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FO R ORD

D enne rapporten er blitt til etter oppdrag fra Det kriminalitetsforebyggende råd.
Det har særlig vært underutvalget for nye kriminalitetsformer som har tatt 
initiativet til utredningen. Prosjektet har vært finansiert av Justisdepartementet.

Prosjektet er  gjennomført i nært samarbeid mellom de tre prosjektansvarlige, 
likevel slik at Kristine Madsen har hatt hovedansvar for identifisering av de 
aktuelle bestemmelser ved hjelp av Lovdatas system - diskutert i rapporten kapittel
3, og Kjell Myrland har hatt hovedansvaret for kasuistikken - diskutert i rapporten 
del II .  Resten har hovedsakelig vært gjennomført av Jon Bing.

De prosjektansvarlige har i løpet av perioden hatt god støtte av 
referansegruppen, som - foruten represenanter for Det kriminalitetsforebyggende 
råd og dets sekretariat - har bestått av lovrådgiver Bernt N yhagen, 
Justisdepartementet og statsadvokat Torbjørn Gjølstad.

En slik støtte har de prosjektansvarlige hatt behov for. Prosjektet viste seg 
betydelig m er arbeidskrevende enn først antatt, og har derfor tatt lenger tid å 
ferdigstille enn opprinnelig planlagt.
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DEL I INNLEDNING





1. Problemstillingen
Det kriminalitetsforebyggende råd har ved flere anledninger latt opp sporsmålet 
om edb og kriminalitet. Dette emner har flere aspekter, men etterhvert har 
betydelig oppmerksomhet knyttet seg til de dala som behandles elektronisk i 
datamaskinbaserte systemer.

Det er trivielt - men likevel sentralt - å konstatere at datamaskinbaserte 
systemer sammen med andre komponenter i moderne informasjonsteknologi har 
gjort mulig en omsetning av data qua data. Tidligere måtte data representeres i 
eller på et fysisk medium slik at det oppsto en varig og intim forbindelse mellom 
medium og data: f eks mellom tekst og en bok, musikk og en grammofonplate, 
bilde og et fotografisk papir.

Rettsreglene er i stor utstrekning orientert mot slike datarepresentasjoner, 
som gis et indirekte vc rn gjennom et vern av "dataobjekter". Eksempler er 
åndsverk, oppfinnelser, forretningshemmeligheter, brev, peronsdataregistre, 
"know-how" osv. Det kan også hevdes å ha funnet sted en utvikling over tid som 
kanskje særlig er tydelig innen opphavsretten - fra et utgangspunkt hvor vernet 
knyttet seg til kunstneriske verdier til en situasjon hvor vernet blir en hovedform 
for beskyttelse av økonomiske goder; utviklingen fra "kunstnerisk" til "industriell" 
opphavsrett.

En slik regulering har vært - og kan fremdeles være - hensiktsmessig 
utifra de praktiske hensynene. Imidlertid vil det bety at det data representerer - dvs 
informasjon av ulike typer - vil være vernet indirekte gjennom mange og 
forskjelligartede angrepsvinkler.

Imaterielle verdier representerer også økonomiske goder, og disse godene 
er ettertraktet av andre enn rettighetshaver. De kan bli gjenstand for en illoyal 
utnyttelse (piratkopiering av videogrammer og datamaskinprogrammer er aktuelle 
eksempler), og fremveksten av en infrastruktur basert på telekommunikasjons- og 
datamaskinteknologi blir en slags "markedsplass" for disse godene. Dette forer til 
økende sårbarhet. Det omfanget bruk og omsetning av de immaterielle godene har 
fått i samfunnet, skaper også et aksentuert behov for vern.

Et eksempl som kanskje særlig indikerer de problemer som man vil møte i 
fremtiden, er omsetningen av videogammer, hvor rettighetshavere i betydelig



utstrekning - også internasjonalt - har sokt å utnytte vernet knyttet til opphavsrett 
og konkurranserett.

Dette eksemplet illustrerer også at det finnes et internasjonalt perspektiv, 
ettersom rettighetshaver ofte ikke vil være norsk, og internasjonale konvensjoner 
om vern av immaterielle rettigheter kan spille en rolle. Tilsvarende oppstår det 
spørsmål om norske rettighetshaveres vern i utlandet.

En folge av den nye informasjonsteknologien er at det ikke lenger kan 
opereres med klare grenser mellom ulike typer data. F eks vil man i et 
datamaskinbasert system på samme medium kunne lagre tekst, bilder og lyd, 
åndsverk så vel som forretningshemmeligheter, brev så vel som personregistre. 
Etter omstendighetene vil da slike "dataobjekter" være gjenstand for forskjellig 
strafferettslig vern.

Dette har skapt et behov for å se det strafferettslige vernet av immaterielle 
goder i et helhetsperspektiv, for å danne grunnlaget for en rettspolitisk vurdering 
og forslag til en eventuell revisjon.

I denne rapporten er et første utkast til en slik helhetlig diskusjon trukket 
opp. På grunn av emnets store omfang, vil det sikkert være problematiske 
avgrensninger og mange utelatelser. Men likevel tror vi at dette perspektivet kan 
være nyttig som et grunnlag for diskusjon.

Rapporten er bygget opp i tre hoveddeler.
I den første og innledende del blir det presentert et teoretisk og generelt 

grunnlag for den følgende diskusjonen. Det blir også redgjort for hvordan man 
konkret fant frem til de bestemmelser som er gjort til gjenstand for en nærmere 
analyse.

I annen del følger en skjematisk presentasjon av de forskjellige 
bestemmelser som verner immaterielle goder, presentert i de kategorier man er 
kommet frem til. Dette er volummessig hoveddelen av rapporten, og også den som 
arbeidsmessig har vært mest omfattende. Likevel er dette antagelig den delen som 
er mest ufullstendig, ettersom det lett kan være utelatt relevante 
enkeltbestemmelser.

I tredje del gjøres det et forsøk på oppsummering, både av erfaringer fra 
arbeidet presentert i annen del, og tentative slutninger som kan trekkes på 
bakgrunn av dette materialet.
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2. En bakgrunn for analyse av informasjonsrettslige bestem m elser

2.1 Innledning
2.1.1 Rettsinformatikk
Innenfor det unge og sammensatte området som kalles "rettsinformatikk"  ̂ er det 
vanlig å gjennomføre en deling mellom, på den ene siden, forskning omkring 
datamaskinbaserte systemer som utvikles for og brukes av jurister i deres egen 
arbeidssituasjon (typisk tekstsøkesystenier og automatiserte forvaltningssystemer), 
og på den andre siden, rettsregler som styrer omsetning eller bruk av 
informasjonsteknologi og relaterte tjenester. Denne siste delen er i ferd med å bli 
kjent som "informasjonsrett".^ I denne innledende diskusjonen vil det bli gjort et

1. Uttrykket "rettsinformatikk" brukes i Danmark, Sverige og Norge, og bygger på 
det tyske uttrykket "Rechtsinformatik". I Frankrike brukes uttrykket 
"informatique juridique", men det er en tendens til at dette reserveres for det 
området som omfatter rettslige informasjonssystemer, deontiske systemer og 
andre problemstillinger i tilknytning til utvikling og bruk av datamaskinbaserte 
systemer av jurister i deres egen arbeidssituasjon. På engelsk brukes gjerne 
uttrykket "computers and law", selv oni betegnelsen "law and information 
technology" synes å vinne en del terreng fordi det ikke er knyttet så sterkt til 
datamaskinteknologien, og derfor lettere også assosieres med de rettslige 
problemene knyttet til andre deler av informasjonsteknologien.

2. Den forste versjonen av denne betegnelsen var gjerne "edb-rett" ("computer 
law") eller lignende uttrykk, jfr f eks Tappers standard innføringsbok (3. utgave 
1983). Dette brukes nå gjernne om rettsreglene som direkte regulerer omsetning 
av datamaskinutstyr og -tjenester, f eks edb-kontrakter, datamaskinrelatert 
kriminalitet, autentifikasjon av datamaskinlesbare dokumenter mv. Et annet 
eksepel er "informatikkrett" ("informatics law", jfr f eks Hogrebe 1984, men

Fortsetter neste side



forsøk på å analysere sammenhenger mellom informasjon og bestemmelser som 
regulerer informasjonen. Vi skal forsøke å identifisere noen av de kreftene som 
for tiden skaper dynamikk i rettsreglene, og konfrontere tradisjonelle rettslige 
begreper med den nye informasjonsteknologien.

2 .1 .2  Begrepet informasjon
Som nevnt innledningsvis har informasjonsteknologien gjort data, eller 
informasjon, som sådan til et omsettbart gode. Dette kan man lett demonstrere ved 
å gå inn i en bokhandel og be om teksten til en bok - bare teksten, uten papiret 
den er trykket på. Dette vil få bokhandleren til å stusse, han skjønner nok at han 
har sjansen til å selge noe, men vet ikke riktig hva eller hvordan. Åpenbart kan 
ikke sverten skrapes av boksidene, det vil ødelegge dens evne til å representere 
informasjon.

Men det er nettopp hva informasjonsteknologien har gjort med 
informasjonen: Den er blitt skilt fra det medium hvor den er representert, og kan 
omsettes alene. Møsteret på en magnetplate representerer teksten, kan konverteres 
til signaler som kan formidles gjennom en telekonimunikasjonsforbindelse og hos 
mottageren på ny bli konvertert til et magentisk mønster for lagring i et 
datamaskinbasert system, eller for styring av en skriver som representerer teksten 
som bokstaver på papir. Alt som kan representeres som tegn - tekster, tale, 
musikk, fotografier, film - kan gjøres til gjenstand for slik kommunikasjon, 
muliggjort av omforming og ny omforming fra et signalsystem til et annet.

På denne måten kan informasjon omsettes direkte, ikke bare indirekte ved 
omsetning av fysiske objekter - bøker, fonogrammer, videogrammer osv som 
tradisjonelt brukes for å formidle informasjon.

Til nå har vi brukt informasjon løselig som et synonym for ord som 
"data", "nyheter", "rapporter" osv. I informatikken brukes uttrykket med en mer 
presis betydning, men også her varierer definisjonene i forhold til formålet. Innen  
andre vitenskaper er også ordet sentralt, og er der gitt avvikende definisjoner.

Fortsatt fra forrige side
uttrykket "informatics" er ennå fremmed i engelsk språk, og uttrykket har derfor 
ikke vunnet anerkjennelse. I Norge har "informasjonsrett" lenge vært brukt som 
en samlebetegnelse, og er f eks nå betegnelsen på valg- og spesialfag ved juridisk 
embetseksamen ved Universitetet i Oslo.
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Begrepet selv er også gjenstand for filosofisk analyse, og det finnes en omfattende 
litteratur omkring dette.

I vår sammenheng er det tilstrekkelig å peke på to nokså forskjellige 
meninger for informasjon innen informatikken.

Den forste er basert på Shannons kommunikasjonsteori formulert i 1948.
I henhold til denne teorien kan informasjon definers som sannsynligheten av en 
bestemt begivenhet eller mottaket av en bestemt melding. Jo mindre sannsynlighet 
for at begivenheten skal inntreffe eller at meldingen skal mottas, desto hoyere er 
informasjonsinnholdet i den aktuelle begivenhet eller melding. I denne forstand er 
informasjonsinnholdet i sjeldne tegn som "-f"  eller "x" hoyere enn det i vanlige 
tegn som eller "e" .  Det samme vil gjelde for ord som "dolus" eller 
"opphavsrett" sammenlignet med ord som "den" eller "for".

Denne betydningen av "informasjon" nevnes bare for å fremheve at 
begrepet i kommunikasjonsteorien er svært formelt og nokså fjernt fra den intuitive 
meningen ordet har i daglig tale. Kommunikasjonsteori omhandler tegn og deres 
formelle egenskaper. Den synes ikke å gi en tilfredsstillende basis for diskusjonen 
av informasjon som et begrep i jusen. I jusen bor ordet gis et semantisk snarere 
enn et syntaktisk innhold.

I informatikken har da også gjerne "informasjon" betydningen 
"kunnskap" eller "tilskudd til kunnskap". Det er vanlig å sondre mellom "data" 
og "informasjon". For at data skal forvandles til informasjon, må data mottas og 
forstås av noen. Så lenge som disse to betingelsene ikke er oppfylt, forblir data en 
samling av tegn og ikke forvandlet til kunnskap.

Et enkelt eksempel fra Abramson (1963:2) kan klargjøre forholdet. 
Uttrykket "le soleil brille" vil bare gi informasjon til noen lesere. For det første 
må leseren faktisk lese uttrykket (kommunikasjon), og dessuten må leseren være i 
stand til å forstå enkel fransk (forståelse). Et mer juridisk eksempel kan lett 
konstrueres. I dagligtale vil uttrykkene "bosted" og "fast oppholdssted" lett anses 
som synonyme, men i interlegal rett har de forskjellig betydning. Men begge 
uttrykk vil gi både legmannen og juristen informasjon.

Hvis man definerer informasjon på denne måten, blir begrepet relativt. 
Ulike personer vil ha ulik bakgrunnskunnskap, og vil derfor forstå identiske data 
forskjellig, og vil derfor få kommunisert avvikende informasjon ved samme data.

For diskusjonen av "informasjonsrett" synes dette et mer egnet 
utgangspunkt. Man kan godt raffinere argumentasjonen, men hovedpoenget er å 
understreke at "informasjon" bor anses som forståelse, noe som finnes i leserens 
tanker.

Det er en del andre ord som er nær beslektet med begrepet 
"informasjon". Ordet "tegn" er svært generelt og angir ethvert symbol som kan



knyttes til mening. Et typisk tegn er en bokstav eller et siffer, men et tegn kan 
også være en setning ("Royking forbudt"), en handling (en trafikkonstabels 
håndbevegelser), et bilde (et varemerke) eller et objekt (den trefarvete roterende 
soylen utenfor en fransk barberer), jfr Stamper 1973:18. Hva som i en gitt 
situasjon defineres som et tegn. vil derfor bero på situasjonen selv. Ordet "signal" 
er nær beslektet med "tegn” (sml på engelsk slektskapet mellom "sign" og 
"signal"), men brukes kanskje hyppigst om et flyktig tegn som f eks et elektrisk 
signal eller et lyssignal. I psykologien brukes ofte uttrykkene "tegn" eller "signal" 
med samme mening som "stimulus", jfr den vide betydningen av ordet "tegn" 
nevnt foran.

Ordet "data" brukes med en betydning nær ordet "tegn". Men med 
"data” forutsetter man ofte at data kan tolkes som informasjon - data er potensiell 
informasjon, mens et tegn (f eks en enkelt bokstav plassert alene) ikke 
nødvendigvis kan tolkes som informasjon.

En slik terminologi gir oss tre nivåer: Data (som er potensiell 
informasjon), informasjon og relevant informasjon. Når data har form av en tekst, 
er omformingen av data til informasjon svært triviell for en leser. Denne 
uanstrengte omformingen av data til informasjon gjør det ofte kunstig eller 
pedantisk å insistere på en sondring mellom de to begrepene i de fleste rettslige 
diskusjoner. Likvel synes det som om denne sondringen kan være nyttig i forhold 
til en diskusjon av "informasjonsrett".

Uten å gå i detalj, kan det nevnes at det finnes problemer med 
definisjonen gitt ovenfor. Man kan merke seg at "gammel" eller "kjent" 
informasjon også er informasjon. Langefors (1970:59) kvalifiserer informasjon 
som "any kind of knowledge or message that can be used to improve, or make 
possible a decision", og knytter da forbindelsen til en tradisjonell presisering av 
informasjon som "data of value in decision making" (Yovits/Ernst 1967:280). 
Dette synes å implisere at noe ikke kan være "informasjon" uten at det 
forekommer i en beslutningssituasjon, noe som virker unødvendig begrensende 
selv om man med beslutning også forstår det nokså vage "bestemme seg for noe". 
Men definisjonene bør sees i forhold til formålet. For vår bruk - og antagelig for 
de fleste juridiske sammenhenger - er det sannsynligvis fullt ut tilstrekkelig å anse 
informasjon som data kommunisert og forstått av en mottager.
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2.2 Informasjon som gjenstand fo r  rettslig regulering
2 .2 .1 Informasjon som el omsettbart gode
Som et omsettbart gode har informasjon særlige egenskaper. I motsetning til varer 
(og også til de fleste eksempler på tjenester) kan informasjon selges samtidig som 
det beholdes. Kunnskap blir ikke mindre nyttig for selgeren om den deles med en 
kjoper. Selger blir ikke mer uvitende av å selge informasjon. På denne måten kan 
informasjon deles og deles på ny uten å tape verdi hverken for selger eller kjoper
- "its use by one person does not preclude or diminish its use by another"
(Green leaf 1983:7).

Dette er tilfelle med vårt innledende eksempel med bokhandleren som har 
et maskinlesbart eksemplar av en bok i butikken: Et nytt eksemplar kunne 
fremstilles på et annet medium (f eks en diskett) som kjoperen kunne bære ut av 
butikken mens bokhandleren beholdt originalen med mulighet for å selge et 
ubegrenset antall nye eksemplarer - en situasjon svært forskjellig fra den hvor en 
bok ble solgt fra en bestemt, begrenset opplag.

Men som Niblett (1980:2) har understreket, er det to andre egenskaper 
ved informasjon som gjor den vanskelig å hanskes med som et omsettbart gode:

"Firstly, there is a paradox inherent in the sale of information in that once a 
buyer knows exactly what he is purchasing he has no need to purchase it, 
for then he has it already. Secondly, though information may be expensive 
to create and costly to compile, once obtained it is cheap to reproduce."

Dette viser at informasjon ofte gir den som disponerer over den en 
konkurransemessig posisjon innen markedet.^ Det er denne konkurransemessige 
posisjonen som gir informasjonen dens verdi snarere enn informasjonen som 
sådan (et typisk eksempel er en forretningshemmelighet). Når informasjon deles 
med andre, vil den konkurransemessige posisjonen endres og bli mindre verdifull. 
Denne reduksjonen av verdi for den konkurransemessige posisjonen angir da 
informasjonens verdi.

3. Dette kaller Bull 1985 informasjonens "Machtwert".
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Bull (1985:26) understreker at det er kuriøst at lovgivningen ofte bruker 
uttrykket "data" snarere enn "informasjon", f eks i det engelske uttrykket 
"data protection law" eller det tyske "Datenschutzrecht". Han fremhever i 
denne forbindelse at "Informationen konnen Machtwert oder Geldwert 
haven; Daten sind. strenggenommen, soviel wert wie das Material, auf dem 
sie festgehalten sind". I norsk rett brukes gjerne uttrykket "opplysning", 
som er nøytralt i forhold til sondingen mellom informasjon og data.

Flere forfattere^ har forsokt å karakterise informasjon slik at den rettslige 
karakteristikken blir klarlagt, I Bing 1981 er det gjort et forsøk på å illustrere at 
rettsregler sjelden forsøker å behandle informasjon direkte, men snarere bruker 
spesielle rettslige begrep som "verk" (opphavsrett), "oppfinnelse" (patentrett), 
"register" (personvern) eller det generelle begrepet "tjeneste" (skatte- og 
avgiftsrett) osv.

Den analysen som gjennomføres her er et forsøk på å summere noen av 
disse egenskapene med eksempler på hvilke rettsområder som bruker egenskapene 
til å kvalifisere hvilke bestemmelser som får anvendelse på en bestemt handling 
eller situasjon. I neste avsnitt vil noen av de mer typiske begrepene skapt av 
lovgivning kort diskuteres. 1 del II følger så en kasuistisk og mer detaljert 
diskusjon.

2.2 .2  Funksjonell oppdeling

( I) Innledning
Informasjon må representeres for å kunne kommuniseres til eller brukes av 
andre. Representasjon av informasjon er en nødvendig forutsetning for å gjore den 
til et omsettbart gode. Informasjon som kunnskap alene er lukket inne i hodet til el 
menneske. Bare når denne informasjonen blir representert i form av data, er det 
mulig å kommunisere og behandle den. Representasjonen behøver ikke 
nødvendigvis være tinglig, det kan være lydsignaler fra en sangers strupe eller 
radiosignaler skapt på grunnlag av et direktsendt show - men også slike flyktige og 
immaterielle signaler er data.

4. Burkert 1980. Bing 1981, Greenleaf 1983, Bull 1985.



II

Derfor kan nian kanskje innledningsvis se på databehandlingens ulike 
funksjonelle stadier (jfr Bull 1985:27) i en vid betydning. Man kan se dette som 
fire stadier: Skapelse, kommuniksjon. lagring og behandling av data. Uttrykket 
"informasjonsbehandling"^ er kanskje misvisende, ettersom kunnskap bare kan 
behandles i menneskers hoder, og derfor vil være et synonym for "tenking" - noe 
som er fjernt fra det som kan reguleres rettslig.6 I denne sammenhengen vil 
likevel informasjonsbehandling brukes om prosesser som lar sikte på å 
kommunisere og gjore bruken av informasjon representert ved data lettere.

(2) Skapelse
Et åpenbart forhold ved informasjon er at det "eksisterer" i en annen betydning av 
ordet enn slik fast eiendom eller losore "eksisterer" (jfr Greenleaf 1985:8). Derfor 
regnes det ofte som om man skaper noe når man første gang representerer 
informasjon, og slik lager noe som kan kommuniseres til andre.

På mange rettsområder spiller denne handlingen en avgjørende rolle. 
Skapelse alene vil innen opphavsretten kvalifisere opphavsmannen. Oppfinneren 
er også den person som kan søke om patent. En person som "skaper" et 
ærekrenkende utsagn vil vanligvis være strafferettslig ansvarlig for denne skapende 
handlingen.

Dette understreker også informasjonens immaterielle natur. Det er et 
begrenset areal fast eiendom til disposisjon som rettsregler kan få anvendelse på. 
Mengden av løsøre har også folbare fysiske begrensninger avledet av hvor mye 
råmaterialer som er tilgjengelig. Informasjon kan skapes i praktisk tall

5. Steinmüller 1976 var en av de første som brukte uttrykket "Informationsrecht", 
og beskrev dette området som "Recht und Rechtspolitik der 
Informationsverarbeitung".

6. Det er unodvendig i denne sammenheng å diskutere hvorvidt "tenking" er el 
korrekt eller adekvat uttrykk for de prosesser som foregår i kunnskapsbaserte 
systemer, den typen datamaskinbaserte systemer som ofte betegnes som "kunstig 
intelligens". For ordens skyld bør man likevel merke seg at slike prosesser ofte 
beskrives med ord som ellers vanligvis reserveres for mennesker.

7. Dette gjelder i alle fall i de land som har tiltrådt Bern-konvensjonen.
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ubegerensete mengder, skapelsen av ny informasjon reduserer ikke potensialet for 
skapelse av enda mer informasjon.®

Man kan også merke seg at lovregler kan foreskrive at informasjon av en 
viss type skal representeres. Et typisk eksempel er stiftelsesprotokollen for et 
aksjeselskap. Men man kan også ha regler om at en bestemt transaksjon skal 
representeres på en bestemt måte for at den skal være gyldig. Et negotiabelt 
gjeldsbrev må utformes på en bestemt måte, oppsigelse av husleieforhold må være 
skriftlig for å anses som gyldig, osv. Et stort antall regler styrer hvordan typer av 
informasjon skal representeres i dokumenter, registre eller lignende for at den skal 
ha bindende virkning for andre enn partene - ikke minst i forhold til rettslige 
beslutninger, for eksempel skal avgjørelsen til en domstol eller et administrativt 
organ være skriftlig (i det minste utferdiges skriftlig på forespørsel), en stevning 
for en domstol må ha en viss form, osv.

Det finnes også regler som foreskriver at en myndighet eller en organisasjon 
skal ta initiativ for å klarlegge informasjonen og representere den: Typisk 
foreskriver forvaltningsretten at den aktuelle forvaltningsmyndighet av eget initiativ 
skal opplyse saken.

Tradisjonelle bestemmelser av stor prinsipiell betydning faller innenfor 
denne gruppen - f eks publicalio legis (at lov skal ha en skriftlig form), eller 
reglene som kvalifiserer noe som testament bare hvis det oppfyller visse 
formkrav.”

(3) Kommunikasjon.
Kommunikasjon blir ofte regulert rettslig.

8. Teoretisk kan man beregne et endelig antall bits som kan brukes for å 
representere data, med elementærpartikler som den teoretisk minste enheten som 
kan brukes som et tegn. Dette kan kanskje vise at volumet av data i prinsippet 
ikke er uendelig, men det er åpenbart så stort at det ikke har noen praktiske 
følger. Supplerer man dessuten med flyktige tegn, blir mengden av data også 
prinsipielt ubegrenset.

9. Man vil se at krav om at informasjon skal representeres ofte er knyttet til krav 
om at representasjonen skal ha en bestemt struktur eller forni, jfr nedenfor.
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Et typisk eksempel er taushetspliktsregler som styrer bruken av opplysninger 
i forholdet mellom pasient og lege. prest og menighetslem eller borger og 
forvaltningstjenestemann. Personregisterlovgivningen har forsterket disse 
tradisjonelle bestemmelsene, og innført tiltak for å styrke interessen i diskresjon i 
forhold til de fleste typer persondata. Taushetsplikt knytter seg også til 
forretningshemmeligheter, "know-how" mv.

Reglene kan også verne data mot innsamling med den hensikt å formidle 
deni videre - for eksempel som vi kjenner det fra det tradisjonelle 
personlighetsvernet mot krenkelser av hjemmets eller privatlivets fred i forhold til f 
eks journalister.

På den annen side har man regler som foreskriver at opplysninger skal 
kommuniseres. Et typisk eksempel er offentlighetslovgivningen, men man kan 
også se trykkefrihetsidealet knyttet til dette: Mange forfatninger har regler som 
begrenser lovgivers kompetanse til å forby kommunikasjon av data i bestemte 
former.

En annen type regler som foreskriver kommunikasjon er de mange 
bestemmelser om at opplysninger som gjøres tilgjengelig for forvaltningen - fra 
selvangivelsen og reglene om at selskaper skal avgi oppplysninger om 
sammensetningen av kjemikalier til miljøvernmyndigheten til reglene om vidneplikt 
ved domstolen.

I dette perspektivet vil også kontrakter i stor utstrekning regulere 
kommunikasjon av data. og hvordan kommuniserte data skal tilskrives et innhold 
(den prosessen som gjerne kalles "tolkning").

Man har også regler som styrer sikkerheten i kommunikasjonsprosesser - 
fra straffelovens tradisjonelle brevbruddsbestemmeise til påbudt kryptering for 
kommunikasjon av informasjon av betydning for rikets sikkerhet eller av stor 
kommersiell verdi. Dessuten er det regler om når man kan bryte slik sikkerhet, 
for eksempel om telefonavlytting ved politiet under etterforskning av alvorlige 
forbrytelser.

Slike regler styrer derfor både hvorvidt, og under hvilke betingelser, data 
tillates kommunisert og sikkerheten ved kom m unikas jon .^

10. Trudel/Boucher/Piotte/Brisson 1981 bruker fortrinsvis begrepet "le droit å 
Tinformation" om slike bestemmelser.



(4) Lagring
Lagring er faktisk nær beslektet med kommunikasjon - det kan sees som en 
potensiell form for kommunikasjon, og mange av de samme typene av regler 
finner anvendelse i denne funksjonen som den diskutert ovenfor.

Imidlertid finnes det bestemmelser som foreskriver at bestemte typer 
informasjon skal lagres eller arkiveres. 1 forhold til regnskaps- og 
skattelovgivningen er det krav om arkivering, supplert med at dette skal skje innen 
en bestemt jurisdiksjon. Forvaltningens arkiver er underlagt egne regelverk, og det 
finnes bestemmelser om overforing til arkivverk. Slike regler vil også kunne 
foreskrive datasikkerhet, minste oppbevaringstid mv.

Det finnes også regler som forbyr lagring av visse typer opplysninger - 
hovedeksemplet er personregisterlovgivningens forbud mot at irrelevante, 
ufullstendige eller uriktige opplysninger registeres i personregistre.

Det finnes også regler for "lagringsinstitusjoner" - regler om administrasjon 
og organisasjon så vel som for lagring og oppbevaring av dokumenter. Dette kan 
være offentlige arkiv og bibliotek eller institusjoner med ansvar for vedlikehold av 
registre, protokoller eller dokumenter. ' '  Et interessant eksempel er 
bibliotekslovgivningen, som inneholder bestemmelser om en bestemt 
"lagringsinstitusjon" for boker som gjøres tilgjengelig for almenheten.

(5) Behandling
Mange regler angår behandling av opplysninger, og de omfatter svært 
forskjelligartede regler. Saksbehandlingsregler for domstoler og forvaltning kan 
komme inn under denne klassifikasjonen - bare innen skatteretten ville dette bli et 
anselig volum. I stor utstrekning er reglene gitt for å styrke rettsikkerheten.

Det finnes lignende regler for den private sektor, f eks regler om 
regnskapsføring og revisjon, om ansettelse og oppsigelse, og de generelle reglene i 
personregisterlovgivningen om behandling av persondata.

