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Opphavsrett og kunstig intelligens

• Hva er kunstig intelligens? (KI) (artificial intelligence; 

AI)

– Mange definisjoner, men sentralt for de opphavsrettslige 

problemene er såkalt ‘sterk kunstig intelligens’ som 

simulerer den menneskelige hjerne

• Nevralt nettverk

– Etterlikning av biologisk nervevev fra hjernen eller det 

sensoriske system

• Maskinlæring; dyp læring



"What is Google DeepDream" YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=f23vEzI3LQ0

https://www.youtube.com/watch?v=f23vEzI3LQ0
https://www.youtube.com/watch?v=f23vEzI3LQ0
https://www.youtube.com/watch?v=f23vEzI3LQ0














Opphavsrett og kunstig intelligens

• Ny åndsverklov §2

– «Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, og 

betegnes som opphaver» (første ledd)

– «Med åndsverk forstås i denne loven litterære eller 

kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for original 

og individuell skapende åndsinnsats» (annet ledd)

– ‘Den som skaper’ og ‘individuell skapende åndsinnsats’ 

forutsetter menneskeskapt innsats

– Jf. også EU-retten (‘own intellectual creation’): Opphaveren

«sætter med sine forskellige valg sit »personlige præg« på 

det skabte værk» (sak C-145/10 (Painer), avsnitt 92, jf. sak 

C-604/10 (Football Dataco), avsnitt 38)



http://uk.businessinsider.com/david-slater-the-photographer-in-the-monkey-selfie-court-case-is-broke-2017-7
http://uk.businessinsider.com/david-slater-the-photographer-in-the-monkey-selfie-court-case-is-broke-2017-7


Opphavsrett og kunstig intelligens

• Dataprogramgenererte verk: Opphavsrettsbeskyttet i 

den utstrekning den menneskelige skaperkraft 

påvirker resultatet

– Årsakskrav: «som er uttrykk for individuell skapende 

åndsinnsats

• Men ved ‘sterk’ kunstig intelligens: KI-systemet foretar 

de kreative valgene selv. Uforutsigbare for 

programmerer og andre ‘input-providers’

• Derfor: I utgangspunktet ingen opphavsrett til ‘rent KI-

genererte verk’ eller innsatser etter dagens rett



UK Copyright Act (CDPA)

• Sec 9(3)

– In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work 

which is computer-generated, the author shall be taken to be 

the person by whom the arrangements necessary for the 

creation of the work are undertaken

• eks.: Nova Production v Mazooma Games [2006] EWHC 24 (Ch) 

• Sec 178

– “computer‐generated”, in relation to a work, means that the 

work is generated by computer in circumstances such that 

there is no human author of the work”

• Liknende regler bl.a. i Irland og India

• Løser problemene med sterk AI? Og er det behov for 

rettsbeskyttelse av AI-genererte verk



Behov for rettsbeskyttelse for verk skapt av 

kunstig intelligens?

• Begrunnelse for opphavsretten

– Incentivhensynet?

• KI-systemet som sådant trenger ingen incentiver

• Skaperne av AI-systemet (eller andre ‘input providers’)?

• Eller brukerne?

– Belønningshensynet?

• I så fall for hvem?

– Personlighetshensynet?

• Ikke med mindre vi tilkjenner KI-systemet en ‘personlighet’



Hvis opphavsrettsbeskyttelse – hvem skal 

ha rettighetene?

• KI-systemet selv?

• Produsenten av KI-systemet?

• Input provider?

• Eier?

• Bruker?

• Sameie?

• Andre løsninger?



Alternativ rettsbeskyttelse

• Beskyttelse for ‘input’

– Opphavsrettsbeskyttelse for programvare

– Databasebeskyttelse

– Produktpatenter

– Annet

• Beskyttelse for ‘output’

– Fremgangsmåtepatenter, jf. patentloven § 3(1)(3)

• Enerett til å utby, bringe i omsetning eller anvende et produkt som 

tilvirkes gjennom en patentbeskyttet fremgangsmåte, eller innføre 

eller besitte produktet i slik hensikt.

• Markedsføringsloven?



Refleksjoner

• Grunn til å endre kravet om at beskyttede åndsverk 

må være menneskeskapt?

• Hvis ikke opphavsrett: Bevisproblemer. Brukeren vil 

kunne hevde at han/hun har skapt verket selv. 

‘Umulig’ å se forskjell

• Men er det grunn nok i seg selv til å endre dagens 

regler?


