaster til distributør, er 
distribusjonen fra distributøren primærsending 
(kringkasting) og ikke videresending. Særlig tydelig i 
Get-dommen 

–  Begge dommene er påanket 14 



V Videresending 
•  Føljetongen om Norwacos kompetanse til å 

klarere videresendingsrettigheter etter åvl. § 34 
–  Kabeltvistnemnda, sak 2/12, vedtak 17. april 2013 

•  Fastholder bl.a. standpunktet i vedtak av 28. juni 2011 om at 
Norwaco ikke har kompetanse.til å forvalte 
videresendingsrettigheter 

–  Mener Kulturdepartementets overgangsforskrift av 30. mars 2012 
om retroaktive godkjenning av forvaltningsorganisasjoner ikke 
kan gjøres gjeldende 

–  Kulturdepartementet, vedtak 18. oktober 2013 
•  Godkjenner Norwaco som organisasjon etter åvl. § 34 (og § 

32) 
•  Fastslår at representativitetskravet i § 38a er oppfylt 
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VI Privatkopieringsvederlag 

•  EU-domstolen, sak C-457/11 flg, dom 27. juni 
2013 (VG Wort) 

•  EU-domstolen, sak C-521/11, dom 11. juli 
2013 (Amazon) 
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VII Pressens «lånerett» 

•  Gulating lagmannsrett, dom 24. januar 2014 
(Bergensavisen) 
–  Bruk av fotografier i avis i forbindelse med en 

forsvinningssak som tidligere drapssiktede i 
avisen hadde tatt 

–  Spørsmål om bruken var i strid med åvl. § 43a 
–  Bruken tillatt på grunnlag av åvl. § 27 annet ledd 

•  Regel som tillater «at verk brukes i forbindelse med 
etterlysning, i etterforskning eller som bevismiddel» 

•  LR mener bestemmelsen kan anvendes også på 
pressens bruk «når det gjelder omtale av politiets 
etterlysning eller etterforskning» 
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VIII Databasevernet 
•  EU-domstolen, sak C-202/02, dom 19. 

desember 2013 (Innoweb) 
–  Lovlighet av en «dedikert metasøketjeneste» 

under databasedirektivet art. 7 (jf. åvl. § 43) 
•  Søkemotor (her for bruktbiler) som ikke selv foretar søk, 

men som videresender søkeforespørsler til andre 
søkemotorer knyttet til en database og presenterer 
søkeresultatene på egen nettside 

•  EUD: En slik tjeneste «gjenbruker» (tilgjengeliggjør) 
vesentlige deler av den database den andre 
søkemotoren er knyttet til 

•  Mao: En slik dedikert metasøketjeneste som det her var 
tale om vil være forbudt etter databasereglene. 

18 



IX Vern for tekniske 
beskyttelsessystemer 
•  EU-domstolen, sak C-355/12, dom 23. januar 

2014 (Nintendo) 
–  Gjaldt Nintendos tekniske system innebygget i 

samspillet mellom spillkonsollen og spill som skal 
motvirke bruk av «piratspill» på konsollen 

–  Forholdet mellom vernet for tekniske 
beskyttelsessystemer i opphavsrettsdirektivet og 
dataprogramdirektivet 

•  Viktig bakgrunn: Vernet er videre etter opphavsrettsdirektivet 
•  EUD: Vernet for tekniske beskyttelsessystemer etter 

opphavsrettsdirektivet art. 6 gjelder for dataspill, ettersom slike 
spill omfatter mer enn dataprogrammer 

•  Betyr neppe at vern av dataspill aldri skal følge særregler om 
dataprogrammer. Kommer an på konteksten 
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IX Vern for tekniske 
beskyttelsessystemer 
•  EU-domstolen, sak C-355/12, dom 23. januar 

2014 (Nintendo) 
–  Uttrykket «effektive tekniske beskyttelsessystemer» 

omfatter også løsninger i selve maskinvaren (her: 
konsollen) 

–  Rekkevidden av beskyttelsen etter direktivets art. 6 må 
fastsettes i samsvar med proporsjonalitetsprinsippet (jf. 
‘adequate legal protection’) 

•  Relevant å vurdere om tilsvarende beskyttelse kunne oppnås 
med en mindre inngripende innretning 

•  Jf. også regelen om at forbudet mot salg av omgåelsesutstyr 
gjelder utstyr som bare har et begrenset kommersielt formål 
utover omgåelse (direktivet art. 6(2), jf. åvl. § 53a annet ledd) 

–  EU-domstolen oppstiller momenter til begge vurderinger 20 



X Opphavsrett og tjenestedirektivet 

•  EU-domstolen, sak C-351/12 (OSA) 
–  Dommens kanskje viktigste aspekt: Bekrefter at EUs 

tjenestedirektiv (dir. 2006/123) art. 16 ikke gjelder for 
opphavsrettslige forvaltningsorganer 

–  Avklarer et omstridt tolkningsspørsmål: 
Unntaksregelen i art. 17(11) 

–  Monopolordninger og godkjenningskrav er derfor ikke i 
strid med tjenestedirektivet 