11. Innen enkelte jurisdiksjoner er det f eks regler om at testamenter skal deponeres 
ved notarier.



Når man ser på disse ulike funksjonene av informasjonsbehandling med 
utgangspunkt i en tradisjonell oppdeling, blir det tydelig hvor mange bestemmelser 
som på en eller annen måte angår bruk av informasjon. Dette er ikke 
overraskende, jusen er selv en form for beslutningsprosess som hovedsakelig 
angår oplysninger av to hovedkategorier: fakta og regler. Det funksjonelle 
perspektivet er interessant ved at det demonstrerer denne fokuseringen, og samler 
regler fra ulike områder innen en felles referanseramme.

Det er imidlertid ytterst tvilsomt om det er onskelig å gå videre med en slik 
spesifikasjon. Det virker som om dette perspektivet er noe for generelt. For mange 
regler av for forskjellig innhold blir sett under ett.

Greenleaf (1985:8-9) advarer mot å basere en analyse på "information" 
ettersom mindre adekvate sider av kommunikasjonsprosessen kan bli fremhevet:

" ’Information’ as a basis for analysis emphasizes ’message’ and ’language’ 
. ..  The missing elements are, of course, the ’sender’ and the receiver’, and 
if the emphasis was placed on them we would tend to make our legal 
analysis of the communication process a relational one, a question of legal 
relationships involving rights and obligations between two legal subjects, 
without any necessary recognition of a purported object ('information’)."

(6) Sammenfatting

2.2 .3  Informasjon som fokus 
(I) Innledning
Det finnes et alternativt perspektiv som også kan undersøkees. Snarere enn å se 
på kommunikasjonsprosessen som ovenfor, kan man se på informasjon som sådan
- eller snarere på informasjonen representert ved data. Dette vil i en viss 
utstrekning være et komplementerende og overlappende perspektiv, ettersom vi 
også her ser på informasjon. Men her er perspektivet trangere, og man forsøker 
å bestemme hvilke aspekter som er relevant for lovgivningen.
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Innholdet - meningen - av data er selvsagt av interesse. Lovgivningen opererer 
med et stort antall forskjellige kategorier.

I personregisterloven deles opplysninger i "persondata" og andre 
opplysninger, hvor man trekker grensen ved tilknytningen til personer (i Norge til 
både fysiske og juridiske personer). Persondata blir gjerne splittet opp i mindre 
kategorier, for eksempel opplysninger om en persons økonomiske forhold 
("kredittopplyninger") og kategorier av følsomme eller sensitive person
opplysninger (i de nordiske person registerlovene har lovgivningen gjerne 
kategorier for helseopplysninger, straffbare forhold, misbruk av rusmidler, osv).

I strafferetten blir data delt i mange typer av kategorier. Viktig er 
informasjon kvalifisert som ærekrenkende, blasfemisk, diskriminerende i forhold 
til etniske eller religiøse minoriteter, seksuell adferd eller fremmede statsborgere, 
informasjon som oppfordrer til straffbare handlinger eller truer nasjonal sikkerhet, 
osv.

Gjennom hele lovgivningen finner man eksempler på slike klassifikasjoner 
av opplysninger - opplysninger om fast eiendom kan registeres i grunnbøker, 
opplysninger om konkurs, ektepakter, osv kan registeres i Løsøreregisteret, 
informasjon av bestemt art skal gjøres kjent for myndighetene, osv.

Informasjon om "forretningshemmeligheter" eller av betydning for "rikets 
sikkerhet" er også undergitt særlig regulering som gir et visst vern.

En interessant kategori brukes ofte i kringkastingslovgivningen, som 
begrenser anvendelsen av denne lovgivningens regler til sendinger av et visst 
innhold. I Norge omfatter dette det som kalles "programmer" og som defineres i 
motsetning til "enkle meldinger". Igjen er det nødvendig å bruke forståelsen av 
den kringkastede utsendelsen for å kvalifisere anvendelsen av reglene.

Rettsregler forutsetter derfor kunnskap oni den informasjon som 
representeres av bestemte data. Oftest er imidlertid dette bare ett av flere relevante 
kriterier for å anvende regelen. Personregisterlovgivningen gjelder ikke alle 
personlige opplysninger, men bare dem som brukes av bestemte organisasjoner i 
en bestemt form. Straffelovgivningen angår ikke enhver ærekrenkende uttalelse, 
men bare dem som kommuniseres på en bestemt måte.

Innhold er derfor typisk et kvalifikasjonskriterium som ikke brukes alene.
Og med vår forståelse av begrepet informasjon, er dette ikke overraskende - det å 
regulere informasjon som sådan ville komme svært nær mot det å regulere tanker 
eller tro hos mennesker, noe som er fremmed for vårt rettssystem.

(2) Innholdet
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Informasjon kan representeres på svært mange måter. Et traffikksina! kan 
representeres av armen til en politimann, et trafikklys eller et skilt. En person kan 
beskrives med ord. et maleri eller et fotografi.

Det er kanskje for sterkt å hevde at form og innhold er uavhengige av 
hverandre, ettersom innholdet representeres og kommuniseres gjennom en form. 
Men åpenbart kan de innholdskategorier som lovgivningen bruker, representeres 
av ulike former. Personopplysninger kan ha form av en tekst, maskinlesbare data 
eller fotografier i et strafferegister.

Lovgivningen sondrer mellom mange ulike former. I 
opphavsrettslovgivningen er de tradisjonelle verkskategoriene litterære verk, 
kunsteriske verk, musikkverk, filmverk, osv. Man sondrer også mellom f eks et 
musikkverk og fremforingen av verket av en utøvende kunstner. Fotografier 
reguleres gjerne (som i Norge) av særlover. Oppfinnelser er en særlig kvalifisert 
form for innovasjoner som kvalifiseres av patentlovgivningen.

Kategoriene av former for informasjon er færre enn innholdskategoriene. 
Reglene som knytter seg til form er typisk i m material rettslige regler eller regler 
som knytter seg til disse (f eks regler om sensur av film, avleveringspikt for bøker, 
osv). Men også disse reglene har tilleggskriterier som må tilfredsstilles for 
informasjon av en viss form fanges opp av reglene. For eksempel er ikke enhver 
tekst et litterært verk - del er nødvendig at teksten er over en viss terskel av 
individualitet og originalitet. Derfor brukes heller ikke form alene som et 
kritierium i lovgivningen, men brukes nok oftere enn innhold som et 
hovedkriterium.

(3) Informasjonenes form

(4) Strukturen av en representasjon
Hvis informasjon har et bestemt innhold og en bestemt form, kan det virke 
overraskende at man også krever at den skal ha en bestemt struktur for at regler 
kommer til anvendelse. Dette er imidlertid nokså ofte tilfelle.

Et typisk eksempel er personregisterloven som hovedsakelig kommer til 
anvendelse på "personregistre". I norsk rett betyr dette at personopplysningene 
må være organisert på en bestemt måte, og andre lands personregisterlover har
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lignende (om enn forskjellige) krav til organisasjon. Derfor er det bare 
personopplysninger (som innebærer et innholdskriterium) som er representert i en 
bestemt struktur som reguleres, formen er i Norge irrelevant (men i f eks Sverige 
kreves det at opplysningene foreligger i maskinlesbar form).

Det finnes andre eksempler. I offentlighetsloven er "journaler" regulert 
særskilt, og tilsvarende bestemmelser finner man i f eks helselovgivningen i 
forbindelse med pasientjournaler (som bygger på et annet journalbegrep).

Likevel synes det som om bruken av struktur som et kriterium er mindre 
vanlig enn de andre kriteriene som diskuteres i dette avsnittet.

(5) Representasjonens medium
Med "medium" sikter man ikke til formen (bilde, tekst), og ikke til innholdet 
(personopplysninger, ikke-personlige opplysninger) eller strukturen (sekvensiell 
eller tilfeldig), men til den typen av fysisk eller immaterielt medium som bærer 
data.

Det er vanlig å somdre mellom to hovedtyper media - trykte media og 
telemedia.12

Trykte media*^ gis ofte et særlig vern i forfatningen. Men lovgivningen 
gjor ytterligere sondringer. Aviser og tidsskrifter får ofte særlige fordeler i form av 
kildebeskyttelse og regler om sivilt og strafferettslig ansvar (redaktøransvar). Boker

12. "Medium" korresponderer noenlunde med det som i kommunikasjonsteorien 
kalles "kanal". 1 et tidligere arbeid er dette aspektet omtalt som "regulering av 
kommunikasjonskanaler", jfr Bing 1984. "Film" er navnet på en bestemt form 
for informasjon, som kan bæres av mediumet "fotografisk film" (som f eks 
fremføres på en kino) eller "magnetbånd" (som i et videogram). Dette gjør det 
mulig å se at f eks loven om videogramregistering omhandler en bestemt form  
for informasjon representert på et bestemt medium.

13. Blant trykte media kan man regne med representasjon av informasjon på papir 
eller lerret som ikke forutsetter tradisjonell trykking - f eks originale malerier 
eller fotografier. Få rettsregler tar hensyn til slike variasjoner hvis ingen 
systematisk eksemplarfremstilling finner sted. På den andre siden kunne man 
kanskje også regne med musikkverk i form av fonogrammer - eller disse kan 
ses som et eget medium i likhet med film, jfr forrige note.
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er i Norge unntatt fra merverdiavgift, og det er et eget avsnitt om forlagsavtaler i 
opp h avs retts loven.

Som trykt media finner man også brev, som det gjelder mange særregler 
for. Postverket har monopol på fremsendelse av brev. Det finnes egne 
portobestemmeiser, og et strafferettslig vern mot brevbrudd.

Telemedia omfatter minst to forskjellige aspekter.
De opprinnelige telemedia var telefon og telegraf. Kablene som disse 

tjenestene anvendte, har vokst til nettverk basert på radiosignaler og lys 
(fiberoptikk). Tradisjonelt har teletjenester blitt levert av et monopol, men nylig er 
det i mange land - også i Norge - skjedd en oppmykning, særlig under påvirkning 
av kabelfjernsyn.14

Kringkasting er kommunikasjon til det offentlige ved radiosignaler. men 
omfatter også ofte (f eks i Norge) også kabel nettverk. I Europa har kringkasting 
tradisjonelt vært et ansvar for statlige monopolinstitusjoner, men også disse har i 
de siste årene mistet sin enerådende stilling. Kringkasting er en tjeneste levert 
gjennom telekommunikasjonsnettet, med det samme forholdet til nettet som tekst 
har til papir. Det finnes mange andre tjenester - f eks telegrafi, telefoni, telefax, 
datel og datex.

For å diskutere mediumet. må man se både på reguleringen av den fysiske 
struktueren - telekommunikasjonsnetteverket - og organisasjonene som har 
ansvaret for å anlegge og drive disse nettene. Dessuten er det nødvendig å se på 
reguleringen av de utlike tjenestekategoriene, som kanskje nærmest svarer til det 
som i denne sammenhengen kalles et medium.

Film er også et medium (og brukes ofte som betegnelse både på en bestemt 
form, nemlig levende bilder, og et bestemt medium, kinomatografisk film). Film 
blir i Norge sensurert (i motsetning til trykte media), og det finnes også et 
kommunalt kinomonopol for fremføring av film. Tilsvarende finnes det særlig 
regulering av videogrammer.16

14. Lenk (1976) bruker uttrykket "lnformationsrecht" for reglene om kabelfjernsyn 
og bredbåndskommunikasjon.

15. Man kunne på samme måte se på rettsregelene om papir, trykksverte, forlag 
osv i forhold til trykte media, hvor det i prinsipper et det samme forholdet 
mellom fysiske objekter og tjeneste som gjøres tilgjengelig ved hjelp av disse.

16. Igjen har man forholdet mellom de fysiske objektene som bærer filmen og 
filmen selv. De fysiske objektene kan være magnetbånd, og disse er f eks i 
Norge avgiftsbelagt. Dette ville svare til en særlig avgift på papir for aviser.
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Man må også nevne det talte medium - stemme eller lyd brukt direkte for 
kommunikasjon mellom to personer eller til et publikum. Det er gjerne et 
forfatningsmessig vern i forbindelse med bruk av dette mediumet. Og i tillegg 
finnes det regler som beskytter den utovende kunster. Er man særlig subtil, kan 
man også nevne regulering av stoynivå. f eks mellom naboer, som en regulering 
av det talte medium.

(6) Oppsummering
Det kan synes som mer lovende å fokusere på informasjon enn på 
kommunikasjonsprosessen. Reglene om innhold, form, struktur og medium synes 
mer sammenhengende og mindre heterogene. Særlig den siste kategorien omfatter 
nokså vel avgrensete rettsområder som angår særlige former for media - f eks 
kringkasting, aviser eller film.

Man ser lett at disse reglene ofte bruker karakteristika fra 
kommunikasjonsprosessen for å kvalifisere når visse regler finner anvendelse. For 
eksempel far personregisterloven anvendelse på opplysninger med et bestemt 
innhold og struktur i forbindelse med innsamling, lagring, kommunikasjon og 
behandling.

2.3  Informasjonsteknologi
Denne analysen kan ha vært så vidløftig at poenget er blitt borte - nemlig 
interessen for informasjonsteknologi og dens virkning på rettsystemet. Vi har pekt 
på et stort antall rettsregler som bruker kritierier hentet fra 
kommunikasjonsprosessen og informasjonen som sådan. Vi kan oppsummere 
kriteriene og dermed indikere hvilke områder som dekkes av disse reglene:

Regler om
- skapning
- kommunikasjon
- lagring og
- behandling 
av informasjon
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Regler om
- innhold
- form
- struktur og
- medium 
til informasjon

Sett under ett kan dette sees som det potensielle området for informasjonsrett. Det 
ville være et stort og uensartet område. Det vil nok være for stort og for 
sammensatt til å tjene som en adekvat definisjon av hva jurister - praktiserende 
advokater, forskere eller studenter - vil oppfatte som et helhetlig område.

Derfor onsker vi bare å se en del av dette området som emne for den 
gryende disiplinen "informasjonsrett". Og snarere enn å gripe til ytterligere 
analyser eller formelle defiisjoner. tror vi det kan være hensiktesmessig å referere 
til informasjonsteknologien.

Informasjonsteknologi effektiviserer databehandling, og dermed også 
indirekte informasjonsbehandling. Den har potensiell virkning for alle regler som 
styrer slik behandling. Men virkningen avhenger ikke bare av hvorvidt det er 
mulig å anvende slik teknologi - det avhenger av hvorvidt det finnes initiativ eller 
ressurser for å ta teknologien i bruk. Dette impliserer at oppmerksomheten vil 
styres mellom de potensielt relevante bestemmelsene i henhold til hvor den nye 
teknologien settes inn. Det forste stadium vil kreve rettslig analyse og tilpasninger i 
regelverket. Slik analyse og tilpasning kan kreve innsikten til jurister som er kjent 
med informasjonsteknologiens egenskaper, og som er kjent med hvilke løsninger 
man har funnet på andre - kanskje helt forskjellige - rettsområder. Men når 
tilpasningen er skjedd, kan tradisjonelle disipliner absorbere endringene som 
informasjonsteknologien har foranlediget. På denne måten blir den 
informasjonsrettslige jurist en reisende som krysser gjennom rettssystemet og 
hjelper til hvor det oppstår spenninger mellom gammelt og nytt på grunn av 
informasjonsteknologien. Sett på denne måten vil informasjonsretten ikke være 
statisk definert, men være problemorientert og redefinere seg selv når problemer 
oppstår og loses.

Men blant disse problemene vil det være de som ikke lett passer inn i 
allerede eksisterende kategorier, og hvor reguleringen av 
kommunikasjonsprosessen er det fremherskende aspektet. Et slikt eksempel er 
person registerlovgivn i ngen - et annet kan lett bli offentlighetslovgivningen. Slike 
områder kan finne en varig plass i informasjonsretten.
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Men som vi har vist, vil også informasjon som sådan antyde et potensielt 
rettsområde. Dette er regler nokså nær knyttet til informasjon som såndan, og 
informasjonens utallige representasjoner. Her vil informasjonsteknologi kunne ha 
enda mer dyptgripende virkninger. Det er minst to årsaker til dette.

En årsak er det som kalles problemet med de myke maskinene. 
Datamaskinprogrammer kan anses som en type informasjon med et bestemt 
innhold, form og struktur representert på særlige media. Reglene i 
opphavsrettslovgivningen om litterære verk blir stort sett anvendt på 
datamaskinprogrammer. Men programmene styrer datamaskiner og har en 
funksjonell identitet med maskiner. Dette funksjonelle aspektet til informasjon 
utfordrer de tradisjonelle rettsreglene, og kan skape behov for endringer, en 
blanding av de tradisjonelle reglene om informasjon med noen av de reglene som 
til nå bare har regulert fysiske objekter, maskiner eller industrielle anvendelser.*^

Den andre årsaken er informasjonsteknologiens integrerende virkning. Som 
vist ovenfor, har mange rettsregler blitt utviklet med utgangspunkt i 
informasjonens form eller medium. Datamaskiner kan samtidig behandle tekst, 
bilder og lyd. En telekommunikasjonsforbindelse kan brukes for telefoni, men er 
nodvendigvis også et datel-samband. En avis er forskjellig fra et 
kringkastingsprogram - men begge kan man fa tilgang til gjennom et 
telekonimunikasjonssamband ved bruk av datamaskinteknologi.

Derfor må disse gamle kategoriene defineres på nytt. Dette skaper behov for 
en mer analytiske og mindre ad hoc-preget tilnærming til det området som er 
beskrevet foran. Her vil det finnes mange nokså veldefinerte og selvstendige 
problemområder som vil overleve som deler av informasjonsretten.

Etter dette synet er informasjonsrett et dynamisk område hvor rettsspørsmål 
kommer i fokus ved innføringen av informasjonsteknologi, og hvor nye emner blir 
bragt inn i bildet. Mange - kanskje de fleste - av disse emnene vil bli absorbert av 
de rettsområder fra hvilke de forst oppsto. Men noen vil forbli innen 
informasjonsretten som en hensiktsmessig referanseramme. Her vil man også 
samle de regelverk som mer direkte angår informasjon som sådan - særlig bruk av 
datamaskiner (inklusive programmene), telekommunikasjon og andre eksempler på 
informasjonsteknologien.

17. Greenleaf 1983:6 hevder at "the distinction between physical entities and 
information is not one of exclusion, as has been assumed so far."
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3. Kartlegging av dagens strafferettslige vern for im m aterie lle  goder ved 
tckstsoking på Lovdata  - en arbeids- og erfaringsbeskrivelse.

"Del er en dårlig hcuidverkcr som 
legger skylden på verktøyet."

3.1 Innledning.
Under initieringen av dette prosjektet ble det besluttet å kartlegge det eksisterende 
strafferettslige vern av immaterielle goder ved hjelp av Lovdata.

Dette syntes nærliggende instituttets virksomhet tatt i betraktning, og har i 
efterhånd vist seg å gi en nyttig arbeidserfaring med tekstsøking som sådan.

Innledningsvis må det opplyses at analysen av dagens rettstilstand slik den 
fremtrer i kap. 6 flg sannsynligvis ikke bygger på en komplett liste over alle 
bestemmelser som yder immaterielle goder strafferettslig vern, av årsaker som skal 
drøftes nærmere senere.

Det må imidlertid understrekes at utvalget høyst sannsynlig er representativt, 
og at utelatelse av enkelte bestemmelser derfor ikke kan sees å skade helheten i 
analysen.

Det ville sprenge rammene for fremstillingen å gi en utførlig beskrivelse av 
tekstsøkesystemet. Fremstillingen fremtrer derfor dels som en arbeidsbeskrivelse, 
dels som et erfaringsnotat med referansesøking som sådan. I det følgende er altså 
kun de generelle opplysninger om tekstsøking som synes nødvendige for å belyse 
arbeidsoperasjonen tatt med.

Lovdatas system er et datamaskinelt tekstsøkesystem for gjenfinning av 
rettskilder.

Et tekstsøkesystem er en type informasjonssystem som egner seg godt for 
store tekstsamlinger, som for eksempel Norges Lover.

Egnet, både fordi man kan ha behov for hjelp til å finne fortere frem i en 
relativt stor mengde tekst, og fordi et tekstsøkesystem ikke nødvendigvis forutsetter 
at tekstene standardiseres på forhånd.
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I vårt tilfelle var det naturlig å begrense bruken av tekstsøking til Lovdatas I  
base inneholdende Norges I,over. Dette fordi vi befant oss i det som populært 
kalles "legalitetsprinsippets kjernesone" i og med at vi skulle kartlegge et 
strafferettslig vern. samt nødvendigheten av visse praktiske begrensninger. Det 1 
førstnevnte moment skulle dessuten tilsi at et absolutt flertall av de relevante 
bestemmelser befinner seg i Norges Lover.

Tekstbasen Norges Lover er en "full-tekst base", det vil si at alle lovtekster 
ligger inne i sin helhet. Basen inneholder ca. 20 000 paragrafer, og dette utgjor 
ca. 15 millioner tegn.

Den inneholder alle gjeldende og vedtatte lover, hvor endringslovene legges 
som selvstendige lover i databasen inntil de trår i kraft. Når dette skjer, 
innarbeides endringene, og de selvstendige dokumenter for endringslovene slettes, 
såsant de ikke inneholder overgangsbestemmelser eller andre selvstendige 
bestemmelser. (I den trykte utgaven innarbeides alle endringer som efter 
departementets utasagn vil tre i kraft i løpet av et halvt års tid. Øvrige endringer 
trykkes som egen lov.) Hver enkelt lovparagraf er definert som et eget dokument i 
basen, og i tillegg til paragrafene er det også laget et hoveddokument for hver lov. 
Disse inneholder opplysninger om lovtittel. fotnoter til tittel, ansvarlig departement 
og evt. departementsavdeling, vedtagelsesdato, ikrafttredelsesdato, såkalte 
næringskoder og systematiske koder.

For dette prosjektets vedkommende, var formålet med tekstsøkingen å finne 
alle bestemmelser i Norges Lover som strafferettslig rammer misbruk av (andres) 
immaterielle goder. Det som måtte utføres var følgelig det som vanligvis omtales 
som interessesoking: dette er et konseptorbasert søk. man søker altså efter 
opplysninger som er relevante i forhold til et konsept. Motsetningen er 
faktasøking. som går ut på å finne en konkret opplysning, for eksempel innholdet 
i en spesifikk paragraf.

Typisk for interessesoking er at man er i en situasjon hvor man ikke har noe 
klart og entydig bilde av de opplysninger man er ute efter, utover hva dokumentet 
må omhandle for å være interessant.

Formuleringen av spørsmål til systemet er en relativt komplisert prosess som 
måtte gjennomføres i flere deler. En del av arbeidet ligger forut for bruken av 
systemet. Bak arbeidet med klassifisering av de ulike immaterielle goder, lå en 
tentativt uttømmende liste over eksisterende immaterielle goder, som representert i 
pkt 4. Som det fremgår av denne, er de alment kjente begreper på området 
benyttet, så langt det eksisterte noe slikt.
Med denne liste som utgangspunkt begynte tilnærmingen mot databasen.

I defineringen av søkeargumenter er poenget å komme freni til alle begreper 
som må være med for at man skal gjenfinne de relevante bestemmelser. Dette kan
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i utgangspunktet synes trivielt, men som vi skal komme tilbake til, er det slett ikke 
problemfritt.

Det er ofle vanskelig å oppnå høy gjenfinningsgrad og høy presisjon 
samtidig. Med gjenfinningsgrad menes hvor mange av de aktuelle dokumenter i 
basen man klarer å finne under tekstsokingen, og med presisjonsgrad menes en 
angivelse av hvor eksakte søkeresultatene er, det vil si hvor fa/mange irrelevante 
dokumenter man må skrelle av i vurderingen av søkeresultatene. Måling av 
gjenfinningsgrad forutsetter kjennskap til det totale antall relevante dokumenter, 
hvilket vi ikke har, men gjennom presisjonsmåling kan man likevel danne seg et 
temmelig godt bilde av situasjonen.

Som regel vil høy grad av gjenfinning og presisjon gå på bekostning av 
hverandre. For vårt formål, som i de fleste forskningssituasjoner hvor det stilles 
krav til å finne all relevant informasjon i en database, måne vi akseptere at 
presisjonen i utgangspunktet ble forholdsvis lav, for ikke å risikere sentrale huller 
i materialet.

Som utgangspunkt for definisjon av sokeargumentene, ble som tidligere 
nevnt benyttet opplistingen av immaterielle goder, samt bakgrunnskunnskap om 
immaterialrettsbegreper og ren assosiasjonsmetode. Presumtivt stemmer vel 
termene som beskriver immaterielle goder i Norges Lover stort sett med de termer 
som benyttes i immaterialrettsteorien.
Men før vi nærmer oss beskrivelsen av tekstsøkingen, en kort "intro" til de 
aktuelle systemer:

NOVA+STATUS
NOVA*STATUS; Norsk Versjon Av STATUS, er et 
tekstsøkesystem som bygger på det engelske STATUte Search, 
anskaffet av Statens rasjonaliseringsdirektorat i 1974. Ca. 80 % av 
systemet er utarbeidet i Norge, av Rasjonaliseringsdirektoratet i 
samarbeid med Institutt for rettsinformatikk. Systemet kjøres på 
flere typer maskiner og anvendes av flere statsinstitusjoner. Lovdata 
benyttet systemet frem til sommeren 1986.
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SIPT/SIR
Sommeren 1986 gikk Lovdata over til å benytte et an net system; 
SIFT/SIR. S1FT/SIR er et norsk system som er et 
samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner, utarbeidet ved 
Statens Rasjonaliseringsdirektorat og Lovdata.

NOVA*STATUS og SIFT/SIR har meget til felles, og bygger langt på vei på de 
samme utgangspunkter, uten at dette skal behandles nærmere her. SIFT/SIR er 
dog noe mer avansert, blant annet åpner det i motsetning til NOVA*STATUS 
adgang til å soke i flere baser samtidig. Videre er det lagt inn hjelpefunksjoner 
som skal gjore sokingen enklere for brukeren, blant annet en synonynifunksjon 
som innebærer at om man har denne funksjonen slått på, får man forslag til 
synonymer fra en generell liste over uavhengige sådanne. Om man søker på ordet 
"advokat" vil man således også finne dokumenter som inneholder ordet 
"sakfører". Den synonymordliste som systemet tilbyr er foreløpig begrenset, og 
inneholder pr. januar I987, rund» 50 synonymlister. Hovedsakelig er 
utarbeidelsen knyttet til kontekstuavhengige synonymer, det vil si til ord som betyr 
det samme uansett hvilken sammenheng de forekommer i. Et godt eksempel her er 
nettopp termene "advokat"/"sakfører".

I tillegg kan brukeren selv lage sine egne synonymlister, ut fra egne behov. 
Disse kalles definerte "makroer", og lagres i systemet over tid.

Både NOVA*STATUS og SIFT/SIR systemene kan betjenes direkte ved 
hjelp av en terminal, og kommandoordene er på norsk.

Sokearbeidet i forbindelse med dette prosjektet var avsluttet før sommeren 
1986. Dette avsnittet beskriver folgelig en prosess foretatt på et system som 
Lovdata ikke lenger anvender. I og med at systemene iallefall fra et bruker
synspunkt har svært meget til felles, vil arbeidet likevel ikke ha mistet meget av sin 
verdi. En del av de sentrale problemene som dukket opp, vil en mote i tilnærmet 
like stor grad ved referansesoking i Norges Lover, uansett tekstsøkesystem. med 
mindre det legges ned betydelig arbeid i forskjellige hjelpefunksjoner for å bryte 
ned ulike sprogbarrierer man treffer på ved bruk av Norges Lover som database. 
Dette skal behandles nærmere under punkt 3.3.
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3.2.1 Innledning.
I det nian angriper en database er utgangspunktet som regel alltid det samme: en 
bruker har et problem og henvender seg til databasen via tekstsokesystemet for å 
få svar på sine sporsmål. Man må folgelig formulere sitt problem i en form. et 
sokeargunient som systemet kan tolke. Søkeprosessen omfatter altså pr. definisjon 
hele prosessen fra et problem eller et informasjonsbehov blir klart for brukeren, til 
databasen kommer med respons på sporsmål via søkesystemet.
Prosessen har følgelig to deler: En intellektuell og en maskinell. Den intellektuelle 
del består både av hva vi kan kalle første og siste fase, nemlig forberedelsen til 
tekstsokingen og den endelige vurderingen av resultatet. Mellom disse to ligger 
den maskinelle delen, selve søkingen i systemet.

3.2 Prosessen.

3.2 .2  ",Førsle intellektuell del".
Den informasjon vi ønsket av databasen Norges Lover, var en oversikt over alle 
paragrafer som yder immaterielle goder et strafferettslig vern. På bakgrunn av 
dette informasjonsbehovet, måtte det formuleres søkeargumenter. En slik prosess 
innebærer at man må finne hvilke "ideer" disse problemene består av, og beskrive 
hver ide i termer som man antar at er benyttet i dokumentene i basen, det vil si i 
de enkelte paragrafer. (En datamaskin kan jo som kjent egentlig kun foreta 
sammenligninger. Med mindre den har en innlagt synonymfunksjon vil den kun 
kunne finne igjen de ord man ber den lete efter, og ikke noe som ser annerledes 
ut, selv om det aldri så mye har nøyaktig samme meningsinnhold.)

Som nevnt innledningsvis tok vi her utgangspunkt i vår egen opplisting av 
immaterielle goder, kombinert med bakgrunnskunnskap og rene assosiasjoner. Så 
langt vi har kunnet kontrollere resultatet, var det her ikke særlig problematisk å få 
fatt på de samme begreper som er benyttet i de enkelte lovparagrafer som 
omhandler immaterielle goder. Begreper som "åndsverk", "fotografier", 
"fonogram", "oppfinnelse", "brev" og "ære" ga god. og tilsynelatende 
representativ respons fra systemet. Noe mer komplisert var det å definere 
søkeargumentene slik at kun de paragrafer som angikk strafferettslig vern av slike



goder ble satt på resultatlisten. Efter en del frem og tilbake falt valget på termene 
"straff", "brudd" og "overtredelse" da vi mente at dette var de mest benyttede 
termer i generelle straffebud. Ord som for eksempel "forsett" var lite egnet, da 
dette jo ikke alltid er et nodvendig kriterium for å bli ilagt straff.

Valgets berettigelse vil belyses med følgende eksempler: ^
Fra kategori A. frembringelsesvernet:

Lov om oppha\'srelt til åndsverk m.v. Lov 1961-05-12 02. § 54.
"Med boter eller fengsel inntil tre måneder STRAFFes den som forsettlig 
eller
uaktsomt OVERTREr:
a) bestemmelser gitt til vern for opphavsretten i 1, og 2. kapittel, forskrifter 
utferdiget etter § 28 annet ledd eller forbud nedlagt etter § 48.
b) bestemmelser gitt i 5. kapittel. §§ 46. 47 eller 48. siste ledd.

På samme måte STRAFFes den som i hensikt å gjøre dem 
tilgjengelige for almenheten innfører eksemplar av ÅNDSVERK, av arbeid 
som nevnt i § 43. eller av grammofonplate eller annet lydopptak som nevnt i 
§ 45, når eksemplarene ikke lovlig kan fremstilles her i riket.

Den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å påføre de i § 52 nevnte 
opplysninger på et verk som han forestår trykningen av, STRAFFes med 
boter.

Forseelsene påtales ikke av det offentlige med mindre det begjæres av 
fornærmede eller finnes påkrevd av almene hensyn."

Fra kategori D, Personlighetsvernet:
Almindelig borgerlig STRAFFelov 1902-05-22 10 § 246.
"Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens ÆREsfolelse 
eller som medvirker dertil, STRAFFes med bøter eller med fengsel inntil 6 
måneder."

18. Søketermene er skrevet med store bokstaver, dette er slik de fremkommer i 
SIFT/SIR for å gjore det lettere for brukeren umiddelbart å se hvorfor det 
aktuelle dokument er funnet.
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I det første tilfellet var søkeargumentet
åndsverk* + straff*, brudd*, overtre*?

I det andre tilfellet
a r e * +  straff*, brudd*, overtre*?

Som det fremgår av de ovennevnte eksempler og sokeargumenfer, er det ikke slik 
man rent visuelt ser det helt identisk likhet mellom soketermene og de svar som er 
kommet frem. La oss derfor kort forklare hvordan man formulerer et slikt 
sokeargument, dog begrenset til de teknikker man kan benytte i systemene 
NOVA+STATUS og SIFT/SIR.

Tekstsoking er en form for dialog, hvor man oppgir ett eller flere ord til et
tekstsøkesystem. Systemet sammenligner de oppgitte ord med de ord som ligger i
ordbokfilen i databasen. Tilbake får man vite hvor mange dokumenter systemet 
har funnet som inneholder de ordene man har oppgitt.

NOVA*STATUS og SIFT/SIR tillater to hovedmåter å stille spørsmål på:
Den ene går ut på at man kan kombinere ord med "logiske operatorer" (jfr. 
nedenfor). Den andre måten tillater at man i tillegg deler spørsmålet opp i klasser 
med synonymer.

Man kan også søke på ordstammer med fri endelse ved å avslutte ordet 
hvor man vil med en asterisk ("*"). Dette kalles høyretrunkering, og kan for 
eksempel se slik ut:

foto*
Systemet vil da også gi respons på dokumenter inneholdende ordene:

foto* graf 
grafi 
grafen 
graf ens 
kopiering 
staikopi

Fordelen med dette er selvfølgelig at man slipper å skrive alle grammatikalske 
former av ordene, en mulig ulempe kan være at man får respons på ord man 
overhodet ikke er interessert 1. Det blir hermed opp til den enkelte bruker å sørge



for at man benytter hoyretrunkering på en hensiktsmessig måte. Skoleeksempelet 
på en "ekstremt vellykket" trunkering er soken efter dokumenter som angår biler. 
Resultatet kan da se slik ut:

bil* en 
er 
ens 
aieral
Hglen
ogde
der
lighetserstatning
etc.

Som et eksempel fra dette prosjektet kan nevnes at vi forsøkte å trunkere ordet 
"verk" (i betydningen åndsverk).

Systemet ga da respons på "verk" som "verkiiad", og "å sette i verk noe". 
Her fikk vi frem en mengde uinteressante bestemmelser selv om det ikke dreiet seg 
om så mange ulike betydninger. I SIFT/SIR foreslår systemet automatisk hvordan 
et ord bør trunkeres, og dette kan jo være en stor hjelp. Når det gjelder problemer 
som oppstår ved flertydighet av begreper, skal dette også behandles nærmere 
nedenfor under punkt 3.3, om enn i en noe annen sammenheng enn hva bruk av 
trunkering angår.

Videre kan man kombinere ord på forskjellige måter. Ved å bruke .og., 
.eller.,  . ikke., eller i kortform + , - kan man definere søkeargumenter som enten 
skal inneholde flere ord innen samme dokument, alternative ord i samme 
dokument, eller kun visse ord og ikke andre. La oss tenke oss et konstruert 
eksempel: Hvis man er ute efter saker fra Høyesterett som omhandler overtredelse 
av veitrafikkloven ved kjøring i beruset tilstand, men kun er interessert i 
promillekjøring og ikke kjøring i narkotikarus, kunne man formulere et 
søkeargument slik:

19. Man bør imidlertid være varsom med bruken av minus-tegnet. Man kan her 
logisk "feilkoble" fordi man tror man ber om dokumenter som viser saker hvor 
bilføreren ikke var i narko-rus. Saken er derimot at man utelukker dokumenter 
hvor ordet "narko" i det hele tatt forekommer, - og hva da med de tilfeller hvor 

Fortsetter neste side
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over! red* , be rus* + veitrafikk* + p romi II* - narko*?
Videre kan man også markere at man onsker at ord skal stå i samme setning i et 
dokument, ved bruk av en såkalt avstandsoperator (//). Ved å sette et tall mellom 
strekene kan man markere at avstanden ikke skal være mer enn for eksempel 151 
ord. For vårt formål var dette meget praktisk i forbindelse med Kategori A 
"Frembringelsesvernet, utovende kunstneres prestasjoner". Ved å benytte 
avstandsoperator her. var det mulig å unngå nær sagt alle prestasjoner "uten 
kunstnerisk verdi". Her kunne vi også ha satt ordene efter hverandre som et 
sammenhengende begrep, men på den måten ville vi ha utelukket muligheten for 
å finne bestemmelser hvor ordene ikke står i samme rekkefolge.

Til slutt skal nevnes at man også kan søke på klasser av ord. Her fyller 
man ut så mange klasser med synonymer man vil, ut fra hvilke ideer man har om 
sine spørsmål. En slik funksjon ligger i begge systemer. Hver klasse representerer 
her en ide. Klassesoking er særlig nyttig for nier sammensatte problemstillinger. 
For vårt formål syntes klassesoking ikke særlig relevant. Dette fordi vi raskt 
erfarte at det på grunn av størrelsen på søkeoperasjonene var nyneløst å kartlegge 
mer enn
ett immaterielt gode om gangen, og siden det da kun var en ting til som måtte 
oppfylles for at dokumenter skulle være relevante - nemlig strafferettslig beskyttelse
- syntes klassesøk mindre praktisk. Likevel benyttet vi metoden under SIFT/SIR da 
vi kontrollerte alle søkeoperasjonene på dene systemet efter avsluttet kartlegging, 
for å sjekke eventuelle forskjeller. Resultatene ble helt identiske med dem fra 
NOVA*STATUS.

I forbindelse med beskrivelse av denne "første intellektuelle fase" må det 
knyttes noen kommentarer til det som på området er kjent som "feed-back"- 
effekten. I korthet innebærer det at en relativt uerfaren tekstsøker raskt kan 
forbedre sine søkeresultater ved å se over sine tidligste argumenter og resultater, 
sammenligne disse og søke å trekke noen konklusjoner av dette som skal fa 
innvirkning på de videre søkeargumentsforniuleringer og folgelig derved også på 
resultatene. Modifisering av sokeargumenter skjer oftest uten assistanse fra 
systemet, til tross for at dette godt kan tenkes. Omformuleringen skjer rett og slett 
gjennom at man danner seg et bedre bilde av ordbruken i den aktuelle databasen.

Fortsatt fra forrige side
alkoholrus ble konstatert, men man fattet mistanke om at det var narkotika med i 
spillet også, uten at dette ble bevist?



32

og således lettere klarer å fa ut det man er Interessert i ved hjelp av 
sokeargumentene.

Ofte vil en bruker også kunne endre sin forståelse av de aktuelle problemer 
underveis, dette omtales ofte som sokeprosessens dynamiske karakter. Det er 
gjennomført flere vellykkede forsøk på dette området, blant annet ved Institutt for 
rettsinformatikk i prosjektet NOR1S (8). I vårt tilfelle viste "feed back"-prosessen 
seg (dessverre) ikke særlig fruktbar, da vi i utgangspunktet traff relativt godt hva 
argumentvalg angikk, mens paragrafene vi fant frem til var for uensartede til at det 
virket mulig å spesifisere problemene særlig klarere uten fare for å miste 
vesentlige bestemmelser. "Treffsikkerheten" har sannsynligvis sammenheng med 
at vi hadde et relativt godt bilde av hva vi ville ha fatt i på forhånd, svært mange 
av bestemmelsene var ikke ukjente. En jurist som benytter Lovsamlingen som 
database er vel i så måte en relativt atypisk bruker som målestokk for vurdering 
av feed-back informasjon. Soni nevnt tidligere, anså vi det i tillegg for nødvendig 
å sette høy gjenfinn i ngsgrad foran høy grad av presisjon i de innledende faser.

Vanligvis er feed-back prosessen dog meget verdifull, og det har nå i flere 
år blitt rettet stor oppmerksomhet mot hvordan man kan få systemene til å delta 
aktivt i denne prosessen. I:lere eksperimentelle systemer har vært testet, for 
eksempel RESPONSA.

Innunder punktet om feed-back informasjonen og dennes verdi, vil vi nevne 
en annen effekt som viste seg verdifull i dette prosjektet.Lovtekstene er lagret i 
samme rekkefolge som vi kjenner fra den trykte utgave, og søkesystemene tillater 
at man "blar" i den enkelte lov man kommer inn på. uavhengig av den 
sokemessige resultatliste. Slik var det for eksempel meget nyttig i straffeloven, hvor 
§ 390 kom opp på resultatlisten, i motsetning til § 390 a. som også var relevant 
for vårt formål.

3.2.3 "Maskinell del".
Tilsammen foretok vi 35 fullstendige søk, utover en viss forutgående 
eksperimentering. Alle sokeargumentene inneholdt ett immaterielt gode, samt 
kombinasjonen straff, brudd, overtredelse. Høyretrunkering ble benyttet hele 
veien, jfr. eksemplene under pkt 3.2.2. Systemet foretar så en sammenligning av 
sokeargumentene og sin egen ordliste, man kan tenke seg en slags telefonkatalog. 
Både i NOVA*STATUS og SIFT ligger dataene lagret i en såkalt invertert 
fllstruktur, filene er spaltet. Filsystemet består av en ordbokfil (også kalt søkefil 
eller indeksfil), og en dokumentfil, hvor tekstene ligger.
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Ordbokfilen inneholder alle ord eller uttrykk som det er mulig å søke på, 
det vil si alle meningsbærende ord i Lovsamlingen. Til hver slik term er det i 
ordbokfilen knyttet henvisninger til alle dokumenter som termen forekommer i. til 
hvilken setning og hvor i setningen termen befinner seg. Ordbokfilen er vanligvis 
lagt opp alfabetisk, for eksempel for å lette gjenfinning ved bruk av trunkering. 
SIFT har en noe annen organisering, for å lette arbeidet med vedlikehold av 
ordbokfilen. Dette for at man skal slippe total omorganisering av filen ved 
eventuelle tillegg.

Responstiden, det vil si den tid det tar å få tilbakemelding fra systemet på et 
sokeargument, blir vesentlig kortere ved invertert filstruktur enn i systemer hvor 
maskinen må "bla" gjennom hele dokumentsamlingen.

Under arbeidet med dette prosjektet ble responstiden dog ofte noe lang, men 
dette skyldtes interne koblingsproblemer og manglende datakapasitet. Noe så 
trivielt som aktivt byggearbeid på nabotomten i Niels Juels gate hvor både Institutt 
for rettsinformatikk og stiftelsen Lovdata holder til, gjorde sitt til at en del søk 
måtte gjennomføres flere ganger.

3 .2 .4  ''Annen intellektuell del".
Responsen fra systemet bringer oss naturlig over i fase 3, hvor relevansvurdering 
av de enkelte dokumenter må gjores av brukeren selv.

Både gjenfinnings- og presisjonsvurderingen knytter seg til dette begrepet: 
"relevante dokumenter".

Hva er så dette?
Bing (1982:47) har en definisjon av hva som er en relevant rettskildefaktor:
"Vurderingen av hvorvidt et dokument er relevant, må knyttes til et bestemt, 
juridisk problem - som kan være svært konkret eller svært generelt. Det er i 
forhold til dette juridiske problem at brukeren trenger argumenter, og slike 
argumenter finner brukeren blant annet i rettskildefaktorer. Med 
utgangspunkt i denne situasjon vil vi anse en rettskildefaktor for relevant 
hvis:
I. Brukerens løsning av det rettslige problemet ville blitt annerledes hvis 

brukeren ikke hadde kjent innholdet i faktoren, det vil si at det av 
faktoren kan utledes minst ett argument.

II. rettslige meta-normer krever at brukeren skal undersøke hvorvidt 
faktoren tilhører gruppe I, eller
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III. Brukeren finner det selv nødvendig å vurdere hvorvidt faktoren 
tilhører gruppe I."

For vårt tilfelle kommer både punkt I og III til anvendelse, men hva punkt II 
angår, kan vi vanskelig se at det eksisterer noen rettslig meta-norm som krever 
slik undersøkelse i forskningsøyemed. De vitenskapelige normer som medfører 
undersokelseskra\ er likevel sikkert 
vel så krevende.

Systemets tilbakemelding ser for eksempel slik ut:
a:re* + straff*, brudd*, overtre*?
44 DOKUMENTER FUNNET
Gl KOMMANDO?

Her dreiet det seg om relativt mange dokumenter, så i første omgang syntes det 
tilstrekkelig å bare se på titlene. I andre tilfeller kom systemet opp med så få 
dokumenter at det var enklere å lese dem i full tekst i første omgang.

Hvordan nå formidle selve relevansvurderingen på en interessant måte? 
Det hele var i dette tilfellet relativt enkelt, da utgangspunktet jo var klart: å 
kartlegge alle bestemmelser i Norges Lover som yder immaterielle goder et 
strafferettslig vern. At det her i praksis ikke var så vrient å skille klinten fra 
hveten, vil illustreres med to eksempler fra de 44 funne dokumentene som nevnt 
ovenfor:

Klinten:
STRAFFeprosessloven 1981-05-22 25 § 131.
"Før forklaring avgis, spør rettens formann vitnet: ’Forsikrer De at De vil 
forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe?’ Til dette 
svarer vitnet stående og med loftet høyre hånd: ’Det forsikrer jeg på ÆRE 
og samvittighet.’ Alle de tilstedeværende skal reise seg når forsikring blir 
avgitt."



35

Hveten:
STRAFFeloven 1902-05-22 10 § 247.
"Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade 
en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller 
tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker 
dertil, STRAFFes med boter eller med fengsel inntil I år. Er 
ÆREkrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers 
under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år 
anvendes."

Efter å ha vurdert 137 funne dokumenter, satt vi igjen med 33 bestemmelser som 
er nærmere vurdert i kap 6 flg. Hvor høy gjenfinningsgrad vi her har hatt, vites 
ikke nøyaktig. Dette fordi det ville sprenge rammene for prosjektet å benyne 
ressurser på å gå gjennom hele lovsamlingen manuelt for å få noe å måle 
søkeresultatene mot. Det eksakte antall bestemmelser på området er ikke kartlagt i 
noen sammenheng, så vidt oss bekjent.
Forholdstallene viser iallefall at presisjonsgraden var forholdsvis lav, og siden grad 
av gjenfinning og grad av presisjon vanligvis hevdes å være omvendt proporsjonale 
på dette området, taler vel presumsjonen for at gjenfinningsgraden ikke er så 
verst. Ved å supplere våre bakgrunnskunnskaper med disse resultater, syntes 
materialet iallefall representativt, og faktisk var våre antagelser om antallet 
bestemmelser noe lavere enn mengden relevante paragrafer funnet ved hjelp av 
systemet.

Når det gjelder kategori B "Kjennetegnsvernet", må vi dog fa føye til at vi 
her er klar over at det finnes langt flere bestemmelser som verner ulike 
stillingstitler. Som det fremgår av de regler vi har plukket frem, er imidlertid disse 
reglene sterkt beslektet, og vi har derfor valgt ikke å grave opp flere enn de vi fikk 
fatt i ved søkingen.

33 bestemmelser er altså resultatet av en stadig glødende linje til Stiftelsen 
Lovdata. Hvordan så evaluere et slikt resultat? Personlig synes vi at bredden i det 
presenterte antall skulle tilsi at vi kan håpe på ikke å befinne oss så alt for langt 
fra "sannheten". Underveis gjør man seg dog noen refleksjoner om hvorfor det 
ikke ble så meget bedre...
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3.3  Generelle problemområder.
3.3.1 Innledning.
Som vi har vært inne på tidligere, er det typen "referansesoking" som forst og 
fremst er aktuell i forskningssituasjoner. Her er man vanligvis ikke på jakt efter 
svar på et konkret spørsmål, men kartlegging av en noe større del av en 
dokumentsamling, som dokumentasjons- eller analysemateriale.

Referansesoking er følgelig en langt vanskeligere søkesituasjon å tilfredsstille 
maskinelt enn faktasoking. Automatisering forutsetter som regel en viss form for 
standardisering og formalisering av informasjonsdokumentene det skal kunne søkes 
efter. Dette er overkommelige problemer så lenge det kun dreier seg om faktiske 
opplysninger, men blir mer komplisert når man skal uttrykke selve innholdet i en 
tekst. Når det gjelder anvendelsen av Norges Lover som database, er det fem 
problemområder vi finner her har særlig relevans i forhold til referansesoking, og 
som er meget særegne for akkurat denne tekstsamlingen. Disse vanskelighetene 
har alle med det sproglige innhold å gjøre. La oss først kun minne om det trivielle 
faktum at innholdet i et dokument oppfattes forskjellig av ulike personer, og at det 
ofte vil være delte meninger om hvorvidt et dokument er relevant eller ikke. Isolert 
sett er vel dette en positiv ting, tatt i betraktning at jus ikke er noen eksakt 
videnskap. men samtidig er det derfor ikke mulig å konstruere et system for 
referansesoking hvor alle relevante og kun de relevante dokumenter alltid blir 
funnet. Søkeresultater kan derfor bare oppfattes som et forslag til relevante 
dokumenter.
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Det mest opplagte problem ved å benytte Norges Lover som database, er det 
faktum at samlingen inneholder lover som har blitt til over en 300-års periode. Vi 
har opplevet en del omveltninger i rettskrivningsnormene under tiden, og det er 
ikke mange meningsbærende ord som staves likedan i dag som i 1685. Som vi 
delvis har vært inne på tidligere, foretar maskinen kun sammenligninger, og vil 
på foresporsel om åndsverk*? ikke kunne finne ordet "aandsverk" med mindre 
dette er lagt inn som for eksempel en automatisk synonymfunksjon, hvilket det 
idag ikke er. Det sier seg selv at et slikt arbeid ville være usedvanlig 
ressurskrevende, tatt i betraktning at det her dreier seg om mer enn 300 års 
rettskrivningsnormer.

3.3.2 Problemområde I . Tidsfaktoren.

3.3.3 Problemområde 2. Sprog redaksjonen.
I tillegg kommer at vi i Norge pr. 1987 har to offisielle skriftsprog; bokmål og 
nynorsk, foruten flere rettskrivningsnormer, basert på de enkelte dialekter. Fra en 
demokratisk synsvinkel er det mye positivt i at den sproglige flora også kan skues i 
lovgivningen. Idag er det jo som kjent slik at sprogføringen i den enkelte lov 
bestemmes av lovkomiteens saksordfører. Dette passer klart nok meget dårlig inn i 
automatiserings- og dataalderen, og vanskeliggjør tekstsøking i Norges Lover 
ytterligere. Så lenge det dreier seg om ulik bruk av endelser, kan 
høyretrunkeringen langt på vei lose problemet; Lov om vitskaplege STILLINGTITIar 
kan fungere som eksempel på dette. Svært ofte skrives dog ord helt forskjellig, 
særlig om man ser bokmål i forhold til nynorsk. Som et eksempel kan nevnes 
kjennelse/ordskurd.

To rettskrivningsnormer hadde det vel vært mulig å få et tekstsokesystem til 
å samkjøre. I Norges Lover er imidlertid situasjonen den at om man slår sammen 
alle de ulike skriftsprog som er benyttet totalt, er antallet flere ganger storre. Dette 
problemet kompliseres ytterligere ved lovendringer. Dette fordi det kun er ved 
Grunnlovsendringer at lovens opprinnelige sprogform benyttes. I andre lover blir 
endringer foretatt efter dagens rettskrivning, slik at resten av loven beholder sin 
opprinnelige form. Hvor man bare endrer en del av en paragraf, kan dette følgelig 
slå ekstra uheldig ut fra et tekstsøkingssynspunkt fordi en så liten enhet som en
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setning kan inneholde forskjellige sprogformer. I det sistnevnte tilfelle vil en 
bruker iallefall ha nytte av dette som feed-back informasjon, fordi vedkommende 
blir klar over flere sprogformer som burde benyttes i sokeargumentene. Oss 
bekjent er det ikke foretatt noen studie av hvor mange rettskrivningsnormer som 
totali er representert i lovsamlingen, det hadde kanskje både fra en historisk, 
filologisk, en sosiologisk og en juridisk side sett vært interessant å vite noe mer 
om dette. - Rik sprogflora eller ikke, når det gjelder automatiseringsarbeid 
representerer dette et klart problem.

3 .3 .4  Problemområde 3. Flertydiglieten.
Enda et sproglig problem ligger i det som kalles flertydighet. I dette ligger at ord 
kan være homonymer, det vil si at ordene har mer enn en klar betydning. For vårt 
tilfelle har dette vist seg ved begrepet "verk" under den innledende eksperimentelle 
sokefasen. Termen ble ikke benyttet efter dette, da det tydelig fremgikk av 
tilbakemeldingen fra systemet at termen var uegnet som sokeord. "Verk" kan 
betegne et skaperverk, slik det åpenbart siktes til i vår kategori 
Frembringelsesvernet. Videre kan "verk" betegne for eksempel et kraftverk, en 
form for smerte, og begynnelsen på noe ("satt i verk

Selv om flertydighet åpenbart kan medføre at presisjonsgraden ved 
sokeoperasjoner svekkes, vil dette dog neppe lede til mer enn litt ekstra arbeid. 
Uansett hvor bred respons man får fra systemet, burde utsiling av andre 
"meningsvarianter" være relativt enkel under relevansvurderingen, hvor ordene 
ikke tolkes løsrevet fra konteksten.

3 .3 .5  Problemområde 4. Synonymer.
Dette er faktisk et problemkompleks med flere sider. For det første defineres ord 
som synonyme når de består av samme ordstamme. men har forskjellige endelser. 
Dette vil i praksis ofte bestå av forskjellige grammatikalske former av et ord. Dette 
problemet avhjelpes dog som tidligere nevnt ved funksjonen trunkering.

I tillegg til dette har vi de kontekstuavhengige synonymer, ord som bærer 
omtrent samme meningsinnhold relativt uavhengig av saklig sammenheng forøvrig. 
Kvinne/dame er et godt eksempel på dette.

En tredje synonymproblematikk, er at ord kan være synonyme avhengig av
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at de forekommer i en spesiell sammenheng. Dette kan gjelde ord som vanligvis 
ikke oppfattes som synonyme. I saker som gjelder behovsprøving av stipend fra 
statens lånekasse for utdanning for særlig unge lånsøkere kan for eksempel "mor" 
og "far" være synonymer, men aldri i en sak om barnefordeling efter skilsmisse. 
Under søkeoperasjonen oppstilte vi straff, brudd og overtredelse som synonymer.

Det blir følgelig ekstra viktig å beskrive et problem utførlig. Jo flere 
synonymer som brukes til å beskrive hver ide. desto større blir sjansen for å finne 
relevante dokumenter. Herunder må nevnes at man må ha klart for seg at ting 
beskrives tildels meget forskjellig i ulike sammenhenger, for eksempel er det stor 
forskjell på rettsreferater og lovsprog. I dette prosjektet har vi dog kun operert 
med lovtekster.

Som det fremgår av sokeargumentene beskrevet foran, benyttet vi aldri mer 
enn en term for et immaterielt gode om gangen, for ikke å gjøre sokeoperasjonene 
for store. Hva som ikke fremgår av disse eksempler, er at vi hadde store 
problemer med å finne synonymer til de begreper vi selv har benyttet i 
klassifiseringen av de ulike immaterielle goder, utover de synonymer som er 
resultat av ulike grammatikalske former. Som vi har vært inne på tidligere, søkte 
vi i denne klassifiseringen å benytte de alnient kjente begreper på området, men 
utover dette ble det problematisk. Ut fra vår bakgrunnskunnskap om 
bestemmelsene på området, er det vår oppfatning at begreper knyttet til de enkelte 
immaterielle goder i liten grad varierer i lovsproget, det finnes få synonymer 
utover de vi har definert som de grammatikalske. Dette kan muligvis ha 
sammenheng med det faktum at immaterialrettsområdet i relativt liten grad har 
vært gjenstand for samfunnsdebatt og store omveltninger. Dessuten kan det synes 
som om man i juridiske kretser har en tendens til å benytte de samme begreper, 
hvilket jo skaper mindre grunnlag for misforståelser, noe som ofte er fordelaktig.



3 .3 .6  Problemområde 5. Fragmenteringen.
Sist - men ikke minst, må det knyttes noen kommentarer til de problemer som 
skyldes lovverkets fragmentariske karakter. Som kjent er det den enkelte paragraf 
som utgjor den sokbare enhet i Norges Lover, men en paragraf og en rettsregel er 
meget sjelden synonyme begreper for en jurist. Ikke bare må man gjore bruk av 
rettskildefaktorer som ligger utenfor selve lovverket i tillegg til den enkelte paragraf 
for å utlede selve rettsregelen, like ofte må man trekke inn andre paragrafer i 
samme lov eller andre lover. Typisk kan nevnes forholdet mellom straffeloven og 
straffeprosessloven. Regelfragmenter kan gripe inn i hverandre på mange måter, 
en paragraf kan for eksempel innebære en innskrenkning eller utvidelse i forhold 
til en annen. Særlig problematisk for vårt tilfelle, er den oppdeling som ofte 
forekommer hvor en rettsregels betingelsesledd og rettsfølge står i forskjellige 
paragrafer.

Dette er komplisert fordi "rettsfølgeparagrafen" ofte er utformet slik:
Fra kategori A "Frembringelsesvernet":
Lov om forsvarsviktige oppfinnelser § 10.
"Den som forsettlig eller uaktsomt overtreder denne lovs § 2, første eller 
annet ledd, eller § 12, annet ledd, annet punktum, eller unnlater å gi 
opplysninger som kreves etter § 4, eller gir ufullstendige eller uriktige 
opplysninger, eller som overtrer bestemmelser utferdiget med hjemmel i 
§ 6. annet ledd, eller § 7, første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 
I år hvis ikke forholdet rammes av strengere straffebud."

Fra et rettsteknisk synspunkt må fragmentarismen stort sett oppfattes som en 
fordel, men som tidligere har vi her kun automatiseringsverdien for øyet.
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I punktene ovenfor har vi sokt a formidle noen erfaringer innhentet under bruken 
av Lovdata for å kartlegge et totalt strafferettslig vern av immaterielle goder. Det 
kan synes som om de problematiske sidene tar vel mye av oppmerksomheten. La 
oss da bare minne om at alternativet til tekstsøking i et slikt arbeid ville være å gå 
gjennom lovsamlingen manuelt - noe som er utrolig meget mer ressurskrevende, 
og innebærer fare for minst like mange "huller". - I praksis et "ikke-eksisterende 
alternativ". Hva man imidlertid kan antyde, er at det ikke først og fremst i 
interessesøking i forskningsøyemed at databasen kommer best til sin rett. Grunnen 
til dette er nok at en vesentlig del av de forutsetninger som må være til stede hos 
brukeren, tildels mangler i en slik forskningssituasjon. Disse forutsetninger er i 
hovedtrekk:

1) Godt overblikk over hvilken informasjon man ønsker å finne.
2) God bakgrunnskunnskap vedrørende rettskildenes utforming, innhold og

sprogbruk.
3) God bakgrunnskunnskap vedrørende sokesystemets oppbygning og bruk.