–  Men må underlegges en vurdering etter reglene om fri 
bevegelse av tjenester (TFEU art. 56, jf. EØS art. 36) 

–  Ikke i strid med disse reglene at én 
forvaltningsorganisasjon klarerer innenfor territoriet 
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XI Opphavsrett og konkurranserett 
•  EU-domstolen, sak C-351/12 (OSA) 

–  Heller ikke i seg selv i strid med 
konkurransereglene (TFEU art. 106(1), jf. art. 102 
(EØS art. 59(1), jf. art. 54)) at en 
forvaltningsorganisasjon har enerett til klarering i et 
territorium 

–  Men merkbart høyere avgifter enn de som tas i 
andre medlemsland eller  en pris som er for høy i 
forhold til den økonomiske verdien av de tjenester 
som ytes, kan være indikasjoner på misbruk av 
dominerende stilling i strid med TFEU art. 102 
(EØS art. 54) 
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XI Opphavsrett og konkurranserett 
•  EU-Retten: CISAC-sakene, jf. f.eks. sak T-434/08 

(TONO) 
–  Geografisk oppdelt kollektiv forvaltning av 

musikkrettigheter for onlinebruk og satellitt/kabel 
–  Ikke i strid med forbudet mot konkurransebegrensende 

samarbeid etter TFEU art. 101/EØS art. 53 fordi det 
ikke var ført bevis for at de forskjellige organisasjonene 
hadde samarbeidet («samordnet praksis») 

–  Eksklusivitetsklausulene som tilsier at bare nasjonale 
organisasjoner kan klarere på nasjonalt område ble 
ansett som konkurransebegrensende, jf sak T-451/08 
(STIM) 

–  Eksklusivitet opphevet i Tono-saken, men geografisk 
oppdeling fortsatte. Ikke utslag av samordnet praksis og 
derfor ikke forbudt 23 



XII Erstatningsutmåling 
•  Oslo tingrett, dom 28. mai 2013 (Lunde) 

–  Vederlag for uberettiget bruk av fotografi. 
Vederlagsberegning 
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XIII Domsjurisdiksjon 
•  EU-domstolen, sak C-170/12, dom 3. oktober 

2013 (Pinckey) 
–  Fransk låtskriver og artist oppdaget at en plate han 

hadde rettigheter til var spilt inn på CD i Østerrike og 
markedsført av UK-firma på Internett. Reiste sak mot 
CD-fabrikanten i Frankrike. Fabrikanten påsto at 
vernetinget måtte være enten Østerrike eller UK 

–  Spørsmål om hvor skaden skjedde, jf. 
Brüsselforordningen (og Luganokonvensjonen) art. 5(3) 

–  Ettersom CD’en var markedsført på Internett og dermed 
var tilgjengelig i det landet saken var anlagt (Frankrike), 
kunne saken behandles av domstolene der 

–  Men bare kompetanse til å beregne erstatning for skade 
oppstått i domstolslandet 25 



XIV Prosess: Gruppesøksmål 
•  Borgarting lagmannsrett, dom 15. januar 2014 

(Orion) 
–  Gruppesøksmål anlagt av NFF mot 

styremedlemmer i konkursrammet forlag om 
forfatteres rett til royalty ved salg etter konkursen 

–  Spørsmål om vilkårene for gruppesøksmål i tvl. § 
35-2 første ledd bokstav a) og c) var oppfylt 

•  «vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag» 
•  «gruppeprosess er den beste behandlingsmåten» 

–  LR: Kunne være en god del forskjeller 
•  Bl.a. mht hvem som hadde krav, vilkårene for utbetaling 

av royalty og forhold på saksøktesiden 
•  Gruppesøksmål derfor ikke den beste behandlingsmåten; 

bedre med subjektiv kumulasjon 
•  Anken over tingrettens avvisning forkastet 
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XV Ny (norsk) lovgivning 
•  Nye regler om særskilte tiltak ved 

opphavsrettskrenkelser på Internett (åvl. kap. 7), 
jf. l. 31. mai 2013 nr. 26 (i kraft 1. juli 2013) 
–  Særregler om behandling av personopplysninger (§ 

56a) og tilgang til abonnentopplysninger (§ 56b) 
–  Regler om blokkering mv. av nettsted som 

tilgjengeliggjør ulovlig materiale (§§ 56c-56m) 
•  Høringsutkast om gjennomføring av endringer i 

vernetidsdirektivet (dir. 2006/117/EF, jf. dir. 
2011/77/EU) 
–  Utvidet vernetid for utøvere og produsenter av 

lydopptak (fra 50 til 70 år) 27 



XV Ny (norsk) lovgivning 

•  Høringsutkast om gjennomføring av 
endringer i vernetidsdirektivet (dir. 2006/117/
EF, jf. dir. 2011/77/EU), forts. 
–  Hevingsadgang og betinget krav på 

suppleringsvederlag for utøvere som følge av 
vernetidsforlengelsen 

–  Nye regler om vernetidsberegning for 
sammensatte verk av tekst og musikk 
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