Vi har vurdert å foreta et nærmere tidsstudie av tekstsøkingen i forbindelse med 
dette prosjektet, og forkastet dette fordi det neppe ville være av særlig verdi for 
andre brukere, da det er så mange faktorer som spiller inn på denne. Den enkelte 
brukers datakapasitet kan jo variere, linjen til Lovdata kan under ulike 
omstendigheter by på problemer, etc.

Lovdata er en relativt ung stiftelse, og databasene er ennå små i forhold til 
hvilke visjoner mange har om dens muligheter. Pr. 1987 er den likevel på enkelte 
punkter meget mer innholdsrik enn den enkelte jurists samling av rettskilder.

Stiftelsen Lovdata har i sitt slagord formulert meget godt hva hensikten 
kanskje først og fremst er: "Rettskilder på fingerspissene". Lovdata tar primært 
sikte på å være et gjenfinningshjelpemiddel "til bruk i hverdagen" for 
profesjonelle rettskildebrukere. I forskningshverdagen er søking i statistisk øyemed 
kanskje mer relevant - andres erfaringer på området påventes i spenning.

La oss til slutt minne om at man ikke må la det beste bli det godes fiende i 
dette tilfellet - uten Lovdata hadde vi neppe kunnet drive kartlegging i denne 
utstrekning overhodet.

3.4 Konklusjon.
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4. Immaterielle goder: Klassifisering

Under pkt 2 foran har vi diskutert "informasjonsrett" mer generelt. I denne 
rapporten skal vi diskutere det strafferettslige vernet av immaterielle goder. Dette 
forutsetter at man kan identifisere forskjellige kategorier av immaterialle goder.
Som bakgrunn bruker vi den forståelse av "informasjon" og hvordan lovgivningen 
regulerer ulike sider av "informasjon" som et gode.

Tradisjonelt er immaterielle goder blitt behandlet som en del av 
formuesretten. og "immaterialrett" er benyttet som en samlebetegnelse for 
opphavs-, patent-, fotografirett mv. Man har hovedsakelig operert med en sondring 
mellom regler til beskyttelse av "åndsprodukter" (åndsverk, oppfinnelser mv) og 
regler som beskytter "kjennetegn" eller andre karakteristika for mennesker, 
verdier eller gjenstander som tjener til å holde dem fra hverandre slik at man 
unngår sammenblanding eller forveksling.

Vårt formål er å belyse immaterielle goders strafferettslige vern. For dette 
formål synes det da hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en forståelse av 
immaterielle goder som ikke utelukkende spiller på det okonomiske aspekt. Et 
bredere perspektiv vil forhåpentligvis kunne gi et bedre grunnlag for forståelsen, 
og for de rettspolitiske vurderingene av det strafferettslige vern som rapporten 
avslutningsvis vil berore.

Tradisjonelt er immaterielle goder verdier som ikke er av håndgripelig art, 
selv om verdiene gjerne manifisterer seg fysisk - f eks i form av boker, 
varemerker, tegninger osv. De immaterielle godene er derfor først og fremst 
knyttet til menneskers bevissthet, som kunnskap i en eller annen betydning av dette 
ordet. Her ser vi en klar forbindelse til den generelle diskusjonen av 
informasjonsrett foran.

Men med en såvidt vid angrepsvinkel kan det synes som om man får et for 
mangfoldig område til at det blir mulig nærmere å analysere det strafferettslige 
vernet. Imidlertid tror vi at man kan presisere feltet noe nærmere ved å se på de 
rettighetsposisjoner man står overfor.



Et vern av informasjon (i den betydningen vi bruker det her) tar sikte på å 
hindre at andre snylter på det frembringeren har skapt, utviklet eller på annen 
måte frembragt, og som har manifistert seg i en eller annen form for 
kommunikasjon. Kjennetegnsretten vil f eks fremstå som en beskyttelse mot at 
noen soker å benytte seg av tegn som i folks bevissthet er knyttet til en bestemt 
virksomhet, eller en bestemt vare eller tjeneste.

Dette utgangspunktet kan forlenges mol et "kommunikasjonsvern", 
eksemplifisert med ytringsfriheten. Det er et immaterielt gode at man har en rett til 
fritt å ytre seg. til å kommunisere med andre. Denne retten blir imidlertid 
begrenset, kanskje særlig av personlighetsvernet hvor man finner regler som tar 
sikte på å ramme f eks ærekrenkende ytringer, men også ytringer som er 
blasfemiske, er nedsettende for visse persongrupper inv. Dette blir derfor også en 
gruppe immaterielle goder det er naturlig å operere med.

De immaterelle godene kan dermed samles i fire hovedgrupper:
A: Frembringelsesvern 
B: Kommunikasjonsvern 
C: Kjennetegnsvern 
D: Personlighetsvern

Nedenfor er elementene i de fire gruppene forsøksvis angitt.
A FREMBRINGELSESVERNE1
A. 1 Åndsverk
A.2 Utøvende kunstneres prestasjoner
A .3 Fotografier
A .4 Fonogrammer
A .5 Kataloger og andre samlinger av data
A .6 Oppfinnelser
A .7 Forretnings- eller bcdriftshemmelingheter
A .8 Know-how
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B KJENNE1EGNS VERNET
B.l Personnavn
B.2 Firma
B.3 Monster
B.4 Titler (på verk mv)
B.5 Yrkestitler
B.6 Varemerker
B.7 Good-will
C KOMMUNIKASJONSVERNET
C. I Ytringsfrihet 
C.2 Signalintegritet
C.3 Brevintegritef
D PERSONUGHETrSVERN
D. I Ære
D.2 Personlige og huslige forhold (privatlivets fred)
D.3 Personvern (registre med personopplysninger, personopplysninger)
D.4 Arbeidsmiljø

Det er ikke foretatt noen klassifisering eller prioritering innenfor hovedgruppene.
Slik de fire gruppene fremstår er det enn viss grad av sammenheng innen 

gruppene og mellom gruppene. Hvis man tar utgangspunkt i en forfatters 
åndsverk, er ytringsfriheten viktig for at forfatteren skal kunne kommunisere sitt 
verk til almenheten, regler i åndsverkloven beskytter mot at verket blir "misbrukt" 
av andre, kjennetegnsvernet hindrer at tittel eller pseudonym knyttet til verket 
utnyttes av andre på en måte som kan fore til forveksling. Personlighetsvernet 
kommer inn som en begrensning av forfatterens ytringsfrihet i forhold til andre 
personer eller grupper.

Tradisjonelt har rettsreglene oni immaterielle goder for en stor del knyttet 
seg til de fysiske manifestasjonene - f eks retten til fremstilling av eksemplarer og 
spredning av disse etter åndsverkloven. Når man ser på immaterielle goder i et 
bredere perspektiv, må man ikke begrense seg til de fysiske manifestasjonene for 
ikke på forhånd å foreta uheldige avgrensninger.
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Som sagt har immaterielle goder det felles at de angår kunnskap eller 
informasjon i en eller annen form. I analysen av informasjonsrettens struktur er 
det argumentert for at informasjonsrettslige regler kan karakterisere dels ut fra en 
innholdsorientering og dels fra en funksjonsorientering. Hypotesen er at regler om 
immaterielle goder også vil kunne analyseres etter dette monsteret. Nedenfor er 
det gjort et forsøk på en skjematisk oversikt over denne tilnærmelsesmåten 
kombinert med gruppeinndelingen foran.
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I tabellene nedenfor betyr bokstavene i den rekkefølge de står 
"Frembringelse", "Kommunikasjon", "Lagring" og "Bearbeidelse";
"Innhold", "Form", "Struktur" og "Medium". Markeringen viser at det aktuelle 
kriterium er relevant for karakteristikken av det aktuelle godet.
Utfyllingen er forelobig, og bare ment å karakterisere 
de enkelte typer.

A FREMBINGELSER F K L B I F S M
1 Åndsverk x X X X

2 Fotografier X X X X

3 Fonogrammer X X X X X x
4 Utøvende kunstneres 

prestasjoner X X X X X

5 Kataloger mv X X X X

6 Oppfinnelser X X X X

7 Forretningshemmeligheter X X X

8 Know-how X X
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B KJENNETEGN F K L B I F S M
1 Navn x X

2 Monster x X X x
3 Titler X

4 Yrkestitler X

5 Varemerker X X

6 Good-will X

C KOMMUNIKASJON F K L B I F S M
1 Ytringsfrihet x x x
2 Signaler x x
3 Brev X X
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D PERSONLIGHETSVERN F K L B I F S M
1 Ære x X

2 Privatlivets fred X X

3 Personvern x X X x X x x
4 Arbeidsniiljo X



DEL II KASUISTIKK
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5. Generelt om kasuistikken
5 .1 Formål og arbeidsmetode.
Vi har sokt å kartlegge området ved hjelp av den felles nevner som kalles 
"immaterielle goder". Det er antydet hva e t immaterielt gode er, hvilke typer som 
finnes, og vi har forsokt å samle dem i kategorier.

I sokefasen har vi gjennom sok på Lovdata funnet frem til endel relevante 
straffebestemmelser. I denne delen skal vi se nærmere på disse 
straffebestemmelsene, og undersoke det vern de gir de immaterielle godene. Vi vil 
prove å anskueliggjore dette
gjennom en kanskje uvant arbeidsmetode - ved å fremstille vernet i tabellarisk 
form. Vårt formål er å foreta en kartlegging av et rettsområde, arbeidshypotesen 
er at det kan være hensiktsmessig å gjore dette ved hjelp av tabeller.idet dette 
forutsetningsvis vil lette arbeidet med den komparative analysen.Det vi finner i 
denne fasen vil danne grunnlaget for den rettspolitiske vurdering i rapportens siste 
del.

Det har vist seg å være fordeler og ulemper ved bruk av denne metoden. 
Dens storste fortrinn er at den gjor det lettere å foreta en komparativ analyse, samt 
at konsistensen i det strafferettslige vernet blir lettere synbar i en slik form.

Det er også en del ulemper ved en slik arbeidsmetode. Den storste ulempen 
er at den ramme og struktur som tabellen nodvendigvis har, setter begrensninger 
med hensyn til det som kan inkorporeres i den.
Selve gjerningsbeskrivelsen lar seg jo ikke fremstille på en slik måte. Det er 
naturligvis en svakhet ved tabellen at den ikke fanger opp den handling som er 
straffbar. Og i de tilfeller det oppstilles flere straffalternativer i en bestemmelse, 
har det vist seg lite leservennlig å fremstille dette innenfor en tabellarisk modell. I 
noen utstrekning har vi på tross av disse betenkeligheter likevel sett det påkrevet å 
gjøre det.

For å kunne gi en adekvat fremstilling av konsistensen i vernet til den 
enkelte type immaterielle gode, synes det derfor hensiktsmessig også å gå 
kasuistisk til verks.

Tabellene vil etter dette fortrinnsvis gi råstoff til den komparative 
diskusjonen, mens kasuistikken kan fortelle mer om konsistensen i vernet.



5.2 Straff som reaksjon for en lovovertredelse. Andre reaksjoner.
5.2 .1  Innledning
Straff er  samfunnets sterkeste uttrykk for misbilligelse. Det er vanlig å definere 
"straff" som et onde som staten tilføyer lovbryteren på grunn  av lovbruddet for ad 
han skal fole det som et onde. Trussel om straff er et viktig middel for å regulere! 
adferd. Adferdsregulering skjer gjerne ved at det oppstilles en adferdsnorm hvis 
overtredelse det hektes en straffetrussel på. Straffetrusselen er imidlertid vanligvis 
bare en del av sanksjonssystemet. Like viktige som straffereaksjoner kan være 
andre beføyelser som står til den krenkedes rådighet, som f eks erstatning, 
oppreisning, inndragning, tilintetgjørelse osv. N år man skal vurdere det totale 
vernet et immaterielt gode nyter, må man også ha slike beføyelser for øye.I 
tilknytning til straffebestemmelsene vil vi i en viss utstrekning peke 
på de mest aktuelle øvrige beføyelser som vil kunne tas med i en straffesak 
som borgerlige rettskrav.I denne forbindelse er det etter reglene i 
straffeprosessloven § 3 som hovedregel et krav om at slike borgerlige krav 
springer ut av den straffbare handling.

5 .2 .2  Koblingen mellom straffetrusselen og adferdsnormen.
I tilknytning til den tabellariske fremstilling av det immaterielle godes 
strafferettslige vern kan det være hensiktsmessig å nevne enkelte forhold 
vedrørende koblingen mellom den eller de oppstilte adferdsnormer og den 
tilhørende straffetrussel.

I den alminnelige straffelov er straffebudene vanligvis utformet slik at det gis 
en særskilt straffetrussel for hver enkelt adferdsregel. I særlovgivningen er det 
derimot vanlig at det blir gitt en felles straffetrussel for alle. eller de fleste av de 
adferdsregler som loven inneholder.

Lovgivningsteknikken i straffeloven tvinger lovgiver til å overveie for hvert 
enkelt straffebud hvor streng straffereaksjonen skal være. Av og til vil 
straffereaksjonen ved overtredelse av en særlov være omtrent den samme for alle 
adferdsreglene. Da vil det være en klar forenkling å kunne gi en felles 
straffetrussel for alle brudd på loven. Men ofte vil straffetrusselen variere etter
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hvilken adferdsnorm som overtres. Når straffetrusselen skal omfatte alle eller de 
fleste adferdsnormene i en lov, må strafferammen være så vid at den gir adgang til 
å sette en tilstrekkelig lav straff for bagatellmessige overtredelser, samtidig som de 
groveste lovovertredelsene kan motes med en hoyere straff. Straffetrusselen i 
særloven gir derfor i seg selv ofte liten veiledning om de enkelte overtredelsers 
innbyrdes straffverdighet.

5.3 Noen nødvendige redegjørelser og presiseringer.
5.3.1 Innledning
Formålet med å foreta enkelte presiseringer og redegjørelser er å gjøre lesningen 
av tabellene og kasuistikken mer forståelig. Siktemålet er ikke å gi en uttommende 
fremstilling av elementære strafferettslige emner. Det vil bare bli pekt på endel 
forhold som har relevans til leserens forståelse av materialet.

5 .3 .2  Vedrørende skillet mellom forbrytelse og forseelse.
Det har betydning i flere relasjoner om en lovovertredelse er definert som en 
forbrytelse eller en forseelse. Dersom en inngripen i et rettsbeskyttet immaterielt 
gode er definert som en forbrytelse, vil det som et utgangspunkt innebære et mer 
omfattende vern. Bl a er strafferammene høyere, og i straffeloven vil forsøk på 
forbrytelse vanligvis rammes, mens forsok på forseelse etter regelen i stri § 49,
2 . ledd ikke rammes medmindre motsatt er bestemt. Inndelingen har tildels også til 
formål å skille de mer alvorlige overtredelser fra de mindre alvorlige.

Det fremgår av stri § 2 hvilke straffbare handlinger som er forseelser, og 
hvilke som er forbrytelser. I straffeloven selv er skillet klart; de straffebud som 
står i straffelovens 2 .del er forbrytelser, mens de i 3 .del er forseelser.

For straffebudene utenfor straffeloven, er det i utgangspunktet strafferammen 
som avgjor om handlingen er forbrytelse eller forseelse. De handlinger som kan 
medføre fengsel over 3 måneder eller fradømmelse av offentlig tjeneste som 
hovedstrafT. er forbrytelser. Unntak fra denne regel gjelder hvor motsatt er 
bestemt. Det finnes mange slike unntak i særlovgivningen.

Skillet mellom forbrytelser og forseelser har mange straffeprosessuelle 
konsekvenser. Bl a åpner prosessreglene for enklere behandling i forseelsessaker
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enn i forbrytelsessaker, dette er ofte årsak til at en straffbar handling blir gjort til 
forseelse av lovgiver.

Skillet har betydning for hvilket trinn innen påtalemyndigheten som har 
tiltalekompetanse og foreleggskompetanse, samt i en rekke andre relasjoner som 
det her ikke anses påkrevet å komme inn på.

5.3.3 Vedrørende straffene
I tabellen har vi valgt å konsenterere oss om de viktigste straffereaksjonene, 
fengsel og boter. Det er likevel også en del andre straffereaksjoner eller 
straffelignende reaksjoner som kan være aktuelle. I kasuistikken vil vi forsoke å 
peke på de praktisk viktigste av disse. Det kan være grunn til å minne om at det i 
den enkelte sak kan stå en rekke ikke-strafferettslige beføyelser til rådighet for den 
krenkede, og at de sivilrettslige beføyelsene kan spille en viktigere rolle enn de 
strafferettslige. Strpl § 3 åpner adgang til å fremme enkelte slike krav som 
borgerlige rettskrav i en eventuell straffesak.

Hovedstraffene er etter stri § 15 fengsel, bot, hefte og i særlige tilfelle slikt 
rettighetstap som nevnt i stri § 29. Hefte er i dag gått ut av bruk. Tilleggsstraff er 
etter stri § 16 rettighetstap som nevnt i §§ 30 og 31, samt forvisning fra bestemte 
steder, stri § 33. I tillegg til disse reaksjonene, som er straff i snever forstand, 
kommer straffelignende reaksjoner som sikring, forvaring og inndragning.Videre 
finnes adgang til å få ærekrenkende beskyldninger mortifisert, se stri § 253.

Det kan nå etter stri § 26 a alltid idømmes botestraff sammen med 
fengselsstraff. Dette gjelder selv om boter ellers ikke er fastsatt som straff for 
overtredelsen. Tabellene tar ikke hensyn til denne regelen. Når det er avmerket 
for botestraff i tabellene, er det bare i de tilfeller bøtealternativet nevnes eksplisitt i 
straffebudet.
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5.3 .4  Vedrørende valg av påtaleregel
Hvilken påtaleregel straffebudet krever har betydning i flere relasjoner. Den kan 
gi uttrykk for hvor sterk det offentliges interesse er i at den straffbare handling blir 
påtalt og straffet. I de tilfelle det offentliges interesse i dette er særlig sterk, vil den 
straffbare handling gjerne være undergitt ubetinget offentlig påtale.Disse straffbare 
handlingene vil vanligvis være forbrytelser. Etter bestemmelsen i strpl § 224 skal 
slike straffbare forhold etterforskes av politiet når det som folge av anmeldelse 
eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om de foreligger.

Enkelte andre straffbare handlinger påtales bare av det offentlige dersom det 
ansees påkrevet av almene hensyn. Dette sporsmål blir da gjenstand for en 
vurdering fra påtalemyndighetens side. Det finnes ikke mange slike straffebud, 
men se bl a stri § 145 a om hemmelig telefonavlytting.

Endel straffebud krever som vilkår for offentlig straffesak at det begjæres av 
fornærmede. Dette kan skyldes prosessokonomiske hensyn eller hensynet til den 
fornærmede selv.I mange slike tilfelle vil det offentliges interesse i at handlingen 
påtales og straffes ikke være så sterk.

Det oppstilles i mange tilfelle kombinasjoner av disse variantene. Enkelte 
ganger kreves det for offentlig påtale at det både foreligger almene hensyn og 
begjæring fra fornærmede. Detle kalles gjerne "både-og"-saker. Andre ganger 
kreves det enten at det foreligger almene hensyn eller begjæring fra fornærmede, 
såkalte "enten-eller"-saker.

De fleste straffesaker reises som offentlige straffesaker, der 
påtalemyndigheten opptrer som "anklager". Det er imidlertid også adgang til å gå 
til privat straffesak etter reglene i strprl kap 28.
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Det kreves vanligvis konkret skyld hos lovovertrederen for at han skal kunne 
straffes. Man kan kanskje som et utgangspunkt si at dess mindre krav det stilles til 
skyld, dess bedre er det immaterielle godet vernet. I straffelovens § 40. I . ledd 
slås det fast at det i straffeloven som regel kreves forsett for å ilegge 
straff.niedmindre det fremgår at også den uaktsomme handling er straffbar. I 
særlovgivningen fremgår skyldkravet av det enkelte straffbud. Vanligvis er det 
tilstrekkelig med uaktsomhet. Dette innebærer et utvidet vern for det beskyttede 
rettsgode. Andre straffebestemmelser opererer med andre skyldformer. f eks en 
bestemt hensikt. I enkelte tilfelle er skyldformen blandet,det kreves ulike 
skyldgrader til forskjellige deler av gjerningsbeskrivelsen.

I mange straffebud er det flere straffalternativer. Dette kommer ikke alltid 
frem i tabellene, men vil finnes i kasuistikken. I kasuistikken finnes også 
opplysninger om det er hjemmel for å straffe en juridisk person for lovbrudd som 
en som har handlet på vegne av den juridiske person har foretatt.

5.3.5 Vedrørende skyldkravet.

5.3 .6  Øvrige merknader.
Formålet med denne rapporten er å kartlegge et rettsområde. Rapporten kan ikke 
anses uttømmende med hensyn til forekomsten av immaterielle verdier eller 
straffebestemmelser som verner de nevnte immaterielle verdier. Det er tidligere i 
rapporten redegjort for problemene med å foreta forskning gjennom søking på 
Lovdatas rettslige database. Formålet er heller ikke å gi en uttømmende 
fremstilling av det strafferettslige vernet til den enkelte type. Derfor har vi for 
enkelte typers vedkommende bare tatt med et utvalg av straffebestemmelser. Dette 
gjelder bl a for "yrkestitler" og "ære". De fleste straffebestemmelser vedrørende 
taushetsplikt er også utelatt.

For å unngå en betydelig volummessig oppsvulming av rapporten har vi ikke 
søkt å angi eksakte definisjoner av de enkelte typer immaterielle verdier som 
nevnes.Dette forutsettes kjent.

I den grad vi har referert til den straffbare handling, har vi gjort forsøk på å 
normalisere sproget i lovteksten, idet dette forutsetningsvis skal gjøre fremstillingen 
mer leservennlig. Dette går naturligvis ut over den juridiske presisjon. Den 
kasuistiske gjennomgang bør derfor betraktes som et supplement til lovteksten.
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I tabellene og kasuistikken vil man bare kunne finne det eksisterende vern etter 
rettstilstanden vår 1987. Under den kasuistiske gjennomgang er det angitt med 
fotnoter der det er foreslått lovendringer. Aktuelle lovendringsforslag vil bli 
gjenstand for en nærmere behandling i rapportens siste del.
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OPPSUMMERING AV FREMBRINGELSESVERNET

Type Fengsel Bot Påtale Skyld F M
Åndsverk 3 mnd x F/ah U/F/B - -
Fotografi nei x F/ah U/F/B - -
Fonogram 3 mnd x F/ah U/F/B - -
Utovende kunst 3 mdr x F/ah U/F/B - -
Katalog 3 mdr x F/ah U/F/B - -
Database 6-24 mdr x F F/B X X

Oppfinnelser 1 år x Uo F/U x -
Oppfinnelser 3 mdr X F F - X

Oppfinnelser 3 mdr X F F - -
F o r r .hemmelighet 3 mdr X F F - X

Forr. hemmelighet 6 mdr X F/ah F X X

F orr .hemmelighet 3 mdr X F F X X

F orr .hemmelighet 1 år X Uo F X -
Kringkasting 3 mnd X F/ah l/U /2 - -
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6. Frembringelsesvemet

6.1 Åndsverk
Straffehjemmelen: Åndsverkloven av 12.5.1961 nr 2 (ål) § 54.

Den straffbare handling: Gjenstand for straff er etter ål § 54. I .ledd litra a 
overtredelse av de bestemmelser som er gitt til vern for opphavsretten i 
åndsverklovens kapittel I (opphavsrettens gjenstand og innhold) og 2 (avgrensning 
av opphavsretten), forskrifter utferdiget etter ål § 28, 2.ledd^* eller forbud etter ål 
§ 48. 2

Etter ål 5 54, I . ledd litra b straffes overtredelser av bestemmelser som er 
gitt i ål §§ 46, 47^4 eller 48, siste l e d d .^

20. Som nevnt i note nedenfor, er det strafferettslige vernet av åndsverk under 
revisjon.

21. Dvs opphavsmannens forskrifter i testament om utøvelse av opphavsretten eller 
overlatelse til annen å gi slike forskrifter - ordlyden er preget av at 
bestemmelsen er utformet før forvaltningsloven ga uttrykket "forskrifter" et mer 
spesifikt innhold.

22. Forbud mot å gjøre et verk tilgjengelig for almenheten etter vernetidens utløp i 
strid med opphavsmannens ideelle interesser. Slikt forbud kan etter ål § 48,
2 . ledd nedlegges av Kultur- og vitenskapsdepartementet.

23. Under tittel el lign som kan fore til forveksling, i denne rapporten behandlet 
som del av kjennetegnsvernet.

24. Misbruk av opphavsmannens navn eller merke.
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Etter ål § 54, 2 . ledd straffes den som i hensikt å gjøre eksemplarer 
tilgjengelig for almenheten. innfører eksemplarer av åndsverk når eksemplarene 
ikke lovlig kan fremstilles her i riket.

Etter ål § 54. 3 . ledd straffes unnlatelse av å påføre de i § 52 nevnte 
opplysninger (opplagsnummer, trykkeri, trykkested og trykkeår) på et verk 
vedkommende forestår trykningen av. Bestemmelsen er beslektet med stri §§ 428- 
429, og har vel først og fremst en rettsteknisk betydning idet den gjor det mulig å 
identifisere den ansvarlige for innholdet i det trykte arbeidet.

Straffetrusselen. Overtredelse av adferdsnormen straffes med bøter eller 
fengsel inntil 3 måneder. Slik det fremgår av ål § 54, siste ledd, er de straffbare 
handlingene forseelser (jfr stri § 2 sml § I).

Etter stri § 49. 2 . ledd jfr § I er - dersom det motsatte ikke er bestemt - 
forsøk på forseelse ikke straffbart. Forsøk på overtredelse av adferdsnormene i ål 
§ 54 er derfor ikke straffbart.

Medvirkning rammes ikke.
Når det gjelder skyldkravet i ål § 54. I . og 3 . ledd, er forsett og uaktsomhet 

likestilt. Skyldformen i ål § 54, 2 . ledd er blandet. Her kreves det i tillegg en 
bestemt hensikt - å gjore de ulovlig innførte eksemplarene av åndsverket 
tilgjengelig for almenheten.

Som borgerlig rettskrav i straffesaken mot siktede, jfr strpl § 3, kan det være 
aktuelt å reise erstatnings- eller oppreisningskrav etter ål § 55. Etter ål § 56 kan 
det foretas inndragning.

Offentlig påtale skjer etter fornærmedes begjæring, eller om 
påtalemyndighetene finner det påkrevet av almene hensyn. Etter strpl § 67, 2 . ledd 
er det politiet som avgjør spørsmålet om tiltale i forseelsessaker.

Overtredelse av ål § 54, 3 . ledd straffes bare med bøter (og som nevnt foran 
gir ikke denne adferdsnormen noe egentlig vern av det immaterielle gode).

25. Adgang for departementet til å nedlegge forbud mot å gjøre et åndsverk
tilgjengelig for almenheten i krenkende skikkelse, også når verket er uten vern.
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Straffehjemmel: Fotografi loven av 17.6.1960 nr I (fl) § 16.
Den straffbare handling: Det er etter fl § 16 litra a straffbart å bryte loven 

ved å lage eksemplar av et fotografisk bilde, eller gjore det tilgjengelig for 
almenheten. Videre rammer fl § 16 litra b den som fører inn eksemplarer av 
fotografisk bilde som noen har enerett til her i landet med det formål å gjore det 
tilgjengelig for almenheten.

Straffetrusselen. Overtredelse er forseelse.
straffereaksjonen er b o t e r . ^

Forsok er ikke straffbart, heller ikke medvirkning.
Skyldkravet er etter fl § 16 litra a forsett eller uaktsomhet ("med vilje eller 

aktløyse"). Etter fl § 16 litra b kreves det i tillegg en bestemt hensikt ("det 
føremål å gjera det tilgjengeleg for ålmenta"). Det vil kunne være aktuelt å kreve 
inndragning etter fl § 18 eller erstatning etter fl § 17 i forbindelse med straffesak 
mot siktede.

Offentlig påtale skjer etter fornærmedes begjæring eller om det finnes 
påkrevet av almene hensyn. Tiltalespørsmålet avgjøres av politiet, jfr strpl § 67,
2. ledd.

6.2 Fotografier

6 .3  Fonogrammer
Straffehjemmel: Åndsverkloven av 12.5.1961 nr 2 § 54.

Den straffbare hatidling: I følge ål § 54, I .ledd litra b straffes overtredelser 
av bestemmelser i 5. kapittel ("andre rettigheter"). For fonogrammers 
vedkommende finnes bestemmelser i ål § 45. Hovedregelen er at fonogrammer 
ikke kan ettergjøres uten samtykke av tilvirkeren før det er gått 25 år etter utløpet 
av det år da opptaket fant sted.

Etter ål § 54, 2 . ledd straffes den som i hensikt å gjore fonogrammene 
tilgjengelig for almenheten innfører eksemplar av "grammofonplate eller annet 
lydopptak som nevnt i § 45, når eksemplarene ikke lovlig kan fremstilles her i 
riket".

26. Det er altså ikke fengselsstraff for brudd på bestemmelsen i fl § 16.
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Straffetrusselen. Straffen er boter eller fengsel inntil 3 måneder. Overtredelse 
er forseelse. Forsok og medvirkning straffes ikke.

Skyldkravet er etter § 54, I . ledd forsett eller uaktsomhet. Etter 2 . ledd er 
skyldformen blandet, det kreves i tillegg den hensikt å gjore fonogrammene 
tilgjengelig for alnienheten.

Offentlig påtale er avhengig av fornærmedes begjæring eller av at 
påtalemyndigheten finner det påkrevet av almene hensyn.

Tiltalespørsmålet avgjores av politiet, jfr strpl § 67, 2 . ledd.
Det vil kunne være aktuelt å reise krav om erstatning eller inndragning etter 

reglene i ål §§ 55 og 56 soni borgerlige rettskrav i forbindelse med straffesak mot 
siktede.

6.4 Kringkastingssendinger
Straffehjemmel:åndsverkloven av 12.5.1961 nr 2 § .54.

Den straffbare ha/idling: Det er etter ål § 54, I .ledd, litra b straffbart å 
overtre bestemmelser gitt i åndsverklovens kapittel 5. Det er § 45 a som 
inneholder bestemmelser vedrorende kringkastingssendinger.

Etter denne bestemmelsen kan ikke kringkastingssending eller deler av den 
uten kringkastingsforetakets samtykke opptas på innretning som kan gjengi den, 
utsendes trådløst eller videresendes til almenheten ved tråd, eller på 
annen måte i ervervsøyemed gjøres tilgjengelig for almenheten.

Straffetrusselen: Straffereaksjonen er boter eller fengsel i inntil 3 måneder. 
Overtredelse er forseelse, se ål § 54,siste ledd.

Hverken forsøk eller medvirkning er straffbart.
Subjektivt kreves forsett eller uaktsomhet.
Offentlig påtale finner sted etter begjæring av fornærmede,eller når 

det finnes påkrevet av almene hensyn.
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6.5 Uløvende kunstners prestasjon
Straffehjemmelen: Åndsverkloven av 12.5.1961 nr 2 § 54.

Den straffbare handling angis i ål § 54. I .ledd litra b. Det er straffbart å 
overtre bestemmelser gitt i ål kap 5. Her finner man i ål § 42 bestemmelser til 
vern for utøvende kunstners prestasjoner; bl a regler om at prestasjonene ikke kan 
videreformidles uten kunstnerens samtykke.

Straffetrusselen. Overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil 3 
måneder.

Overtredelse er forseelse, og forsøk eller medvirkning straffes ikke.
Når det gjelder skyldkravet, er forsett og uaktsomhet likestilt.
Overtredelse er ikke undergitt offentlig påtale med mindre det begjæres av 

fornærmede eller finnes påkrevet av almene hensyn.
Tiltalespørsmålet avgjøres av politiet, jfr strpl § 67, 2 . ledd.

6.6 Kalaloger og databaser
6.6.1 Straffehjemmel: Åndsverkloven av 12.5.1961 nr 2 § 54.

Den straffbare handling Etter ål § 54, l.ledd litra b er det straffbart å 
overtre bestemmelser gitt i åndsverklovens kap 5 ("andre rettigheter"). I dette 
kapittel finner man "katalogregelen". ål § 43. Ål § 54, 2 . ledd rammer den som 
innfører eksemplar av arbeid som nevnt i § 43 når eksemplarene ikke lovlig kan 
fremstilles her i riket, dersom det skjer i den hensikt å gjøre dem tilgjengelig for 
almenheten.

Straffetrusselen. Strafferammen er på fengsel inntil 3 måneder eller bøter.
Overtredelse er forseelse.
Forsøk rammes ikke. heller ikke medvirkning.
Skyldkravet er etter ål § 54, l.ledd forsett eller uaktsomhet, skyldformen er 

etter ål § 54, 2 . ledd blandet - det kreves i tillegg den hensikt å gjore 
eksemplarene tilgjengelig for almenheten.

Offentlig påtale må begjæres av fornærmede eller finnes påkrevet av almene 
hensyn. Spørsmålet oni tiltale avgjøres av politiet, se strpl § 67. 2 . ledd. Andre 
tiltak som kan være aktuelle er inndragning, jfr ål § 56, og erstatning, jfr ål 
§ 55, som kan tas med i en eventuell straffesak som borgerlig rettskrav.
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6 .6 .2  Straffehjemmel: Siri av 22.5.1902 nr 10 § 145.
Den straffbare handling: Det er straffbart uberettiget å skaffe seg adgang til 

innholdet av en lukket nieddelse eller opptegnelse når den regulært bare er 
tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, 
avlesning eller lignende. Bestemmelsen innebærer forutsetningsvis et vern av 
informasjon lagret i kataloger eller databaser.

Straffetrusselen. Overtredelse er forbrytelse (bestemmelsen finnes i 
straffelovens 2 .del). Straffereaksjonene er boter eller fengsel. Det oppstilles to 
straffalternativer. Den ordinære strafferamme er boter eller fengsel i inntil 6 
måneder. Etter annet straffealternativ er strafferammen inntil 2 år dersom det er 
voldt skade ved den derigjennom ervervede uberettigede kunnskap eller 
forbrytelsen er forøvet i vinnings hensikt.

Forsøk er straffbart, jfr stri § 49, l.ledd - i folge stri § 145 rammes også 
medvirkning.

Skyldkravet er etter første straffalternativ vanlig forsett, jfr § 40, etter annet 
straffealternativ kreves i tillegg enten culpa levissima (jfr stri § 43) med hensyn til 
skaden, eller vinnings hensikt.

Offentig påtale er betinget av fornærmedes begjæring, tiltalespørsmålet må 
avgjøres av statsadvokaten, jfr strpl § 6 6 . ^

6.7 Oppfinnelser
6 .7. / Straffehjemmel: Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar (fvo) av 
26.6.1953 nr 8 § 10.

Den straffbare handling: det er straffbart å overtre fvo § 2 , 1 .ledd eller
3 .ledd2® eller fvo § 12. 2 . ledd. 2 .pkt. 9 eller unnlate å gi opplysninger som 
kreves etter fvo § 4. eller gi ufullstendige eller uriktige opplysninger, eller å

27. Denne bestemmelsen er utvidet ved lov av 12.6.1987 nr 54, jfr nedenfor i 
teksten.

28. Bestemmelsen angår hemmeligholdelse av forsvarsviktig oppfinnelse
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overtre bestemmelser utferdiget med hjemmel i fvo § 6, 2 .ledd3^ eller fvo § 7, 
1.ledd.31

Straffetrusselen. Straffereaksjonen er her boter eller fengsel i inntil I år. 
Etter stri § 2 j fr  § I er  dette en forbrytelse, forsøk rammes, men ikke 
medvirkning.

Kravet til skyld er  forsett eller uaktsomhet.
Påtalen er  ubetinget offentlig, j fr  stri § 77. Tiltalespørsmålet horer inn 

under statsadvokaten, j fr  strpl § 66 (men politiet har adgang til å utferdige 
forelegg, jf r  strpl § 67, 3 . ledd).

Det offentlige har etter fvo § 6 hjemmel til å ekspropriere forsvarsviktige 
oppfinnelser mot å betale erstatning etter reglene i fvo § 9 (skjønn ved Oslo 
byrett).

6 .7 .2  Straffehjemmel: Patentloven (lov av 15 .12.1967 nr 9) § 57.
Den straffbare handling: Det er straffbart å gjøre inngrep i den enerett patent 

medfører (patentinngrep).
Straffetrussel. Overtredelse straffes med boter eller fengsel i inntil 3 

måneder. Dette er  en forseelse, så forsøk rammes ikke, j fr  stri § 49, 2 . ledd. 
Derimot inneholder bestemmelsen et medvirkningstillegg.

Skyldkravet er forsett. Offentlig påtale er  betinget av fornærmedes begjæring. 
Det er  politiet som avgjør tiltalespørsmålet, j fr  strpl § 67, 2 . ledd.

Patentloven kapittel 9 (bestemmelser om rettsvern mm) gir også anvisning 
på andre beføyelser som står til disposisjon for oppfinneren,og som etter 
omstendighetene vil kunne tas med i en straffesak som borgerlig rettskrav. Etter pl 
§ 58  kan den som har begått patentinngrep pålegges å betale erstatning til den 
berettigede. Dette gjelder også om inngrepet bare er  foretatt uaktsomt. Retten kan 
i følge § 59 bestemme at det ulovlig tilvirkede patentbeskyttede produkt skal 
endres, tilintetgjøres, inndras eller utleveres til den forurettede mot vederlag. Pl 
§ 60  gir regler til vern for den patentsøkte oppfinnelse.

9. Fvo § 12 e r  endret, slik at det ikke lenger finnes et annet ledd. henvisningen i 
fvo § 10 skal ifølge Justisdepartementet fremdeles være gjeldende.

0. Bestemmelsen angår ekspropriasjon.
1. Bestemmelsen angår hemmelig patent.



66

6 .7 .3  Straffehjemmel: Lov om arbeidstageres oppfinnelser (aol) av 17 .4 .1970  nr 21
§ I I .

Den strafflare handling: Del er etter aol § I I ,  I .ledd straffbart på 
urettmessig måte å utnytte eller åpenbare opplysning som man som folge av 
lovens bestemmelser får vedrørende andres oppfinnelser. Etter aol § 11, 2 . ledd er 
det straffbart å overtre bestemmelsen i aol § 6. 2 . ledd, l .p k t .^ 2

Straffetrusselen. Overtredelse av bestemmelsene i aol § II straffes med bøter 
eller fengsel inntil 3 måneder. Overtredelse er forseelse, forsøk og medvirkning 
ram m es ikke.

Skyldkravet er  forsett.
Offentlig påtale er betinget av fornærmedes begjæring.
Tiltalespørsmålet horer under politiet, jfr strpl § 67, 2 . ledd.

6.8 Bedrifts- og forretningshemmeligheter
6 .8 .1 Straffehjemmel: Prisloven {lov av 26.6.1953 nr 4) § 54.

Den straffbare handling: Prisl § 54 gir hjemmel for å straffe brudd på 
taushetsplikt. Det er  straffbart å åpenbare eller gjøre bruk av opplysninger i strid 
med lovens bestemmelser. Det er prisl § 17 som gir anvisning på adferdsnormen. 
Hovedregelen er at enhver som i medfor av stilling eller verv etter loven får 
opplysninger om drifts- eller forretningshemmeligheter eller andre forhold som 
ikke er  alminnelig kjent, skal bevare taushet om det opplyste. Vedkommende må 
heller ikke gjøre bruk av det i sin ervervsvirksomhet.

Straffetrusselen. Overtredelse straffes etter prisl § 54, 1 .ledd med bøter eller 
fengsel inntil I år  eller begge deler.

Overtredelse er forbrytelse, jfr stri § 2.
Forsøk og medvirkning er straffbart.
Det kreves etter prisl § 54, l.ledd forsett,uaktsom overtredelse straffes etter 

2 . ledd bare med bøter.
Påtalen er ubetinget offentlig, j fr  stri § 77.

32. Arbeidstagers forføyelse over oppfinnelse den første tiden etter at melding er gitt 
til arbeidsgiver.

I
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Tiltalespørsmålet horer under statsadvokaten, jfr  strpl § 66, (men politiet 
har kompetanse til å utferdige forelegg).

6.8 .2  Straffehjemmel: Markedsføringsloven (lov av 16.6.1972 nr 47) § 17.
Den slraffbare handling: det er  komm 11 § § 7 ^  og 16-^ som gir regler til 

vern for bedriftshemmeligheter. Etter mfl § 17, I .ledd er det straffbart å overtre 
bestemmelsene i mfl § 7 eller vedtak som er gjort i medhold av den.

Etter § 7, I . ledd må den som har fått kunnskap om eller rådighet over en 
forretningshemmelighet i anledning av et tjeneste-, tillitsverv-, eller 
forretningsforhold ikke rettsstridig utnytte hemmeligheten i næringsvirksomhet.

Etter 2 . ledd gjelder det samme for den som har oppnådd kunnskap om eller 
rådighet over en bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikten 
eller noens rettsstridige handling ellers.

Brudd på taushetsplikt etter mfl § 1 6 ^  straffes etter stri § 121 selv om den 
skyldige ikke er offentlig tjenestemann.

Straffetrusselen. Overtredelse av mfl § 7 straffes med boter eller fengsel 
inntil 3 månder.

Overtredelsen er  forseelse.
Forsøk rammes ikke, men medvirkning er straffbart.
Skyldkravet er forsett.
Ifølge mfl § 18 er  offentlig påtale betinget av fornærmedes begjæring. 

Tiltalespørsmålet avgjøres av politiet, j fr  strpl § 67, 2 . ledd. I følge mfl § 17, siste 
ledd skal overtredelse av mfl § 16 straffes etter reglene i stri § 121.

3. Bestemmelsen angår bedriftshemmeligheter.
4. Bestemmelsen angår taushetsplikt.
5. Etter mfl § 17, 3 . ledd kom mer straff ikke til anvendelse ved overtredelse av mfl 

§ 7 når kunnskap om eller rådighet over bedriftshemmelighet er oppnådd i et 
tjeneste- eller tillitsvervforhold, eller gjennom pliktstridig handling i et slikt 
forhold, og mer enn 2 år er  gått siden forholdet opphørte.

6. D enne bestemmelsen om handler taushetsplikt for de som får kjennskap til f  eks 
bedriftshemmeligheter etter loven, jfr  den tilsvarende bestemmelsen i prisloven 
foran.
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Etter § 17 ,4 .ledd er det hjemmel for på visse vilkår å straffe en 
juridisk person det er handlet på vegne av, med boter.

6 .8 .3  SlrqØehjemmel: Stri av 22.5 .1902  nr 10 § 294
Den straffbare handling: Etter stri § 294 nr 2 er det straffbart uberettiget å 

gjore bruk av en bedrifts- eller forretningshemmelighet vedrørende en bedrift man| 
er eller har vært ansatt i eller hatt del i, i løpet av de 2 siste år, eller å åpenbare 
en slik hemmelighet i den hensikt å sette en annen i stand til å gjore bruk av den.!

Det samme gjelder etter stri § 294 nr 3 for den som har fatt slik kunnskap i| 
egenskap av konsulent eller oppdragstager for bedriften.

Straffetrusselen. Bestemmelsen står i straffelovens kapittel 28, som 
om handler skadeverk. Stri § 294 står i straffelovens 2. del, og overtredelse av 
bestemmelsen er derfor en forbrytelse. Reaksjonen er boter eller fengsel inntil 6 
måneder.

Forsok og medvirkning er straffbart.
Subjektivt kreves det forsett.
Påtalen er betinget av fornærmedes begjæring og av at det finnes påkrevet av 

almene hensyn. Tiltalespørsmålet ligger under statsadvokaten, j fr  strpl § 66. Som 
borgerlig rettskrav vil det kunne være aktuelt å fremme 
krav om erstatning.

6 .8 .4  Straffehjemmel: Stri av 22.5 .1902 nr 10 § 405a.
Den straffbare hajidling: Det er straffbart på urimelig måte å skaffe seg eller 

å søke å skaffe seg kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet. 
Denne bestemmelsen retter seg i motsetning til reglene i stri § 294 nr 2 og 3 mot 
enhver. Bestemmelsen rammer bl a industrispionasje.

Straffetrusselen. Reaksjonen er bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Strf 
§ 405 a står i straffelovens 3. del. Og er derfor en forseelse.

Forsøk omfattes av gjerningsbeskrivelsen, j f r  uttrykket "søke", medvirkning 
rammes ikke.

Skyldkravet er forsett, j fr  § 40, I .ledd.
Offentlig påtale er etter bestemmelsen i stri § 408, 1. ledd betinget av 

fornærmedes begjæring. Tiltalespørsmålet avgjøres av politiet, jfr strpl § 67,
2. ledd.



O P P S U M M E R IN G  AV KJEN NETEG N SV ERNET

Type Fengsel Boter Påtale Skyld F M

Navn - X Uo F

Navn 2/4 år X Uo B X X

Navn - X F H

Monster 3 mdr X F F

Titler 3 mdr X F/ah F /U
Yrkestitler X U F
Yrkestitler 2/4  år X u B X X

Yrkestitler X Uo F /U
Yrkestitler X u F/U
Yrkestitler 3 mdr X u F
Varem erker 3 mdr X F F
Good-will 3 mdr X F F
O ff m erker 3 mdr X F F



7. Kjennetegnsveriiet
7. 1 N a v n

7.1.1 Straffehjemmel: Stri av 22.5 .1902 nr 10 § 337.
Den straffbare handling: Den som for seg selv eller sine barn bruker navr 

i strid med lov, kan straffes. Jfr navneloven av 29.5 .1964 nr I § 23; det oppstille 
her et forbud mot å bruke navn som man ikke har rett til etter lovens regler.

Straffetrusselen: Overtredelse er forseelse, jfr  stri § 2, 2 . ledd. Straffen er 
boter. Hverken forsok eller medvirkning er straffbart.

Skyldkravet er forsett, j fr  stri § 40, 1.ledd.
Påtalen er ubetinget offentlig, jfr stri § 77. Tiltalespørsmålet avgjores av 

politiet, j f r  strpl § 67, 2 . ledd.

7 .1 .2  Straffehjemmel: Stri av 22.5 .1902 nr 10 § 182, jfr  §§ 183 og 184.
Den straffbare handling: Bestemmelsene om dokumentfalsk inneholder 
forutsetningsvis et vern av det immaterielle godet "navn", jfr  stri §§ 180 og 181. 
Stri § 182 retter seg mot den som benytter som ekte eller uforfalsket et ettergjort 
eller forfalsket dokument. Det er straffbart både å skaffe underskrift (navn) ved 
hjelp av en villfarelse, og å utstede et dokument i en ikke-tilstedeværende persons 
navn.

Straffetrussel: Overtredelse er forbrytelse, jfr § 2. Det oppstilles tre 
straffalternativer. Strafferammen er fengsel inntil 2 år,  men inntil 4 år  når der 
dreier seg om et innenlandsk eller utenlandsk offentlig dokument. U nder særdeles 
formildende omstendigheter kan boter anvendes i stedet for fengselstrafT.

Både forsok og medvirkning er straffbart.
Skyldformen er blandet; det kreves forsett og "rettsstridig hensikt".
Påtalen er  ubetinget offentlig, jfr stri § 77, statsadvokaten avgjor 

tiltalespørsmålet, se strprl § 66.
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7.1 .3  Straffehjemmel: Varemerke loven av 2 .7 .1 9 1 0  nr 5 § 26.
Den straffbare handling: Det er straffbart å gi sin virksomhet eller sitt 

forretningsforetagende et slikt navn at det er  egnet til å fremkalle forveksling med 
et navn som en annen rettmessig allerede bruker for sin virksomhet eller for sitt 
forretningsforetagende av samme eller lignende slag.

Straffetrusselen: Straffereaksjonen fremgår av vml (1910) § 26, 2 . ledd.
Det kan bare reageres med boter. Overtredelse er forseelse, j fr  stri § 2. Forsøk og 
medvirkning er ikke straffbart.

Skyldkravet er hensikt, dvs den hensikt å fremkalle forveksling. Som 
borgerlig rettskrav i straffesak mot siktede kan det være aktuelt å ta med krav om 
erstatning. (Det kan i sivil sak reises krav oni at man frakjennes retten til å bruke 
navnet).

Offentlig påtale finner sted etter fornærmedes begjæring. Tiltalespørsmålet 
avgjøres av politiet, jfr strpl § 67, 2 . ledd.

7.2 Mønster
Straffehjemmel: Mønsterl (av 29 .5 .1970  nr 33) § 35

Den straffbare handling: Det er  straffbart å foreta inngrep i monsterrett. 
Straffetrusselen: Det kan reageres med bøter eller fengsel inntil 3 

måneder.
Overtredelse er forseelse, jfr  stri § 2.
Forsøk er ikke straffbart, jfr stri § 49, 2 . ledd, men medvirkning kan 

straffes. Subjektivt kreves det forsett.
Offentlig påtale er betinget av fornærmedes begjæring. Tiltalespørsmålet 

avgjøres av politiet, j f r  strprl § 67, 2 . ledd. I mønsterl §§ 36 flg oppstilles endel 
andre  beføyelser som står til den inønsterbeskyttedes rådighet.
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7.3 Yrkestitler
7 .3 .1 Straffehjenjnel: Stri av 22.5 .1902  nr 10 § 328.

Den straffbare handling: Den som uhjemlet offentlig eller i rettsstridig 
øyemed tilegger seg eller bærer norsk eller utenlandsk tittel, kan straffes, j f r  stri 
§ 328, siste punktum.

Straffetrussel: Det kan reageres med bøter. Overtredelse er forseelse, jfr 
§ 2, 2 . ledd.

Forsok og medvirkning er ikke straffbart.
Subjektivt kreves forsett, j fr  stri § 40, l.ledd.
Påtalen er ubetinget offentlig, jfr stri § 77. Tiltalespørsmålet avgjøres av 

politiet, j fr  strprl § 67, 2 . ledd.

7.3 .2  Straffehjemmel: Stri av 22.5 .1902 nr 10 § 182.
Den strajjbare handling: Den straffbare handling fremgår av stri § 181. 

Det regnes også som dokumentfalsk når utstederen uriktig tillegger seg en stilling 
som er  av vesentlig betydning for dokumentets beviskraft. Under begrepet 
"stilling" regnes også yrkestitler. Bestemmelsen inneholder forutsetningsvis et 
vern av det immaterielle gode "yrkestitler".

Straffetrusselen: Overtredelse er forbrytelse, j fr  stri § 2. Det oppstilles tre 
straffalternativer. Den ordinære strafferamme er fengsel inntil 2 år, men den øker 
inntil 4 år dersom del dreier seg om et innenlandsk eller utenlandsk offentlig 
dokument. U nder særdeles formildende omstendigheter kan boter anvendes.

Forsøk og medvirkning er straffbart.
Skyldformen er  blandet; det kreves foruten forsett også "rettsstridig 

hensikt".
Påtalen er ubetinget offentlg, tiltalespørsmålet skal avgjøres av 

statsadvokaten, stri § 66.

7.3.3 Straffehjemmel: Eksamensloven av 19.6.1970 nr 58 § 2
Den straffbare handling: Det er straffbart å bruke en eksamenstittel eller 

grad, alene eller som del av en tittel, i strid med eksamensl § 2, l.ledd.
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Straffetrussel: Det kan reageres med boter. Overtredelse er forseelse, jfr 
stri § 2, 2 . ledd.

Forsok og medvirkning er ikke straffbart. Både forsettlige og uaktsomme 
overtredelser rammes.

Påtalen er ubetinget offentlig, j fr  stri § 77. Tiltalespørsmålet avgjores av 
politiet, jfr strprl § 67, 2 . ledd.

7.3 .4  Straffehjemmel: Lov om vitskaplege stillingtitlar (lov av 10.5.1985 nr 26) § /.
Den straffbare handling: Det er straffbart å bruke en slik tittel, alene eller 

som del av en tittel, i strid med forskrift etter lovens § I , I .ledd.
Straffetrusselen: Bestemmelsen er et såkalt blankettstraffebud. 

Straffetrusselen står i loven, mens hvilke titler som skal være vernet, fremgår av 
forskrifter.

Det kan reageres med boter. Overtredelse e r  forseelse, jfr stri § 2,
2. ledd.

Forsok og medvirkning er ikke straffbart.
Subjektivt kreves forsett eller uaktsomhet.
Påtalen er ubetinget offentlig, j fr  stri § 77, tiltalespørsmålet avgjores av 

politiet, jfr strprl § 67, 2 . ledd.

7.3 .5  Straffehjemmel: Legel av 13 .6 .1 9 8 0  nr 42 § 53.
Den straffbare handling: Det er straffbart å overtre bestemmelser i loven 

el/er bestemmelser gitt i medhold av loven. Etter legel § I har bare den som 
innehar autorisasjon, lisens eller grenselisens rett til å kalle seg lege. Ingen annen 
må bruke yrkesbetegnelse som kan være egnet til å gi inntrykk av at 
vedkommende er  lege.

Straffetrusselen: Straffereaksjonen e r  fengsel i inntil 3 måneder eller bøter. 
Overtredelse er forseelse, jf r  stri § 2, 2 . ledd.

Forsøk rammes ikke. j fr  stri § 49 . 2 . ledd. heller ikke medvirkning.
Kravet til skyld er  forsett eller uaktsomhet.
Påtalen er ubetinget offentlig, j fr  stri § 77, og tiltalen hører under 

politiet, j fr  strprl § 67, 2 . ledd.
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7.4.1 Straffehjen mel. Varemerkel av 3.3 .1961 nr 4 § 37.
Den straffbare handling: Det er straffbart å bruke varekjennetegn i strid 

med lovens bestemmelser.
Straffetrusselen: Det kan ilegges fengselstraff i inntil 3 måneder eller 

bøter. Overtredelse er forseelse, jfr stri § 2, 2 . ledd.
Forsøk og medvirkning rammes ikke.
Det er  bare forsettlig overtredelse som er straffbart.
Offentlig påtale Finner bare sted etter fomærmedes begjæring. Tiltalen 

avgjøres av politiet, se strprl § 67, 2 . ledd.
Som borgerlig rettskrav i straffesak, jfr  strpl § 3, vil det kunne 

være aktuelt å reise erstatningskrav.

7.4 Varemerker

7.4 .2  Straffehjemmel: Åndsverkloven av 12.5.1961 nr 2 § 54
Den straffbare handling: Etter ål § 54, I .ledd litra b er  det straffbart å 

overtre bestemmelsen i ål § 46. Det fremgår av ål § 46 at det er  straffbart å 
gjøre et åndsverk tilgjengelig for almenheten under en tittel som er egnet til å 
fremkalle forveksling med tidligere offentligjort verk eller dets opphavsmann.

Straffetrusselen: Reaksjonen er bøter eller fengsel inntil 3 måneder. 
Overtredelse er forseelse, jfr § 54, siste ledd.

Hverken forsøk eller medvirkning rammes.
Skyldkravet er  forsett eller uaktsomhet.
Offentlig påtale Finner sted etter fornærmedes begjæring eller når det 

finnes påkrevet av almene hensyn. Tiltalen avgjøres av politiet, strprl § 67,
2. ledd.37

37. Bestemmelsen er foreslått utvidet. Etter Opphavsrettsutvalgets forslag til ny ål 
§ 54 kan straffen etter forslagets § 54, 3 . ledd skjerpes til fengsel i inntil 3 år 
dersom overtredelsen er forsettlig, og det forøvrig foreligger særlig skjerpende 

Fortsetter neste side
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7.4.3 Straffehjemmel: Firmaloven av 21 .6 .1985  nr 79 § 6 - h  ^
Den straffbare handling: Det er  straffbart å bruke firma i strid med lovens 

bestemmelser. Bestemmelsen som ellers verner good will finnes i § 3-3. 
Firniaretten utelukker andre fra uhjenilet bruk av lignende firma - selv om det 
ikke er  bransjelikhet - når det vernede firma er  sterkt innarbeidet og så kjent her i 
riket at det ville bety en urimelig utnytting eller forringing av den anseelse firmaet 
har oppnådd om lignende kjennetegn ble brukt av en annen , eller dersom det på 
grunn av den særlige karakter av innehaverens virksomhet åpenbart ville skade 
firmaets anseelse vesentlig om lignende firma ble brukt for annen virksomhet.

Straffetrusselen: Straffen er boter eller fengsel i inntil 3 måneder.
Overtredelse er  forseelse, j f r  stri § 2.
Hverken forsok eller medvirkning rammes.
Skyldkravet er  forsett.
Offentlig påtale er betinget av fornærmedes begjæring.

7.5 Offentlige merker.
7.5.1 Straffehjemmel: Stri § 328

Den straffbare handling: Bestemmelsen ram m er uhjemlet bruk av:
(1) "en offentlig tjenestemanns foreskrevne drakt eller andre kjennetegn på 

offentlig tjenesteforhold, eller drakt eller kjennetegn som lett kan forveksles 
med disse" (stri § 328, I . ledd nr 1),

(2) "uheimlet bruker norsk eller utenlandsk offentlig våpen, merke eller segl 
eller noe våpen, merke eller segl som lett kan forveksles med slike" (stri 
§ 328 I . ledd nr 4),

(3) "en anerkjent eller i innland eller utland alminnelig brukt betegnelse på 
internasjonal organisasjon eller merke eller segl som nyttes av internasjonal 
organisasjon, dersom Norge er medlem av vedkommende organisasjon eller 
ved mellomfolkelig overenskomst har forpliktet seg til å verne mot bruk som 
nevnt" (stri § 328. 2 . ledd litra a).

ortsatt fra forrige side
omstendigheter. Overtredelsen vil da være en forbrytelse, og forsøk vil kunne 
straffes. Det foreslås også å straffe medvirkning.

8, Loven er pr 1.1.1987 ikke trådt i kraft.



(4) "kjennetegn eller betegnelse som ved mellomfolkelig overenskomst som 
N orge er bundet av, er bestemt til bruk i samband med hjelp til sårede eller 
syke eller vern av kulturverdier i krig" (stri § 328. 2 . ledd litra b). eller 
"betegnelse eller merke, segl eller kjennetegn som lett kan forveksles med 
noe som er nevnt under" litra a eller b (stri § 328, 2 . ledd litra c).

(5) Etter stri § 328, 3 . ledd rammes den som bærer eller lar noen i sin tjeneste 
bære "noe for innehaveren av særlige stillinger av øvrigheten bestemt eller 
godkjent kjennetegn eller noe dermed så likt, at forveksling lett oppstår".

(6) Det sam m e gjelder den som uhjemlet offentlig eller i rettsstridig øyemed 
tillegger seg eller bærer noen norsk eller utenlandsk tittel eller ærestegn, stri 
§ 328, 3 . ledd, 2 .pkt.

Straffetrusselen: Etter stri § 328, 1. og 2. ledd er straffereaksjonen boter 
eller fengsel inntil 3 måneder, etter 3 . ledd bare bøter. Overtredelse er  forseelse, 
jfr  stri § 2, 2 . ledd.

Skyldkravet er forsett, j f r  § 40. 1 .ledd.
Påtalen er ubetinget offentlig, jfr § 77, tiltalespørsmålet avgjøres 

av politiet, j f r  strpl § 67, 2 . ledd.



OPPSUMMERING AV KOMMUNIKASJONS VERNET

Type Fengsel Boter Påtale Skyld F M
Brev 6 m-2 år x F F/B x X

Brev x Uo F x
Brev 3-6 år - Uo F/B X X

Kringkasting 6 mdr x Ah F X X

Ytringsfrihet
Signaler
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8. Koinnumikasjoiisvemet
8 .1 Brevkommunikasjon
8.1 .1  Straffehjemmel: Stri av 22.5 .1902 nr 10 § 145^

Den strajjbare handling: Det er straffbart uberettiget å bryte brev eller 
annet lukket skrift eller bane seg adgang til en annens låste gjemmer.

Straffetrussel: Overtredelse er forbrytelse, j fr  stri § 2.
Det oppstilles to straffalternativer. Den ordinære strafferamme er fengsel 

inntil 6 måneder, men strafferammen oker inntil 2 år dersom det enten voldes 
skade ved den derigjennom uberettiget ervervede kunnskap eller overtredelsen er 
forøvet i hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning.

Både forsøk og medvirkning rammes.
Skyldkravet er  etter stri § 145, 1 .ledd vanlig forsett, j fr  stri § 40, l .ledd.

I stri § 145, 2 . ledd er  det to alternativer som kan føre til skjerpet straff. For første| 
alternativs vedkommende kreves vanlig forsett og culpa levissima med hensyn til 
skaden, j f r  stri § 43. Etter stri § 145, 2 . ledd kreves foruten vanlig forsett vinnings 
hensikt.

Offentlig påtale finner bare sted etter fornærmedes begjæring, 
tiltalespørsmålet avgjøres av statsadvokaten, jfr strprl § 66.

8 .1 .2  Straffehjemmel: Stri av 22.5 .1902  nr 10 § 116
Den straffbare handling: Det er straffbart for en offentlig tjenestemann å 

foreta et ulovlig beslag av brev eller telegrammer.
Straffetrusselen: Overtredelse er forbrytelse, jfr § 2.

39. Bestemmelsen er utvidet ved lov av 12.6.1987 nr 54, jfr nedenfor i teksten. 
Endringen vil også gjøre stri §§ 151b, 261 og 270 relevante for diskusjonen, 
noe soni i denne utredningen bare er berort i siste avsnitt, hvor de foreslåtte 
endringene behandles.
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Overtredelse straffes bare med boter. Det kan også reageres med "tap av 
tjenesten".

Forsok rammes, men ikke medvirkning.
Skyldfornien er forsett, j f r  stri § 40, I .ledd.

Påtalen er  ubetinget offentlig, j fr  stri § 77, og tiltalespørsmålet hører under 
statsadvokaten, j fr  stri § 66.

8 .1 .3  Straffehjemmel: Stri av 22.5 .1902  nr 10 § 122
Den straffbare handling: Det er straffbart for en offentlig tjenestemann 

ulovlig å åpne eller tilstede noen å åpne et brev som er ham betrodd i tjenestens 
medfør.

Straffetrusselen: Overtredelse er forbrytelse, j fr  § 2. Strafferammen er 
etter første straffalternativ fengsel i inntil 3 år for overtredelse, men den øker etter 
annet straffalternativ til fengsel i inntil 6 år dersom vedkommende begår 
forbrytelsen for å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning. Det er  hjemmel for 
å fradømme vedkommende tjenesten.

Forsøk rammes, likeså den særlige form for medvirkning som består i å 
"tilstede" (tillate) noen å forøve brevbruddet.

Subjektivt sett kreves for det første straffalternativ vanlig forsett, jfr § 40, 
l . ledd ,  mens det etter annet straffalternativ også kreves vinnings hensikt.

Påtalen er  ubetinget offentlig, j f r  stri § 77, tiltalespørsmålet avgjøres av 
statsadvokaten, jfr  strpl § 66.
8 .1 .4  Straffehjemmel: M ilitær straffelov av 22.5 .1902 nr 13 § 70.

Den straffbare handling: Det er straffbart for militærperson som nevnt i 
lovens § 9, n r  1-4, ulovlig å åpne eller å tilstede noen å åpne et brev som er 
betrodd ham i tjenestens medfør.

Straffetrusselen: Overtredelse av mil stri § 70 er forbrytelse, j f r  stri § 2. 
Det oppstilles to straffalternativer. Etter første alternativ kan fengsel i inntil 3 år 
idømmes, etter annet alternativ fengsel i inntil 6 år. Det er  hjemmel for å idømme 
vedkommende tap av tjeneste.

Både forsøk og medvirkning rammes.
Skyldfornien er  etter første straffalternativ forsett. Etter annet alternativ er 

skyldformen blandet; det kreves foruten vanlig forsett også
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vinnings h e n s ik t .^
Påtalen er  i folge mil stri § 33 "offentlig", det må forstås som ubetinget 

offentlig. Det er statsadvokaten som avgjør tiltalespørsmålet, j fr  strpl § 66.

8.2 Telefonkommunikasjon
Straffehjemmel: Stri av 22.5.1902 nr 10 § 145 a.

Den strajfbare handling: Det er straffbart å avlytte telefonsamtale ved hjelp 
av hemmelig lytteapparat eller foreta hemmelig opptak av telefonsamtale ved hjelp 
av lydbånd eller annen teknisk innretning.

Straffetrusselen: Overtredelse er forbrytelse, jfr § 2. Straffereaksjonen er 
bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Forsok og medvirkning rammes.
Skyldkravet er forsett, j fr  § 40, I .ledd.
Offentlig påtale er betinget av at almene hensyn krever det. Statsadvokaten 

må avgjore tiltalespørsmålet, j fr  strpl § 66.

40. Uaktsom overtredelse kan refses disiplinært.



OPPSUMMERING AV PERSONVERNET

Type Fengsel Boter Påtale Skyld F M

Ære 5 år - F F x

Ære 6 mdr x F og Ah F X X

Ære 1/3 år x F og Ah F X X

Ære 1/2/3 år - Uo F X

Æ re 1 år - Uo F X

Privatliv 3 mdr X F og Ah F
Privatliv 6 mdr X F og Ah F X

Prliv/pvern 0 ,5 /3  år X F el Ah F X

Personvern 1 år X Uo F /U X X

Personvern X F og Ah U
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9. Personvernet

9. /  Ære
9.1.1 Straffehjemmel: Stri av 22.5 .1902 nr 10 § 101.

Den straffbare handling: Det er  straffbart å ærekrenke kongen eller 
regenten, jfr  §§ 246 flg.

Straffetrusselen: Overtredelse er forbrytelse. Straffen er fengsel inntil 5 år 
Forsok på ærekrenkelse av kongen eller regenten er straffbart (men er lite 

praktisk). Medvirkning straffes ikke.
Subjektivt kreves forsett, jfr stri § 40, l .ledd.
Offentlig påtale finner sted etter kongens befaling eller med hans 

samtykke, jfr  stri § 103. Det er i følge strprl § 65 riksadvokaten som av&jør 
tiltalespørsmålet, men kongen i statsråd har kompetanse til å gi påtaleunnlatelse, 
jft strprl § 64.

9 .1 .2  Straffehjemmel: Stri av 22.5 .1902 nr 10 § 246.
Den straffbare hatidling: Den som rettsstridig ved ord eller handling 

krenker en annens æresfølelse, kan straffes. Både forhånelser og beskyldninger 
vernes av stri § 246.

Straffetrusselen: Overtredelse er forbrytelse, j fr  § 2. Straffen er boter eller 
fengsel i inntil 6 måneder.

Både forsøk og medvirkning er straffbart.
Skyldkravet er forsett, j fr  stri § 40, l.ledd.^*

41. Straffebudet inneholder en rettsstridsreservasjon. Det forhold som særlig kan 
oppheve rettsstriden er at beskyldningen det dreier seg om, er sann, jfr stri 

Fortsetter neste side
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Offentlig påtale finner som hovedregel bare sted etter fornærmedes 
begjæring og når det finnes påkrevet av almene hensyn, jfr § 251.

Tiltalespørsmålet avgjøres av statsadvokaten, j fr  strprl § 66.
I tilknytning til straffesak eller som egen sak, kan det kreves 

mortifikasjon, jfr stri § 253. Som borgerlig rettskrav kan det være aktuelt å ta med 
krav om erstatning eller oppreisning.

9 .1.3 Straffehjemmel: Stri av 22.5.1902 nr 10 § 247
Den straffbare handling: Det er straffbart i ord eller handling å opptre på 

en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte, eller til å utsette 
ham for hat. ringeakt eller tap av den for hans stillings eller nærings fornødne 
tillit. Det er altså visse sider av
omdømmet som er vernet. Stri § 247 gjelder bare for beskyldninger.

Straffetrussel: Overtredelse er forbrytelse, jfr § 2. Det oppstilles to 
straffalternativer. Den ordinære strafferamme er fengsel inntil 1 år eller bøter, 
men dersom ærekrenkelsen er forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending 
eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år 
anvendes.

Både forsøk og medvirkning er straffbart.
Skyldkravet er forsett, jfr § 40, l .ledd.4  ̂ Det vil være ærekrenkeren som 

har bevisbyrden for beskyldningens sannhet. For offentlig påtale kreves som 
hovedregel både fornærmedes begjæring og at det foreligger almene hensyn, jfr 
stri § 251.

Tiltalen avgjøres av statsadvokaten, jfr strprl § 66. Krav om at 
beskyldningen skal erklæres død og maktesløs - mortifikasjon - kan reises i

-ortsatt fra forrige side
§ 249 nr I . Sanne, men utilbørlige ærekrenkelser, er imidlertid straffbare, jfr 
stri § 249 nr 2.

\2. Av disse grunner foregår de fleste ærekrenkelsessaker som private straffesaker.
13. Stri § 247 inneholder ikke noen rettsstridsreservasjon, men en slik må her - 

som ellers - innfortolkes. foruten samtykke, er det særlig det forhold at 
beskyldningen er sann. som kan oppheve rettsstriden, j fr  stri § 249 nr I. Etter 
stri § 249 nr 2 er sanne, men utilbørlige ærekrenkelser straffbare.
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straffesaken eller som egen sak, jfr stri § 253. Videre kan det være aktuelt å ta 
med erstatnings- eller oppreisningskrav som borgerlig rettskrav, se strprl § 3.

Etter stri § 248. 1 .ledd kan straffen skjerpes til fengsel inntil 3 år 
dersom den skyldige har handlet mot bedre vitende. I folge stri § 248, 2 . ledd kan 
bøter anvendes under særdeles formildende omstendigheter.

Dersom ærekrenkelsen er forøvet i trykt skrift, kan redaktøren av skriftet 
pålegges å innta en eventuell domsslutning, domsgrunner eller et forlik i spissen 
av skriftet. Overtrer redaktøren påbudet, kan vedkommende straffes med bøter, jfr 
stri § 430a.

9.1.4 Straffehjemmel: Militær straffelov av 22.5.1902 nr 13 § 40.
Den straffbare handling: Den som mot en foresatt eller overordnet i 

anledning tjenesten eller under utførelse av militære tjenesteplikter gjør seg skyldig 
i ærekrenkelse, kan straffes.

Straffetrussel: Overtredelse er forbrytelse, jfr stri § 2. Det oppstilles tre 
strafTalternativer. Etter første straffalternativ straffes overtredelse av stri §§ 246 og 
247, l . l e d d ^  med fengsel inntil I år eller arrest.

Etter an net alternativ straffes overtredelse av stri § 247, 2.ledd4^ med 
fengsel inntil 2 år eller arrest. Etter tredje alternativ straffes overtredelse av stri 
§ 248 med fengsel i inntil 3 år, men under særdeles formildende omstendigheter 
med arrest.

Forsøk er straffbart, men medvirkning rammes ikke.
Subjektivt kreves forsett, jfr stri § 40, I .ledd, se mil stri § I.
Påtalen er ubetinget offentlig, jfr mil stri § 33.
Tiltalespørsmålet avgjøres av statsadvokaten, jfr strprl § 66.

44. Henvisningene til § 247. 1. og 2 . ledd er noe misvisende, idet bestemmelsen 
idag bare består av ett ledd.

45. Se noten foran.
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9 .1.5 Straffehjemmel: Militær straffelov av 22.5.1902 nr 13 § 59.
Den straffbare handling: Det er straffbart å gjøre seg skyldig i 

ærekrenkelse mot en undergiven eller underordnet i anledning av tjenesten eller 
under utforelse av militære tjenesteplikter. Det samme gjelder om handlingen er 
forovet under tjenestlige forhandlinger og moter med den skyldiges undergivne 
eller underordnete eller når den skyldige er ifort militær drakt.

Straffetrussel: Overtredelse er forbrytelse, jfr stri § 2. Mil stri § 59 viser 
til ærekrenkelsesreglene i den alminnelige straffelov. De straffereaksjoner som 
oppstilles der gis tilsvarende anvendelse, med visse modifikasjoner. Arrest trer i 
stedet for boter, og overtredelse av stri §§ 246 og 247 kan straffes med fengsel 
inntil I år. Straffen kan skjerpes til fengsel i inntil 3 år dersom bestemmelsen i 
stri § 248 er overtrådt, dvs hvis ærekrenkelsen er forøvet mot bedre vitende. 
Under særdeles formildende omstendigheter kan arrest 
anvendes.

Forsok er straffbart, men ikke medvirkning.
Subjektivt kreves forsett, jfr stri § 40, l.ledd.
Påtalen er ubetinget offentlig, jfr mil stri § 33.
Tiltalespørsmålet avgjøres av statsadvokaten, jfr strprl § 66.

9.2 Pri val livets fred
9.2.1 Straffehjemmel: Stri av 22.5.1902 nr 10 § 390.

Den straffbare handling: Det er straffbart å krenke privatlivets fred ved å 
gi offentlig meddelse om personlige eller huslige forhold.

Straffetrussel: Overtredelser er  forseelse, jfr stri § 2. Straffen er bøter 
eller fengsel i inntil 3 mnd.

Hverken forsøk eller medvirkning er straffbart.
Stri §§ 250 og 254 er gitt tilsvarende anvendelse.
Subjektivt kreves forsett, jfr stri § 40, l.ledd.
Offentlig påtale er betinget av fornærmedes begjæring og av at det finnes 

påkrevet av almene hensyn. Tiltalespørsmålet avgjøres av politiet, jfr strprl § 67, 
2 . ledd.

Dersom forseelsen er forøvet i trykt skrift, kan inndragning besluttes 
i samsvar med stri § 38.
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9.2.2  Straffehjemmel: Stri av 22.5.1902 nr 10 § 390 a.
Den straffbare handling: Del er straffbart å krenke en annens fred ved 

skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd.
Straffetrussel: Overtredelse er forseelse, jfr § 2. Straffen er bøter eller 

fengsel i inntil 6 måneder.
Forsøk er ikke straffbart, jfr stri § 49, 2 . ledd, men medvirkning rammes.
Skyldkravet er forsett, jfr § 40, l.ledd.
Offentlig påtale er betinget av fornærmedes begjæring, og at det finnes 

påkrevet av almene hensyn. Tiltalespørsmålet avgjøres av politiet, jfr strprl § 67.
2. ledd.

9.3 Personvern
9.3.1 Straffehjemmel: Stri av 22.5.1902 nr 10 § 121.

Den straffbare hæidling: Det er straffbart å krenke taushetsplikt som i 
henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av ens tjeneste eller arbeid 
for statlig eller kommunalt organ. Bestemmelsen rammer også taushetsbrudd etter 
at tjenesten eller arbeidet er avsluttet.

Straffetrussel: Overtredelse er forbrytelse, jfr § 2. Det oppstilles to 
straffalternativer. Den ordinære strafferamme er bøter eller fengsel i inntil 6 
måneder. Strafferammen oker etter annet ledd til inntil 3 år dersom
taushetsbruddet er begått i vinnings hensikt.

Forsøk rammes, men ikke medvirkning.
Subjektivt kreves forsett eller grov uaktsomhet. Etter annet ledd kreves i

tillegg vinnings hensikt.
Påtalen er ubetinget offentlig, jfr stri § 77. Tiltalespørsmålet avgjøres av 

statsadvokaten, jfr strprl § 66.
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9.3.2 Straffehjemmel: Stri av 22.5.1902 nr 10 § 144.
Den straffbare handling: Det er straffbart for prester i statskirken, prester 

eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, 
meklingsmenn i ekteskapssaker, leger, psykologer, apotekere, jordmødre og 
sykepleiere, samt disses betjenter eller hjelpere, å åpenbare hemmeligheter som er 
betrodd dem eller deres foresatte i stillings medfor.

Bestemmelsen innebærer med andre ord et særlig ansvar for disse 
yrkesgruppene.

Straffetrusselen: Straffereaksjonen er boter eller fengsel i inntil 6 måneder.
Overtredelse er forbrytelse, jfr stri § 2.
Forsok er straffbart, jfr § 49, men ikke medvirkning.
Skyldkravet er forsett, jfr § 40, l.ledd.
Offentlig påtale er betinget av fornærmedes begjæring eller av at det 

kreves av almene hensyn.

9.3.3 Straffehjemmel: Personregisterl av 9.6.1978 nr 48 § 38.
Den straffbare handling: En rekke overtredelser av lovens regler rammes 

av straff. Den kan straffes som
(1) unnlater å innhente samtykke etter prl §§ 9, 13, 3 . ledd, 22, 25, 31

eller 36;
(2) overtrer regler eller vilkår fastsatt etter §§ 11, 14, 22, 25, 31 eller

36;
(3) bruker opplysninger i strid med reglene i §§ 16, 18, 23, 26, 27, 32

eller 33;
(4) unnlater å etterkomme krav fra Datatilsynet etter §§ 5 eller 8;
(5) unnlater å etterkomme krav om opplysninger etter prl §§ 7 eller 20 

eller krav om sletting etter § 28; og
(6) unnlater å gi melding etter § 19 til den opplysningen gjelder.
I forskrifter til personregisterloven er det i § 9-1 gitt straffebestemmelser 

for overtredelse av forskriftene, med hjemmel i personregisterloven § 38, 3 . ledd.
Straffetrussel: Overtredelse er  forbrytelse, jfr stri § 2. Straffen er bøter 

eller fengsel i inntil I år.
Både forsok og medvirkning er straffbart.
Subjektivt kreves forsett eller uaktsomhet.
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Påtalen er ubetinget offentlig, jfr stri § 77. Tiltalespørsmålet avgjøres av 
statsadvokaten, jfr strprl § 66.

§ 16.
Den straffbare handling: Offentlig gjengivelse eller vising av et bilde av 

person uten samtykke av vedkommende person, med spesifiserte unntak i fl § 15, 
2 . ledd.

Straffetrusselen: Overtredelse er forseelse. Straffereaksjonen er boter. 
Forsøk eller medvirkning straffes ikke.
Skyldkravet er uaktsomhet.
Offentlig påtale er betinget av fornærmedes begjæring eller av at almene 

hensyn krever det.
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10. Sammenfatning og enkelte konklusjoner
De immaterielle godene er av svært forskjellig karakter. Et forsok på å identifisere 
hvilke begrunneiser man finner for vernet av de forskjellige godene, vil derfor 
nødvendigvis bli forelobig. Vi kan ikke gå utfra at det vernet er konsistent, og vil 
derfor måtte bygge på forholdsvis løst funderte betraktninger. En slik 
oppsummering er imidlertid nødvendig for at man skal få et overblikk over feltet, 
og med utgangspunkt i et slikt overblikk gjøre visse legislative overveielser.

Som utgangspunkt for en slik gjennomgang velges den grovinndeling i fire 
hovedkategorier som ble gjort innledningsvis, og som kasuistikken også følger.

10.1 Frembringe lsesve me t
10.1.1 Enerett og fri informasjonsutveksling
Frembringelsesvernet karakteriseres av en stor gruppe bestemmelser som verner 
den posisjon skaperen, oppfinneren el ler en annen "frembringer" er gitt. Her finner 
vi opphavsmannen til åndsverk, oppfinneren, fotografen, den som frembringer en 
katalog og den utøvende kunstner. Alle disse gis en enerett til - innenfor visse 
grenser - å utnytte frembringelsen økonomisk.

Begrunnelsen for en slik enerett er flere. I utgangspunktet kan det anses 
som rimelig at den som "skaper" noe nytt. også skal kunne høste fruktene av en 
utnyttelse av dette nye. Det kunne virke støtende om andre - som f eks hadde 
større økonomiske ressurser eller en bedre markedsmessig posisjon - kunne 
"snylte" på frembringerens innsats.

Dette utgangspunktet er altså bygget på et slags rettferdighetssyn. Men dette 
synet suppleres av andre og mer "rasjonelle" eller samfunnsmessige hensyn.

Ett av disse er onsket om å stimulere til skapende innsats. Ved at 
frembringeren far en enerett til å utnytte det frembragte, vil det også ligge en 
spore til å bruke personlige og økonomiske ressurser til skapende innsats.
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Ett annet - som er særlig tydelig i forhold til patenter, er ønsket om å legge 
forholdene til rette for kunnskapsoppbygging i samfunnet. Ved at frembringeren får 
en enerett, vil også frembringelsen kunne utnyttes selv om detaljer om den blir 
kjent. En patentert oppfinnelse er beskrevet, og beskrivelsen er offentlig 
tilgjengelig. Også mens vernetiden loper. kan derfor andre lære av denne 
beskrivelsen, og utnytte sin kunnskap til ny innsats, forutsatt at denne ikke 
representerer en krenkelse av patentet.

Dette elementet av onsket om å styrke kunnskapsoppbyggingen finner man i 
noen grad også i forhold til åndsverk, dels ved at eneretten ikke hindrer en viss 
bruk av åndsverket mens vernetiden loper (jfr ål kap 2), dels ved at vernetiden 
loper ut.

Man kan derfor se dette i en viss grad som en strategi for å øke 
informasjonsutveksling i samfunnet - ved å gi frembringeren en enerett, legger 
man forholdene til rette for at den kunnskap som frembringelsen representerer, 
kan gjores kjent for almenheten og dermed stimulere til vitenskapelig, industriell 
eller kulturell vekst.

Dette er et tradisjonelt og velkjent aspekt ved denne typen regler. Det kan 
hevdes at dette aspektet er blitt viktigere i det samfunn som karakteriseres som 
"informasjonssamfunnet", hvor informasjonstjenester representerer en økende del 
av det økonomiske liv.

10 .1.2 Vern av hemmeligheter
Det kan derfor være begrunnet å se denne typen regler - som ved en 
enerettskonstruksjon verner åndsverk, fotografier, utøvende kunsteres prestasjoner 
og kataloger (databaser) i en viss motsetning til en annen type regler, nemlig de 
som gir et vern av forretningshemmeligheter.

I disse tilfellene forutsettes det at det finnes en bedrifts- eller 
forretningshemmelighet. For at man skal kvalifisere noe som en "hemmelighet", 
må man ha truffet tiltak for å begrense andres tilgang til informasjonen. 
Straffereglene rammer den som ved brudd
på taushetsplikt åpenbarer en slik hemmelighet, eller på annen urimelig måte 
søker å skaffe seg rådighet over den.

I disse tilfellene begrenses altså informasjonsflyten. Begrunnelsen ligger her 
ikke i at vernet også skal stimulere til kommunikasjon - begrunnelsen ligger 
nærmere det rettferdighetssyn som er antydet foran: Det vil være urimelig om den 
som har skaffet seg et konkurransemessig fortrinn ved økonomisk eller annen
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innsats, skal bli frarøvet dette ved at andre - som ikke har ydet tilsvarende innsats 
eller delt utviklingskostnader - får tilgang til opplysningene. Dette ville åpenbart 
fore til konkurransevridning, og igjen fore til at man var uvillig til å yte den 
innsats som er nodvendig for å utvikle de metoder ol som vernes qua bedrifts- 
eller forretningshemmeligheter.

Både enerettskonstruksjonene og de konkurranserettslige bestemmelsene 
skaper altså et vern omkring en markedsposisjon. Men enerettsbestemmelsene 
stimulerer også til kommunikasjon av de vernete opplysningene til almenheten. 
mens de konkurranserettslige bestem meisene 0111 bedrift- og 
forretningshemmeligheter tar sikte på å begrense en slik kommunikasjon. Man 
ser derfor at det kan være en viss konflikt mellom de to grunnleggende 
tankegangene. 1 forhold til dagens situasjon, kan det derfor være grunn til å 
overveie hvordan man best skal ivareta de behov som frenibringere og samfunnet 
ellers har, og hvordan de to systemene - som i en viss grad supplerer hverandre - 
virker i denne situasjonen.

Dette ser man noe tydeligere hvis man velger eksempel fra det som ofte 
omtales som "industriell opphavsrett", og hvor datamaskinprogrammer er 
hovedeksempelet. Det er utvilsomt at datamaskinprogrammer er åndsverk etter 
norsk rett. og etter Opphavsrettsutvalgets forslag i NOU 1986:18 vil også dette 
blir reflektert i lovteksten. Datamaskinprogrammer kan offentliggjøres i såkalt 
"objektversjon",^  eventuelt være lagret i integrerte kretser på en slik måte at det 
i praksis ikke er mulig for den som kjøper et eksemplar, å skaffe seg innsikt i 
programmets logikk og algoritmer. Det har vært diskutert om ikke dette er 
tilstrekkelig til at de metodene som programmet representerer, kan nyte vern som 
forretningshemmelighet samtidig som programmet spres blant offentligheten i 
objektversjon.

En tilsvarende diskusjon har man fått omkring det påtenkte vernet av 
integrerte kretser. Opphavsrettsutvalget har foreslått et vern av slike kretsmonster 
som en ny bestemmelse i åndsverklovens kap 5, men mye tyder på at man vil få 
en egen lov som nøye vil folge det opplegg som fremgår av W lPO s forslag til 
traktat om vern av integrerte kretser."*7 Her er det innarbeidet en adgang til 
omvendt utvikling ("reverse engineering"). Dette innbærer at det tillates at man 
analyserer den integrerte kretsen ved å fremstille egne eksemplar av den mv (noe

46. Om dette, se f eks Bing 1985a:5-6.
47. En oversikt over traktatforslaget finner man i Bing 1986:56-69, det spørsmål 

som omtales i teksten er behandlet på s 62-63.
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som ellers er frembringerens enerett), når formålet er å vinne innsikt i logikk og 
utforming av kretsen. Dette tar altså igjen sikte på å opprettholde muligheten for 
informasjonsutveksling - og konstruksjonen bygger derfor på de samme 
grunnleggende prinsipper som gjelder for de mer tradisjonelle eneretter, og som er 
nevnt foran.

En sammenligning av strafferammene viser at den typisk ligger på 3 
måneder. Unntakene knytter seg dels til loven oni oppfinnelser av betydning 
for rikets forsvar, og dels til vern av databaser. Begge disse behandles nedenfor.

10.1.3 Innslag av kommunikasjonsvern - særlig om databaser
Man kan altså peke på to viktige begrunnelser for frembringelsesvernet - dels 
ønsket om å beskytte en markedsmessig posisjon ved å forby andre å snylte på 
frembringerens innstas, dels gjennom innrømmelse av et vern å legge forholdene 
til rette for at andre kan ta del av den kunnskap som ligger til grunn for 
frembringelsen, en kunnskap de så kan bygge videre på i egen virksomhet. Man 
kan også peke på at dette i en viss utstrekning kan være begrunnelser som er i 
konflikt med hverandre.

Det bør også pekes på at det i enkelte av bestemmelsene om 
frembringelsesvern også ligger et element av kotnmunikasjonsvem. Dette er særlig 
tydelig i straffelovens vern (stri § 145) om "innholdet i en lukket meddelelse", 
som er gitt anvendelse på databaser, og som er foreslått ytterlige tilpasset ny 
teknologi i Straffelovrådets forslag om revisjon med sikte på datakriminalitet 
(NOU 1 9 8 5 :3 1 ) .^  Her er den straffbare handling beskrevet som det å skaffe seg 
uberettiget adgang til innholdet av f eks en database. Bestemmelsen stiller ikke 
krav til informasjonens innhold, f eks at informasjonen skal representere 
forretningshemmeligheter. Det er et vern av databasens integritet. Ved å lagre 
opplysninger i "brev", "lukket skrift", "låste gjemmer" eller ved "elektroniske 
eller andre tekniske midler" skapes det altså et vern omkring opplysningene 
uavhengig den innsats som ligger bak frembringelsen, eller frembringelses 
karakter av åndsverk, oppfinnelse, bedriftshemmelighet e lign.

48. Jfr imidlertid nå Opphavsrettsutvalgets forslag, som behandles i teksten.
49. Jfr nå lov av 12.6.1987 nr 54.
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Dette er et eksempel på et passivt frembringelsesvern. Det kan være viktig 
nok, men man bor påpeke at et lignende passivt vern f eks skapes av forbudet mot 
innbrudd: Innbruddet straffes uavhengig av hvorvidt motivet var å skaffe seg 
adgang til verdifull informasjon eller verdigjenstander. Et slikt passivt vern av 
informasjon kan derfor kanskje best forstås i sammenheng med 
kommunikasjonsvernet - den verdi det har å kontrollere at informasjon spres på 
egne premisser, jfr nærmere om kommunikasjonsvernet nedenfor.

Strafferammen for krenkelser er  fengsel inntil 6 måneder, men inntil 2 år 
hvis det er voldt skade gjennom den kunnskap man har ervervet, eller forbrytelsen 
er forøvet i vinnings hensikt. Den forholdsvis strenge reaksjonen kan være 
begrunnet i behovet for generalprevensjon i forhold til såkalte "snokere", når 
snokeren utnytter den ervervete kunnskap og derfor vil nærme seg 
industrispionasje ol. Begrunnelsen - som dels knytter seg til vern av 
frembringelsen, dels vern av kommunikasjonen - kan altså være med på å 
forklare utformingen av reaksjonen. Det spiller også sikkert en rolle at 
bestemmelsen forholdsvis nylig er revidert.

Straffelovrådet har i NOU 1985:31 om datakriminalitet fremmet forslag til 
enkelte endringer. Bl a foreslås en endring i stri § 145 for å klargjøre at "data" 
er vernet i den forstand at det vil være straffbart å bryte en beskyttelse for å få 
innsyn i opplysninger som er lagret ved hjelp av edb. Det samme skal gjelde 
datamaskinprogrammer. Det er forutsatt i forarbeider, og antatt i teorien, at 
opplysninger i denne form også i dag er vernet av den gjeldende § 145, men 
bl a på grunn av hensynet til legalitetsprinsippet i strafferetten, og hensynet til 
straffetrusselens forebyggende og moralskapende virkning, har lovgiver ønsket å si 
dette uttrykkelig.

Det foreslås et nytt an net ledd. Den som ved å bryte en beskyttelse 
uberettiget skaffer seg adgang til data som er lagret eller overføres ved elektroniske 
hjelpemidler eller andre tekniske midler, kan straffes med bøter eller fengsel i 
inntil 6 måneder. Dette leddet går enda mer direkte på kommunikasjonsvernet 
enn bestemmelsen som er diskutert ovenfor.

Det foreslås ikke endring av strafferammene, og heller ikke i skyldforniene. 
Bestemmelsen om medvirkning er flyttet til et nytt fjerde ledd. Påtaleregelen er 
foreslått endret - tidligere var offentlig påtale betinget av fornærmedes begjæring, 
nå foreslås det betinget av almene hensyn.

Av betydelig prinsippiell interesse har Straffelovrådets forslag til ny § 15Ib. 
Etter denne bestemmelsen kan den som ved å ødelegge, skade eller sette ut av

50. Jfr f eks Schjølberg 1983:479.
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virksomhet "informasjonssamling ... volder omfattende forstyrrelse i den offentlig 
forvaltning eller samfunnsliv forovrig" straffes med fengsel inntil 10 ar. Denne 
bestemmelsen vil bli plassert i straffelovens 14. kapittel, som har overskriften 
"Almenfarlige forbrytelser". Den vil først og fremst ramme slikt skadeverk, f eks 
på databaser. Forøvrig vil denne nye bestemmelsen fungere ved siden av de 
alminnelige bestemmelser om skadeverk i stri §§ 291, 292 og 391. Felles for alle 
disse reglene er at de verner - foruten det som kalles "informasjonssamling" - 
utstyr som er nodvendig for kommunikasjon. Også denne bestemmelsen har altså 
en dobbeltnatur - dels verner den en frembringelse, dels skaper den et 
kommunikasjonsvern.

Man ser at reaksjonen er langt strengere enn andre reaksjoner for brudd på 
frembringelsesvernet. Dette kommer selvsagt av at det ikke først og fremst er et 
vern av frembringelsen, men et vern mot handlinger som volder omfattende 
forstyrrelser av forvaltning eller samfunnsliv. Man kunne reise spørsmålet om 
"interessen i et uforstyrret samfunn" burde kvalifiseres som et eget immaterielt 
gode, men dette synes åpenbart uhensiktsmessig - det finnes et stort antall 
bestemmelser som tar sikte på å verne om fred og frihet mv, og som avgjort best 
ses i et politisk eller ideologisk perspektiv, snarere enn det perspektiv som denne 
rapporten anlegger. Likevel kan det jo være verd å peke på at når man går utover 
de rent økonomiske interessene som begrunnelse for vernet av et immaterielt gode, 
og videre til mer ideelle interesser, vil det oppstå glidende overganger til andre 
typer med ideelle interesser av mer generell politisk eller samfunnsmessig natur.

Vernet av rikets sikkerhet representerer også en slik overgangsform.

10.1.4 Rikets sikkerhet som immateriell interesse?
Foran er det påpekt at bedrifts- og forretningshemmeligheter vernes. Det finnes 
også andre typer hemmeligheter som vernes - typisk opplysninger av betydning for  
rikets sikkerhet, forsvarshemmeligheter, mv. Det kan vurderes hvorvidt også dette 
skal anses som en type immaterielt gode.

Imidlertid er det lett å se at begrunnelsen for vern av denne typen 
informasjon er radikalt forskjellig fra den som er nevnt i forbindelse med 
frembringelser ovenfor. Begrunnelsen her finner man i de interesser samfunnet 
har qua samfunn, og vernet tar ikke sikte på å beskytte økonomiske eller
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markedsmessige interesser (i alle fall ikke i snever forstand). Dette er 
begrunnelsen for at denne typen interesser ikke er behandlet i rapporten.51

Straff ved brudd på bestemmelser i lov om oppfinnelser av betydning for 
rikets forsvar har en strafferamme på ett år. Begrunnelsen er tilknyttningen til 
vern om rikets sikkerhet som lett begrunner en noe skjerpet reaksjon i forhold til 
den som er vanlig for frembringelsesvernet.

10.1.5 Ideelle interesser og den originccre "frembringer"
Foran er de økonomiske og markedsmessige interessene fremhevet. Imidlertid bor 
det understrekes at det også finnes ideelle interesser knyttet til frembringelser. noe 
som er særlig tydelig i forhold til åndsverk og utøvende kunstneres prestasjoner. 
Her eksisterer det en spesielt intim forbindelse mellom frembringelsen og den 
personlige, individuelle innsatsen til frembringeren - særlig for de kunsteriske 
prestasjonene vil frembringerens personlighet direkte prege frembringelsen. Den 
eneretten som frembringeren gis, tar derfor sikte på å beskytte vedkommendes 
kunsteriske eller vitenskapelige anseelse eller egenart (sml ål § 3 sml § 42 if).

Dette kommer derfor til som en supplerende begrunnelse for vernet av visse 
typer frembringelser. Begrunnelsen er beslektet med den begrunnelse man finner 
for personvernet, og som blir nærmere behandlet nedenfor. Dette er kanskje særlig 
tydelig i forbindelse med fotografier, hvor den samme straffebestemmelsen som 
verner frembringeren, også verner den avbildete etter fl § 15 jfr § 16, I .ledd. 
litra a, annet alternativ. Vernet av den avbildete er ikke et eksempel på 
frembringelsesvern. men personvern - men straffebestemmelsen er altså felles.

Begrunnelsen man finner i de ideelle interessene gjør seg altså, som nevnt, 
spesielt gjeldende for de tilfeller hvor det er en særlig nær og personlig tilknytning 
mellom frembringeren og frembringelsen. Det ideelle vernet er derfor særlig 
tydelig i forhold til åndsverk, utøvende kunstneres prestasjoner og fotografier. Det 
kan i og for seg være grunn til å peke på at i forhold til det som er omtalt som 
"industriell opphavsrett" (f eks til datamaskinprogrammer, tekniske tegninger og -

51. Man finner eksempler på at hensynet til forsvarshemmeligheter kommer i
konflikt med hensynet til fri kommunikasjon, jfr f eks loven om oppfinnelser av 
betydning for rikets forsvar, som etter § 7 åpner muligheten for "hemmelige 
patent", jfr også foran under pkt 6 . 7 . 1.
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i alle fall i en viss grad - til arkitekttegninger og bygninger), slår ikke denne 
begrunnelsen fullt ut til. Det kan derfor være grunn til å vurdere hvorvidt man 
skal opprettholde en likebehandling av alle typer åndsverk, eller om man skal få 
særbestemmelser for visse typer særlig "industrielle åndsverk" hvor de økonomiske 
interessene er nærmest enerådene.^ Man kunne vurdere hvorvidt vernet av 
ideelle interesser skulle reduseres, og hvorvidt adgangen til å tilkjenne oppreisning 
ved krenkelser skulle begrenses. Det ville også få strafferettslige konsekvenser, 
ettersom det stafferettslige vernet av de ideelle interesser falt bort.

Dette henger sammen med spørsmålet oni hvem som nyter den vernete 
posisjonen. I forhold til åndsverk og utøvende kunstneres prestasjoner oppstår 
alltid rettigheten hos frenibringeren. Andres rettigheter må være avledet av avtale 
med den originære frembringer, eller eventuelt folge direkte av lov. Den originære 
rettighetshaver kan aldri være en juridisk person. Dette gjelder også som 
hovedregel for fotografier, selv om det ved bestillinger kan oppstå rettigheter 
originært hos en juridisk person (jfr fl § 10).

For andre frembringelser - oppfinnelser, kataloger, bedrifts- og 
forretningshemmeligheter - kan imidlertid vernet oppstå direkte hos en juridisk 
person.

Det synes altså å være en tydelig sammenheng mellom de ideelle interessene 
og spørsmålet om den originære rettighetshaver er en fysisk person.

10 .1.6 Produsentvem
Imidlertid nyter en del produsenter et eget vern. Dette gjelder i forhold til 
fonogramprodusenter (ål § 45) og kringkastingsselskaper (ål § 45a).

I begee disse tilfellene bygger bestemmelsen på konvensjoner som Norge 
har tiltrådtT^ Begrunnelsen er i tråd med en av de hovedbegrunnelser som

52. Tendenser til dette ser man i f eks de franske endringene i åndsverkloven med 
sikte på datamaskinprogrammer.

53. Konvensjonen om beskyttelse av utøvende kunstnere, fonogramprodusenter og 
kringkastingsselskaper av 1961 (Romakonvensjonen), Konvensjonen om 
beskyttelse av fonogramprodusenter mot ulovlig kopiering av deres fonogram av 
1971, og Den europeiske konvensjon om beskyttelse av fjernsynssendinger av 
1961.
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tidligere er diskutert - nemlig ønsket om å verne om en innsats, og hindre andres 
utilbørlige utnyttelse av denne innsatsen.

Det kan oppfattes som påfallende at det bare er fonogramprodusenter og 
kringkastingsselskaper som har et slikt eksplisitt vern. Mange andre typiske 
produsenter kan nevnes, som mangler et eksplisitt, strafferettslig vern - f eks teater 
og forlag (organisasjonene for begge grupper har fremmet ønske om et eksplisitt 
produsentvern). men også programvarehus, databaseoperatører, osv. 
Filmprodusentene er foreslått gitt et eksplisitt produsentvern i NOU 1983:35, jfr 
forslaget til endring av ål § 45. Teater er av et mindretall foreslått gitt et vern, bl 
a mot opptak og overforing (transmisjon), jfr mindretallets forslag til ny ål § 45a. 
NOU 1983:35 s 130.

Disse produsentene er ikke uten vern. Dels disponerer de opphavs- eller 
andre rettigheter på grunnlag av avtaler, og kan da påtale krenkelser av 
opphavsrettighetene. Dette avledete vernet er kanskje prinsipielt det viktigste. Men 
i tillegg nyter produsentene også et vern etter markedsføringsloven, særlig etter 
mfl § 1, som setter forbud mot handlinger som strider mot god forretningsskikk. 
Dette er et passivt vern, i den betydning at det ikke eksplisitt tar sikte på å verne 
imaterielle goder - det verner mot enhver handling som strider mot god 
forretningsskikk, men altså også mot en utilbørlig utnyttelse av en annens innsats 
som har resultert i et immaterielt gode. Man antar f eks at forlag nyter et 
konkurranserettslig vern mot kopiering av forlagsprodusert materiale, et vern som 
ikke forutsetter at opphavsrett er krenket, og som kommer i tillegg til et eventuelt 
opphavsrettslig v e r n . '4

Dette konkurranse rettslige vernet etter markedsføringsloven er imidlertid 
ikke strafferettslig. Det er flere grunner til dette - men en hovedgrunn er nok at 
handlingsbeskrivelsen er vurderingspreget. så vurderingspreget at det anses 
betenkelig å sanksjonere brudd med straff. Her ser vi et hovedeksempel på at det 
sivilrettslige vernet av immaterielle goder går videre enn, og supplerer, det 
strafferettslige.

Man kan reise spørsmål om begrunnelsen for at fonogrammer og 
kringkastingssendinger er blitt vernet som sådanne i motsetning til andre 
"produkter". Som nevnt er foranledningen Norges tiltredelse til internasjonale 
konvensjoner. Spørsmålet blir derfor hvorfor man har fått konvensjoner på dette 
området, og ikke f eks i forhold til forlagsprodusert materiale, og om innføring av

54. Jfr særlig voldgiftsdom av 14.1.1985 i tvist om frordeling av vederlag utbetalt av 
staten for fotokopiering av opphavsrettslig vernet materiale i skoleverk og 
voksenopplæring i årene 1980-81, utgitt på vegne av partene av Kopinor, Oslo.
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et produsentvern i nasjonal lovgivning burde føre til at man - utfra 
konsistensvurderinger - burde innfore et tilsvarende vern for andre produsenter.

Det springer i øynene at kringkastingssendinger og fonogrammer har to 
interessante karakteristika. For de forste representerer de begge teknologisk 
utnyttelse av tradisjonelle åndsverk og utøvende kunsteres prestasjoner. Delte gjor 
deni sårbare på lignende måte som de fleste andre former for 
informasjonsteknologiske produkter: De er lette å kopiere. Det kan være en omvei 
først å måtte påvise en krenkelse av en opphavsrett eller en utøvende kunstners 
rettighet - for å effektivisere vernet kan det for slike "produkter" være ønskelig 
med et eksplisitt produsentvern. Dette aksentueres ved at begge formene typisk har 
et internasjonalt marked: Kringkastingssendinger er internasjonale av natur, i alle 
fall i den ustrekning de formidles ved radiobølger. Fonogrammer har i praksis et 
internasjonalt marked.

Det synes derfor ikke ubegrunnet at man har fått et eksplisitt produsentvern 
for kringkastingssendinger og fonogrammer. Men selv om man kan argumentere 
for at en sondring mellom "teknologiske" og "tradisjonelle" produkter kan 
rettferdiggjøres - og derfor hevde at f eks teatre og forlag ikke har samme behov 
for et eksplisitt produsentvern - finnes det likevel flere typer "teknologiske 
produkter" enn de to som er nevnt. Et typisk eksempel er filmverk 
(videogrammer),^^ men man vil sikkert også kunne regne inn typer av 
datamaskinprogrammer (f eks videospill og andre datamaskinbaserte spill). Det vil 
derfor være grunn til å tro at man vil kunne oppleve et fortsatt press fra 
produsentgrupper med sikte oå etablering av flere former for eksplisitt, sivil- og 
strafferettslig produsentvern . '”

55. Som nevnt ovenfor er det foreslått et eksplisitt produsentvern for film. I den 
utstrekning film eller videogram inneholder musikkverk (filmmusikk), vil 
imidlertid videogrammet være vernet som fonogram, jfr alternativet "andre 
lydopptak" i ål § 45.

56. Man kan for så vidt se etableringen av den såkalte "Antipiratgruppen" som et 
eksempel på dette. Denne gruppen består av produsenter for fonogrammer og 
videogrammer, og tar særlig sikte på å etterforske tilfelle av ulovlig fremstilling 
og omsetning, og å bringe gjerningsmennene til ansvar.
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10.1.7 Opphavsretlsutvalgels forslag til skjerpete straffebestemmelser
Opphavsrettsutvalget har i NOU 1983:35 foreslått enkelte endringer i 
åndsverkloven. Det er også foreslått endringer i straffebestemmelsen i ål § 54. 
Proposisjon, som i det vesentlige svarer til forslaget, ventes fremmet høsten 1987.

Det foreslås ingen endringer i forste ledd. Det foreslås endel endringer i 
annet ledd. Fordi ål § 45 er foreslått utvidet til å omfatte produsentvern for film, 
vernes også innføring av eksemplar av filmverk når fremstillingen av 
eksemplarene ikke ville vært lovlig dersom den norske åndsverklov var kommet til 
anvendelse på tilfellet.

Videre er det foreslått å gjore det straffbart å selge, leie ut eller på annen 
måte spre til almenheten arbeid som nevnt i ål § 43 (kataloger ol) eller slike 
opptak som er fremstilt i strid med ål § 52 (utovende kunstneres prestasjoner) 
eller ål § 45 (fonogrammer og film). Det samme skal gjelde den som frembyr 
slikt arbeid eller opptak til almenheten, eller bruker slike opptak ved offentlig 
fremføring.

Det foreslås å straffe medvirkning til overtredelser som nevnt i første og 
annet ledd.

Skyldformen er etter forslaget den samme som tidligere, både etter første og 
annet ledd. Men etter fjerde ledd foreslås en økning av strafferammen dersom 
overtredelsen av første og tredje ledd er forsettlig, og det foreligger særlig 
skjerpende omstendigheter forøvrig. Strafferammen øker da til inntil 3 år - og 
overtredelsen blir å betrakte som en forbrytelse, jfr stri § 2. Det fører også til at 
forsøk på forsettelig overtredelse blir straffbart, samt at tiltalespørsmålet må 
avgjøres av statsadvokaten, jfr strprl § 66. Om slike særlig skjerpende 
omstendigheter foreligger, må vurderes konkret etter en totalbedommeise - det gis 
imidlertid anvisning på enkelte momenter det skal legges særlig vekt på.

Påtalen er foreslått å være betinget av fornærmedes begjæring eller at det 
finnes påkrevet av almene hensyn - altså ingen endring på dette punktet. Det 
foreslås en ny regel om at en organisasjon som representerer flertallet av norske 
rettighetshavere på området, skal ha påtalerett om den originære rettighetshaver er 
død eller bosatt utenfor riket.

Opphavsrettutvalget foreslår en ny ål § 54a, som tar sikte på å idømme en 
juridisk person bøtestraff for overtredelser en representant for den juridiske person 
har begått mot ål § 54, 1.-4.ledd.
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Opphavsrettsutvalget foreslår i NOU 1983:35 også endringer i 
straffebestemmelsen i fotografiloven. Det foreslås å innfore en ny litra c i forste 
ledd. Del vil etter dette forslaget være straffbart å spre til almenheten ved salg., 
leie eller på annen måte eksemplar av fotografisk bilde som er fremstilt i strid 
med fl § I. eller fremby slikt eksemplar til almenheten eller ved å bruke det ved 
offentlig fremvisning.

Etter den gjeldende fotografilov kan det bare idommes botestraff. 
Opphavsrettsutvalget foreslår i tillegg at det kan reageres med fengselstraff inntil 3 
måneder. Dermed bringes det strafferettslige vern av fotografier mer på linje med 
det som ellers gjelder for frembringelser.

Det foreslås også å straffe medvirkning.
Etter samme modell som for ål § 54. foreslås det i 2 . ledd en adgang til 

straffskjerpelse for forsettelig overtreden når lovbruddet eller må regnes som 
særlig grovt. Det skal også her foretas en totalvurdering.

Det foreslås også i fl § 16 å gi rettighetshaverorganisasjoner påtalerett om 
den opprinnelige rettighetshaver er dod eller bosatt utenlands - den foreslåtte 
ål § 54, siste ledd foreslås gitt tilsvarende anvendelse.

I utkastet foreslås det også nytt annet ledd til fl § 17, som går ut på at 
gjerningsmannen kan pålegges å betale erstatning også for ikke-økonomisk skade 
dersom overtredelsen er forsettlig eller grovt uaktsom. Dette vil da kunne tas med i 
straffesaken som et borgerlig rettskrav.

10.1.8 Oppsummering
Opphavsrettsutvalgets forslag kan ses i sammenheng med det som er sagt om vern 
av databaser (stri § 145). Man ser at det for grovere brudd innfores reaksjoner 
som er vesentlig skjerpet i forhold til gjeldende rett. Det er fristende å se dette i 
forhold til erfaringer omkring den økende betydning av immaterielle goder, og 
problemer i markedet f eks i form av piratkopiering av videogrammer (et emne 
som også behandles av Opphavsrettsutvalget i samme utredning). Slike erfaringer 
har ført til at man finner behov for en skjerpelse.

Denne skjerpelsen skjer gradvis. Man har sett eksemplene fra 
Opphavsrettsutvalget og Straffelovrådet, men man kan vel anta at det også for 
andre frembringelser foreligger et behov som kan fore til strengere reaksjoner. Det 
nokså jevne monster som oversikten antydet, er bragt noe utav balanse ved de 
foreslåtte endringene - og en ny balanse vil man kanskje finne frem til på et 
skjerpet reaksjonsnivå.
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Det er også interessant å peke på at filmprodusenter også er foreslått gitt et 
produsentvern. Mye kan tyde på at nye produsentgrupper vil argumentere for et 
selvstendig, strafferettslig vern for sin posisjon i den nærmeste fremtid.

10.2 Kjennrtegnsvemet
10.2.1 Good-will og forvekslingsbarhet
Det typiske kjennetegnet er varemerket, en figur, et ord eller en ordforbindelse. 
bokstaver eller tall, eller av et særlig utstyr for en vare eller dens innpakning (jfr 
varmemerkel § I), som brukes som særlig kjennetegn for varer eller tjenester.-

Rett til varemerke oppnås enten ved en registreringsordning eller ved 
innarbeidelse. Den gir innehaveren en enerett til å benytte merket i 
næringsvirksomhet.

En tilsvarende enerett gis til firma. Etter gjeldende lov folger dette forst og 
fremst av varemerkeloven av 2.7.1910 nr 5, som bare delvis ble opphevet ved 
varemerkeloven av 3.3.1961 nr 3. Men det foreligger en ny lov om enerett til 
firma og andre forretnings kjennetegn av 21.6.1985 nr 79. Denne inneholder 
regler om hvordan man vinner firniavern. og krav til firmaet. Firmavern kan også 
vinnes ved registrering eller innarbeidelse.

Endelig kan man også fa enerett til monster, dvs forbilde for en vares 
utseende eller et ornament. Enerett til utnyttelse av mønster i nærings- eller 
driftsøyemed. oppnås ved registrering. Den som kan søke om monsterrett. er 
enten frembringeren av monsteret, eller den til hvem frembringerens rett er gått 
over. I dette har altså monsterretten et innslag av frembringervern. ettersom 
man ikke kan få monsterrett uten å kunne dokumentere en forbindelse til 
frembringeren (sml niønsterloven § 10, 2 . ledd).

57. I vår sammenheng kan det være verdt å merke seg at et varemerke er et tegn i 
semiotisk forstand, som gjennom registrering eller innarbeidelse representerer 
en vare eller en tjeneste - tjenesten kan i og for seg være en 
informasjonstjeneste, slik "Lovdata" kan være et varemerke for den rettslige 
informasjonstjeneste stiftelsen Lovdata tilbyr.

58. Det er ikke noe i veien for at et mønster også er et åndsverk, og vernes etter 
både monster- og åndsverklov, jfr ål § 10, l.ledd.
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Det ville sprenge rammene for fremstillingen å gå nærmere inn på vernet 
for varemerker, firma eller monster. Som for frembringelsesvernet, får det være 
tilstrekkelig forholdsvis kort å karakterisere kjennetegnsvernet. Det typiske er at 
varemerke, firma eller monster brukes for å gi en vare, tjeneste eller virksomhet 
et særpreg som gjo<- det lettere å skille den ut fra konkurrerende varer, tjenester 
eller virksomheter. Gjennom dette kan kjennetegnet få verdi. Det kan være 
markedsføring som gjor at publikum knytter særlig positive assosiasjoner til den 
vare eller annet som merkes ved kjennetegnet. Men det kan selvsagt også være at 
det er gjennom en tradisjon for kvalitet at kjennetegnet har opparbeidet seg en 
verdi. Uansett vernes en konkurranserettslig posisjon for rettighetshaveren, en 
posisjon som kan utnyttes ved bruk av merket.

En hovedbegrunnelse for kjennetegnsvernet er derfor den samme som vi 
har diskutert i forhold til frembringelsesvernet - at det ville være urimelig om en 
tredjeperson skulle kunne utnytte den posisjon en annen har skapt ved sin innsats. 
Denne begrunnelsen kan derfor hevdes å være tilstrekkelig for å verne om den 
good-will som knytter seg til bruk av kjennetegnet.

Imidlertid finnes det også en annen begrunnelse, som ikke på samme måte 
er fremtredene ved frembringelsesvernet. nemlig hensynet til forbrukeren. Hvis 
man lot andre enn opphavsmannen fa utnytte et verk, ville i og for seg 
forbrukeren ikke lide direkte og kortsiktig skade - en god roman blir ikke 
dårligere fordi om det utgis på et forlag som mangler avtale med forfatteren. 
Imidlertid ser man i kjennetegnsvernet en begrunnelse i å unngå forveksling 
mellom varer, tjenester eller virksomheter. Det er jo ikke kjennetegnet en 
forbruker er interessert i, men det gode som kjennetegnet betegner. Det forhold at 
en tredje part kan gi kjennetegnet en like god utforming, sier lite om evnen til å 
tilby en vare eller tjeneste av samme kvalitet eller med samme egenskaper. I tillegg 
til begrunnelsen om å beskytte mot utnyttelse av egen innsats, kommer derfor 
også begrunnelsen om å hindre villedende markedsføring, begrense 
forvekslingsfaren.

Dette ser man da også brukes som en begrensning av eneretten til 
kjennetegn på mange områder. Et typisk eksempel gir det såkalte tittelvernet etter 
ål § 46, som setter forbud mot markedsføring av et åndsverk under en tittel som 
er egnet til å fremkalle forveksling med tidligere offentliggjort verk eller dets 
opphavsmann. Denne bestemmelsen gir ikke opphavsmannen noen enerett til

59. Sml også monsterl § 4 nr 2 litra c, som setter forbud mot bruk av "den 
særpregede tittel på en annens vernede åndsverk", sml den nær likelydende 
bestemmelsen i firmal § 2-6 nr 3.
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tittelen, men stiller bare opp et forbud mot at når et åndsverk er offentliggjort, så 
begrenser det etterfolgende opphavsmenns rett til å utnytte den samme eller en 
lignende tittel.

Man kan også i markedsføringslovens § 9 om etterligning av andres 
produkter finner den samme normen. Denne setter forbud mot anvendelse av 
"kjennetegn, produkter, kataloger.60 reklamemidler eller andre frambringelser på 
en slik måte eller under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig 
utnyttelse av en annens innsats eller resultater og forer med seg fare for 
forveksling” .6 *

Man vil også se at eneretten til kjennetegn ofte er begrenset utfra 
forvekslingsfaren. I den nye firmaloven av 1985, er f eks i utgangspunktet retten 
til firma begrenset av bransjelikhet og områdelikhet. Det finnes imidlertid unntak 
også fra dette - det gjelder særlig ved en ekstra sterk innarbeidelse (firmaloven § 
3-3). og i denne forbindelse bruker loven selv uttrykket\ good-will. En tilsvarende 
bestemmelse finner man i varemerkeloven § 6 litra b .62

Det er nok vanskelig å vurdere mot hverandre hvor langt disse to 
begrunnelsene rekker - hva som er sterkest av interessen i å verne mot uberettiget 
utnyttelse av egen innsats av tredjemann, og å verne mot villedende bruk av 
kjennetegnet. Men man kan hevde at enerettskonstruksjonen kan ses på som en 
forenkling: Ved å gi en enerett til kjennetegnet, behøver man ikke innenfor 
enerettens område å vurdere hvorvidt det foreligger forvekslingsfare - noe som gir 
et forenklet vurderingstema. Sett på denne måten, blir også
enerettskonstruksjonen også begrunnet av interessen i å verne mot forveksling. Og 
en indikasjon på at dette kan være hovedbegrunnelsen, far man av eksempler på 
bestemmelser som verner mot at rettighetshaveren utnytter kjennetegnet på en 
måte som vil være villedende - se f eks varemerkeloven § 36, som handler om 
bruk av varemerke med innehaverens samtykke (altså uten at det krenker

60. Da i betydningen "reklamebrosjyrer ol" snarere enn i åndsverklovens betydning 
av uttrykket "katalog".

61. Man kan legge merke til at den urimelige utnyttelse av annens innsats og 
forvekslingsfare er kumulative betingelser.

62. Disse bestemmelsene, som gir vernet en rekkevidde utover den aktuelle kategori 
for varer eller tjenester, omtales ofte som "Kodak-merker", og dette stikkordet 
gir i seg selv et eksempel på et merke som i rettspraksis er funnet tilstrekkelig 
innarbeidet til å fa dette videre vernet.
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eneretten), men slik at kjennetegnet er egnet til å villede (sml også vml § 14 nr 2 
og §§ 33 og 34). Ved kollisjon mellom begrunnelsene, kan det derfor 
argumenteres for at det er hensynet til forbrukerne som veier tyngst. Eneretten 
kan ikke loyalt utnyttes lenger enn det som hensynet til forbrukerne tilsier.

Imidlertid b^r vel endelig nevnes en tredje bergunnelse. som kanskje spiller 
en forholdsvis underordnet rolle, men likevel kan være med på å styrke vernet om 
den good-will som knytter seg til kjennetegnet - nemlig rettighetshaverens ideelle 
interesser. Den loyale rettighetshaver vil ha bygget opp good-will bl a ved å 
investere i kvalitet, service og andre positive egenskaper ved de tilbudte varer eller 
tjenester. Denne good-will kan svekkes hvis et lignende kjennetegn blir tatt i bruk
- selv om noen direkte forvekslingsfare ikke foreligger.

Et eksempel på dette ser man i varemerkeloven § 6, litra c, som angår 
innarbeidete kjennetegn og forholdet til "lignende kjennetegn ... for andre varer" 
når denne bruken "åpenbart vil skade kjennetegnets anseelse vesentlig".

Selv om derfor vernet om kjennetegn først og fremst har en økonomisk 
begrunnelse i vernet om den tilknyttede good-will. og derfor er begrenset av 
hensynet til forbrukeren, kan man i tillegg se en viss ideell begrunnelse i at 
kjennetegnet også vil knytte seg til innehaverens anseelse, og at denne anseelse 
også kan begrunne et vern, selv om krenkelsen kanskje ikke forst og fremst er av 
økonomisk eller markedsmessig art.

Straffen for misbruk av kjennemerker er stort sett boter og fengsel inntil 3 
måneder. Ingen av de kjennetegn som er diskutert i dette avsnittet merker seg ut 
som gjenstand for et relativt strengere strafferettslig vern.®-^

10.2.2 Offentlige merker ol
I stri § 328 finner man forbud mot å bruke en rekke merker, kjenntegn ol som 
nyttes av norsk eller visse internasjonale organisasjoner.

Det typiske for disse kjennetegnene er at de enten er knyttet til utøvelse av 
offentlig myndighet (som f eks riksvåpenet), eller betegner en internasjonal organis

63. Man kan imidlertid merke seg at etter Opphavsrettsutvalgets forslag til skjerpelse 
av reaksjonene for krenkelser etter åndsverkloven, vil tittelvernet også etter 
omstendighetene kunne straffes med fengsel inntil tre år. Dette ville 
representere en viss anomali, men det vil være lite aktuelt å utnytte 
strafferammen for krenkelse av tittelvernet.
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asjon (som f eks merket til Røde kors, eller copyright-merket etter 
Verdenskonvensjonen om opphavsrettslig beskyttede verk). I henhold til 
bestemmelsen er det også utferdiget forskrifter om bruk av "Rikets segl og 
Riksvåbenet"64

Man finner også andre bestemmelser enn denne som tar sikte på å verne 
bruk av offentlige merker ol. Det finnes en hel liten lovgivning om korrekt 
flagging og vim pel foring. ̂  Flere av disse bestemmelsene inneholder 
straffesanksjon for uriktig bruk. Det er også bestemmelser som rammer 
utarbeidelse eller spredning av offentlige segl. merker mv. jfr stri §§ 368-369.

En beslektet bestemmelse er stri § 370 som setter forbud mot uberettiget å 
anbringe et merke på "gjenstande. der er bestemt til falholdelse, eller paa disses 
indpakning" som vekker formodning om at gjenstandene nyter industriell 
rettsbeskyttelse.

Man finner også bestemmer i forbindelse med f eks varemerker som forbyr 
bruk av offentlige merker i varemerke eller mønster, jfr f eks vml § 14 nr 3 og 
monsterl § 4 nr 2 litra a.

Vernet av offentlige merker - som i og for seg er en nokså mangfoldig 
kategori - kan også anses som vern av et immaterielt gode. Men det er åpenbart 
noe avvikende interesser som begrunner det vernet enn som i sin alminnelighet 
begrunner vern av kjennetegn.

Riktignok vil en del av begrunnelsen være at bruk av slike merker lett vil 
virke villedende - og etter omstendighetene vil bruk av slike merker direkte 
rammes av forbudet mot villedende bruk av kjennetegn. Man kan også si at det 
må anses som urimelig at noen utnytter den good-will eller autoritet som er 
opparbeidet i forbindelse med f eks en internasjonal organisasjons arbeid. Dette er 
også en begrunnelse beslektet med den som er diskutert foran.

Det kan jo også anses som bestemmelser av en viss preventiv betydning, 
som skal forebygge at private utgir seg som offentlige tjenestemenn, kledd f eks i 
en uniform som til forveksling ligner politiets uniform. Dette må være et hensyn 
av betydelig vekt i forhold til den typen merker som betegner offentlig myndighet.

64. Forskrifter av 20.5.1927:3729 - etter forskriftenes pkt 5 skal de håndheves av 
Utenriksdepartementet.

65. Jfr f eks lov av 17.2.1741 om vimpelforing, 10.12.1989 nr 1 om Norges flagg 
(sml Grunnlovens § 111), stri § 95 om offentlig forhånelse av fremmed stats 
flagg eller riksvåpen, og 29.6.1933 nr 2 om flagging på kommuners offentlige 
bygninger.
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og som er eksemplifisert i stri § 328. Man kan kanskje se dette som en 
dramatisert form for utnyttelse av "good-will".

Men i motsetning til utnyttelse av f eks en annens varmerke. vil utnyttelse av 
et offentlig merke normalt ikke innebærer noen konkurranse med den offentlige 
virksomheten. I forholdet mellom to næringsdrivende ligger det støtende i en slik 
utnyttelse at noen skaffer seg en fordel på en annens bekostning. Et tilsvarende 
element av konkurranse- eller markedsmessige hensyn mangler i forhold til 
offentlige merker.

Desto tydligere er det at de ideelle interessene spiller en viktig rolle i forhold 
til offentlige merker. I forhold til andre kjennetegn ble det nevnt at det også fantes 
visse ideelle interesser - men i forhold til offentlige merker er dette kanskje det 
viktigste. Dette er kanskje tydeligst i forhold til merker som har en betydelig 
symbolverdi - nettopp som f eks nasjonalflagg, riksvåpen ol. men også emblem 
for internasjonale organisasjoner, f eks FNs flagg eller emblemet for Nordisk råd.
I forhold til nasjonalflagg vil det være nærliggende å sammenligne med det vern 
som er gitt den personlige integriteten for grupper - som f eks skal beskytte mot 
blasfemi eller rasediskriminering. Slike offentlige symboler vil jo ofte nettopp være 
symboler på folkegrupper, ideologier eller lignende, og vernet av merket blir 
derfor beslektet med det "gruppevern" som streifes nedenfor, f eks i forbindelse 
med kommunikasjonsvernet.

Dette har gjort det lite naturlig for oss å regne med vernet av offentlige 
merker som vern av et immaterielt gode, i alle fall i den mer markedsmessige 
betydningen. Men det kan være en nyttig tydeliggjøring av at vern av kjennetegn 
kan ha en begrunnelse i mer ideelle hensyn enn de man først og fremst assosierer 
med varemerker, firma, mønster ol.

Den strafferettslige reaksjonen svarer til reaksjonen for krenkelse av 
kjennetegnsvernet nevnt foran - dvs boter eller fengsel inntil tre måneder. For 
bestemmelser som ikke inngår i kasuistikken, er strafferammene ikke 
sammenlignet.

10.2.3 Yrkestitler - også en slags "offentlige merker"?
En rekke yrkestitler er også vernet. Hovedbestemmelsen finner man i stri § 328, 
som oppstiller et forbud mot bruk av "norsk eller utenlandsk tittel" i rettstridig 
øyemed. Dette forbudet strekker seg lenger enn til yrkestitler - det må også 
ramme bruk f eks av adelstitler. Men betingelsen er altså at formålet er 
rettsstridig.
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I tillegg finnes det en lang rekke yrkestitler som eksplisitt er vernet. En 
nokså generell bestemmelse finner man i eksamensloven § 2, men kasuistikken 
inneholder også eksempler på vern av vitenskapelige stillingstitler (f eks professor) 
og tittelen "lege". Som det imidlertid er nevnt foran i forbindelse med beskrivelsen 
av sokeprosessen, er man klar over at det finnes en rekke bestemmelser som 
verner ulike yrkestitler og som ikke er nevnt i oppregningen.

Hensynet bak vern av en yrkestittel er forst og fremst hensynet til 
forbrukeren eller publikum. Bestemte titler brukes som betegnelse på personer 
med en bestemt faglig bakgrunn eller kvalifikasjon. Det er et behov for å verne 
tittelen slik at den fremstår som en "varedeklarasjon", og ikke blir villedende. På 
den måten skapes det en sikkerhet for at den som kaller seg "lege" faktisk har 
autorisasjon eller lisens for dette, og ikke bare fremstår som interessert i å tilby 
tjenester for å styrke sunnhet eller helse. En side av dette vil være at man slik 
verner om gruppens anseelse, ved at eksamensordninger eller lignende prosedyrer 
skaper kontroll med de faglige kvalifikasjonene for de som får lov til å bruke 
yrkestittelen.

Man kan reise sporsmål om det også bak dette ligger et onske om å unngå 
at noen utnytter den good-will som yrkestittelen måtte nyte. Imidlertid vil det her 
ikke være en enkelt "konkurrents" good-will som utnyttes, slik situasjonen er ved 
bruk av en annens varmerke eller firma. Det vil være den good-will som 
yrkesgruppen nyter som sådan. Dermed er man kommet over i et vern av 
gruppens interesser, som synes å ligge nærmere en av de begrunnelser man fant 
for vern av offentlige merker.

Det strafferettslige vernet er fengsel inntil 3 måneder - med unntak av en av 
bestemmelsene i kasuistikken som angår dokumentfalsk, og hvor misbruk av 
yrkestittel bare er ett element i den straffbare handling. Det er derfor andre 
elementer i handlingen enn krenkelsen av vernet oni en yrkestittel som begrunner 
den strengere reaksjonen.

10.2 .4  Vern av navn: Personvern eller kjennemerkevem?
Sett fra én synsvinkel er personnavn et slags varemerke for det enkelte individ.

Dette synspunktet er også til en viss grad reflektert i lovgivningen. F eks 
skal firma for enkeltmannsforetak inneholde innehaverens slektsnavn (firmal § 2- 
2). etter vml § 3 har enhver rett til å bruke navn som varemerke (med forbehold 
om forvekslingsfare), sml vml § 6, 2 . ledd litra a og § 14 nr 6, og mønsterl § 4 
nr 2 litra b. som også gir et særlig sterkt vern mot bruk av annen persons navn.
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Dels har man altså rett til å bruke eget navn, og dels er man uberettiget til å 
bruke annens navn, som kjennetegn.

Dette er imidlertid nærmest en folge av det vern som gis personnavn etter 
norsk rett. Som kasuistikken viser, er det forbudt å bruke navn i strid med lov 
(stri § 337 jfr navngi § 23). Dette er et forbud mot å utgi seg for å ha et annet 
navn, det er ikke et forbud mot f eks å bruke pseudonym. Bruk av et vernet navn 
som pseudonym vil heller ikke krenke vernete navn ("navn som ikkje hoyrer til dei 
meir vanlege", jfr navnel § 7. 2 . ledd). Man kan altså bruke et uvanlig 
slektsnavn^” som pseudonym, bare man ikke utgir seg for å være bærer av 
navnet.

Begunnelsen for navnevernet er altså ikke forst og fremst ønsket om å 
ramme utnyttelse av good-will som andre knytter til navnet på grunn av en persons 
særegne innsats e lign. Bruk av navn kan rammes når det er villedende som 
varemerke mv (jfr ovenfor), men det er alså ikke dette som er begrunnelsen for 
navnevernet. Loven forbyr enhver å bruke annet navn enn det man har fått slik 
navneloven foreskriver, og skaper dermed et vern mot at navn blir brukt fritt. 
Særlig gjelder dette de "uvanlige slektsnavn" eller rettsbeskyilede navn, sml navnel 
§ 7. Bevilling vil her normalt forutsette at samtykke innhentes fra de som allerede 
bærer dette navnet.

Det kan være grunn til å nevne at et slikt navnevern slett ikke er like vanlig 
i andre land. I anglo-amerikanske land kan man normalt anta det navn man måtte 
onske. Begrensningen ligger der i at man ikke skal bruke navnet for å utgis seg 
for en annen - f eks ved bedrageri eller dokumentfalsk. Men ellers kan man selv 
ta i bruk det navn man måtte onske.

Også i Norge kan navnevernet i tillegg anses som en slags preventiv strategi 
for å hindre f eks dokumentfalsk eller bedrageri. Men igjen kunne dette være 
rammet uten at man ga et eget navnevern, men nøyde seg med å ramme det 
forhold at man utnytter en annens villfarelse, forfalsker dokumenter e lign.

Det er detfor klart at hovedbegrunnelsen må være av ideell art. Vår 
tradisjon gjør at vi identifiserer person og navn uvanlig sterkt. Bærere av de 
rettsbeskyttede navn har derfor fått en rett til i en viss grad å kontrollere 
utbredelsen av dem.

66. I rettspraksis har forholdet til navnet "Morgenstierne" vært oppe. Det forutsettes 
at bruken ikke rammes av andre bestemmelser, f eks ærekrenkelsesbestemmelser 
eller de før nevnte bestemmelse som verner mot bruk av annen opphavsmanns 
navn, hvor dette kan føre til forveksling, mv - jfr ovenfor.
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Det er nok vanskeligere i forhold til dette navnevernet å påpeke en 
begrunnelse som - i likhet med for offentlige merker - knytter seg til et vern om 
anseelse. Selv om en person tok et rettsbeskyttet slektsnavn, ville dette bare 
unntaksvis kunne fore til at andre bærere av dette navnet fikk en svekket anseelse 
på grunn av vedkommendes klanderverdige oppførsel e lign. Navnevernet er jo 
heller ikke betinget av at man krenker noens anseelse eller forsøker å utnytte 
good-will knyttet til navnet, selv om begge disse hensynene kan bidra til å støtte 
opp om et generelt navnevern.

Mye synes derfor å tale for at navnevernet er begrunnet i en ideell interesse 
som forst og fremst finner sin begrunnelse i historie og tradisjon. Navnet blir et 
immaterielt gode med liten eller ingen omsetningsverdi - og begrunnelsen skiller 
seg derfor klart fra den konkurranse- eller markedsmessige begrunnelse som er 
fremtredene for vernet av varemerker, firma og monster.

Også for navn er reaksjonen typisk fengsel inntil 3 måneder. Kasuistikken 
viser ett unntak - men dette er i forbindelse med dokumentfalsk, hvor vernet av 
navn bare er indirekte, og hvor den straffbare handling derfor har karakter av noe 
langt mer enn en krenkelse av navnevernet.

10.3 Kommunikasjonsvemet
10.3.1 Ytringsfrihet og kommunikasjonsvern
Ytringsfriheten - retten til å ytre seg fritt offentlig - er et gode av betydelig verdi, 
nøye knyttet til demokratiske idealer. Ytringsfriheten er grunnlovfestet for så vidt 
det gjelder trykkefriheten, dvs mangfoldiggjørelse ved konvensjonell 
trykJceriteknikk.

Ved å ta utgangspunkt i grunnrisset av en kommunikasjonsprosess, vil man 
se at denne kan deles inn i tre elementer.

For det forste har man innhenting av informasjon, den bakgrunn som skal 
tjene til dannelse av egne meninger mv. Det finnes ikke noen rett til fri 
informasjonsinnhenting, tvert imot finnes det mange bestemmelser som forbyr 
tilgang til informasjon - taushetspliktsregler begrunnet i personvern, 
bedriftshemmeligheter eller rikets sikkerhet, begrensninger i
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offentlighetsprinsippet. osv. Bestemmelsene som gir rett til innsyn er forholdsvis 
fa, og typisk knyttet til offentlig virksomhet.®7

For det annet har man retten til fritt å ytre seg. Det er denne retten som - 
en begrenset utstrekning - er grunnlovsbeskyttet. Det karakteristiske ved 
Grunnlovens § 100 er at den begrenser seg til trykkefrihet. For andre media enn 
det trykte finnes det begrensninger: Film som skal fremføres offentlig må gjennom 
en offentlig sensurordn ing ,^  kringkasting forutsetter særskilt konsesjon, mv.

1 tillegg er ytringsfriheten begrenset av lovbestemmelser om vern av ære, 
personvern, forbud mot offentlig formidling av trykksaker, videogram mv med 
pornografisk innhold eller grove voldsskildringer, forbud mot forhånelse av 
trosbekjennelser, rase. hudfarve, homofil legning, osv. Dette er dels 
begrensninger som har rot i personvern, dels vern om verdier som knytter seg til 
grupper karakterisert ved at gruppens medlemmer har bestemte religose, etniske 
eller seksuelle egenskaper.

Endelig finnes det også begrensninger som særlig er rettet mot meddeleser i 
reklameoyemed. og som forbyr eller regulerer reklame for alkohol, tobakk eller 
legemidler, og begrenser adgangen til kjønnsdiskriminerende reklame.

Denne skissen antyder monsteret. Ytringsfriheten er et sterkt og levende 
ideal, men den er begrenset på ulike måter - dels utfra hvilket medium ytringen 
velger, dels utfra ytringens innhold. 1 det siste tilfellet er det en avveining av 
ytringsfriheten som ideal mot andre beskyttelsesverdige interesser, som vern av 
personer eller grupper.

Man kan se på ytringsfriheten som et immaterielt gode. og man kan se på 
de fleste av unntakene fra ytringsfrihet som begrunnet i andre imaterielle goder, 
som konkurrerer med, og begrunner en begrensning i ytringsfriheten.

67. Sentrale er bestemmelsene i offentlighetslov, forvaltningslov og peson register lov, 
men det finnes også bestemmelser om at visse andre offentlige registre skal være 
åpne (tinglysningsregister. losoreregister, videogram registret, osv). Hvis man 
ønsket å utvide perspektivet, kunne man kanskje også ta med publikums adgang 
til offentlige bibliotek, offentlige domstolforhandlinger, adgang til undervisning 
osv. Bestemmelsene om informasjonstilgang er mange og mangfoldige, men 
likevel er hovedregelen klar: Retten til innhenting av informasjon må ha et 
særlig grunnlag.

68. En tilsvarende ordning er foreslått for videogrammer, jfr nå lov av 15.5.1987 
nr 21.
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Vi anser spørsmålet om ytringsfrihet - og virkningene av moderne 
informasjonsteknologi på ytringsfriheten - som et svært viktig emne. Spørsmålet er 
tatt opp av andre,69 og vi har vurdert hvor langt man burde gå i denne 
diskusjonen innenfor rammen av denne rapporten.

Vi er kommet til at det ville fore for langt å åpne denne diskusjonen i full 
bredde. Dels er dette begrunnet i rent praktiske vurderinger - dette er et stort og 
sammensatt emne, hvor det ville være nodvendig å gå inn på en lang rekke 
spesialbestemmelser. Imidlertid kan det også virke noe kunstig å se på 
begrensningene i ytringsfriheten som et vern av immaterielle goder. F eks er 
reguleringen av kringkastingsvirksomhet i alle fall i noen grad begrunnet i 
knapphet på frekvenser, som gjor en regulering nodvendig. Vi vil dessuten finne 
en lang rekke "immaterielle goder" som - i likhet med ytringsfriheten selv - ikke 
skaper en posisjon for et enkeltindivid, men snarere for en gruppe. Det er uttrykk 
for mer almenpolitiske overveielser, og vil gjore det vanskelig å avgrense mot mer 
generelle, politiske rettigheter * adgangen til å bevege seg fritt, forbud mot 
vilkårlig husransaking, osv.

Det synes derfor ikke vanskelig å begrunne at vi i denne sammenhengen 
konsenterer oss om immaterielle goder som disponeres av enkeltpersoner, og 
derfor avgrenser mot de mer generelle gruppeinteressene.

Tilbake blir så de begrensningene i ytringsfriheten som er begrunnet av 
hensynet til enkeltpersoner, og som derfor verner om imaterielle goder som disse 
disponerer. Vi har tidligere diskutert enkelte slike avgrensninger (f eks vernet om 
bedriftshemmeligheter), og vil under neste punkt - "Personvernet" - komme 
tilbake til goder som ære, privatlivets fred, rnv.

Imidlertid har vi til nå bare sett på to hovedelementer i 
kommunikasjonsprosessen - innsamling og ytring. I tillegg vil ytringen formidles 
gjennom en kanal. Kanalen kan typisk være "punkt-til-punkt" eller "punkt-til- 
flerpunkt". Det siste tilfellet eksemplifiseres av kringkasting, utgivelse av aviser og 
boker og lignende former for massekommunikasjon. Det første tilfellet 
eksemplifiseres av telefon, brev, ol.

Det er lett å se at kontroll av forretningshemmeligheter, informasjon i 
databaser, osv, er betinget av kanaliniegriiet. eller kommunikasjonsinfergitei. Det 
kan ses pa som en direkte forlengelse av, og forutsetning for. det vern som er 
diskutert tidligere under "Frembringelsesvernet". I slike "punkt-til-punkt" 
situasjoner er nettopp kanalintegriteten et immaterielt gode for enkeltpersoner.

69. Jfr f eks Brække 1987.
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I denne rapporten har vi derfor valgt å ta opp denne delen av 
konimunikasjonsvernet. Det henger sammen med ytringsfrihet, som skissen av 
kommunikasjonsprosessen antyder. Men mens ytringsfrihet kanskje forst og fremst 
er knyttet til "punkt-til-flerpunkt" situasjoner, velger vi den nier individualiserte 
"punkt-til-punkt" situasjonen.

1 0 .3 . 2  Fra brev lil signaler
Det finnes en rekke bestem meiser som verner mot brevbrudd. Hovedbestemmelsen 
er stri § 145, som forbyr å bryte brev eller annet lukket skrift, og som også 
nevner visse andre alternativ (særlig alternativet "låste gjemmer").

Bestemmelsen suppleres av flere andre oni f eks beslag av brev og 
telegrammer og uhjemlet åpning av brev som offentlig tjenestemann eller 
militærperson er betrodd i tjenestens medfor. Bestemmelsene skaper et vern om 
brevets integritet - det som er skrevet i et brev, skal nå frem til rette adressat, og 
ingen andre. Postverket har etter postloven en viss adgang til å undesoke innholdet 
av postsaker, men det finnes også særskilte straffesanksjonene bestemmelser om 
poslhcmmelighet. ̂

Brev er den tradisjonelle formen for meldingsformidling mellom personer 
eller virksomheter. Imidlertid kan meldingsformidling effektiviseres med nier 
moderne kommunikasjonsteknologi. Telefonener igjen det tradisjonelle eksempelet 
på meldingsformidling i telelinjer. Etter stri § 145a, er det straffbart å avlytte 
"telefonsamtale" ved tekniske innretninger.

Bestemmelsen daterer seg selv ved uttrykket "telefonsamtale". Med det 
tenker man gjerne på en konvensjonell, muntlig samtale mellom enkeltpersoner. 
Det er på denne måten telefonen tradisjonelt ble brukt. Men i dag brukes 
telenettet til en utstrakt meldingsformidling på annen måte enn ved "samtale" - f 
eks ved telefax-, telex-, datel- eller datex-tjenester. Det kan virke noe anstrengt å 
anvende straffebudet på slik kommunikasjon, særlig med den forholdsvis strenge 
tolkning
av straffelovens bestemmelser. Det er derfor lett_å se at man kunne ha behov for 
en modernisering av straffeloven på dette punkt.

70. Postloven av 8.6.1928 nr 2 § 8.
71. Visstok skal gjeldende stri §145, 1.ledd 2 .pkt ramme 
Fortsetter neste side
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Et slikt forslag foreligger i Straffelovrådets utkast til revidert ordlyd av stri 
§ 1 4 5 . ^  Bestemmelsen rammer den som "uberettiget skaffer seg adgang til data 
som ... overfores ved elektroniske eller andre tekniske midler". Strafferammen er 
i utgangspunktet den samme som ved stri § 145a, dvs 6 måneder. Men hvis det 
skjer i vinnings hensikt kan rammen okes til 2 år.

Det synes i og for seg å være god harmoni mellom bestemmelsene. Ved 
avlytting av en "telefonsamtale" vil man rammes av stri § 145a. mens man ved 
avlytting av annen trafikk i nettet vil rammes av den reviderte stri § 145. Det kan 
vel reises sporsmål om ikke systematikken ville vært vel så god om man hadde 
reservert stri § 145 for brev, låste gjemmer og data som lagres ved elektroniske 
og andre tekniske midler, og hadde revidert stri § 145a til å gjelde all uberettiget 
adgang til trafikk i telenettet. Eventuelt kunne man valgt en redaksjon som tok 
telefonavlytting ut av stri § 145a. og regulerte dette sammen med annen uberettiget 
adgang til data under kommunikasjon i telenettet. Slik ville det ikke være 
nødvendig å bestemme karakteren av trafikken for å subsumere krenkelsen under 
riktig bestemmelse, og det synes også som om man da kunne fått klarere grenser 
mellom de to bes tem m elsene .^  Men dette er et rent lovteknisk spørsmål som 
ikke berører det materielle sDørsmålet. Straffelovrådet har vurdert det lovtekniske 
spørsmålet i sin utredning. 4

Fortsatt fra forrige side
"telekommunikasjonsmessige overføringer, f eks telegram, telex og telefax", sml 
NOU 1985:31 s 33, men dette er utilfredsstillende uttrykt i lovteksten.

72. Jfr nå lovendring av 12.6.1987 nr 54.
73. Det kan ha en viss interesse å vise til merverdiavgiftsloven § 65 a. som gir 

hjemmel til å kreve vederlag for tjenester kjopt i utlandet. Dette omfatter bl a 
tjenester importert gjennom telenettet, og reiser i praksis et vanskelig 
kontrollspørsmål. Man kan ikke anta at bestemmelsen gir hjemmel til 
"avlytting" eller overvåking av telelinje med sikte på å fastslå om f eks en 
bedrift importerer datamaskinprogrammer fra utlandet uten å oppgi dette. 
Bestemmelsen er forelobig ikke implementert med de forskrifter som den 
forutsetter, og spiller derfor ennå ingen rolle i praksis.

74. Jfr NOU 1985:31 s 32. I diskusjonen bruker Straffelovrådet uttrykket 
"telefonavlytting", og mener at stri § 145a som lex specialis. Vi peker på at det 
sentrale begrepet er "telefonsamtale" snarere enn "telefonavlytting", men det 
fremgår av sammenhengen at Straffelovrådet er klar over dette.
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Forarbeidene til lovendringsforslaget synes å hente sine eksempler fra en 
tradisjonell telekommunikasjonssituasjon. 1 dagens telekommunikasjonsnett brukes 
både telelink (radiobølger) og fiberoptiske kabler, og det må være klart at 
uberettiget tilgang til slike signaler rammes av både de eksisterende og foreslåtte 
bestemmelser. Det samme må gjelde kommunikasjon med laserlink.

Mer tvilsomt kan det kanskje være om man kan gi bestemmelsen anvendelse 
på satellittkommunikasjon, hvor det f eks kommuniseres signaler på bolgelengder 
som ikke kan mottas av alminnelig tilgjengelig utstyr (antenner). Slike sendinger 
vil ikke være kringkasting, men beregnet for punkt-til-punkt overføringer. Det 
brukes bl a for bedriftsintern kommunikasjon, og man har da en situasjon som er 
svært lik den man finner i det vanlige telenettet. Ordlyden synes da tilstrekkelig vid 
i den foreslåtte bestemmelse til at den kommer til anvendelse på den som 
uberettiget skaffer seg adgang til overførte data.

Imidlertid brukes også slike overføringer for kommunikasjon fra 
kringkastingsselskap til kabelnett for viderespredning. Viderespredning som 
kringkasting reguleres av egne bestemmelser. Man kan imidlertid reise spørsmål 
om situasjonen hvis mottager ikke videresprer signalene som kringkasting, men f 
eks bare bruker dem til egen forlystelse. Spørsmålet vil da være hvorvidt dette 
også rammes som et eksempel på at man uberettiget skaffer seg adgang lil data 
som overføres ved tekniske midler. Ordlyden er vid nok til også å fange opp dette 
tilfellet, men situasjonen er jo svært forskjellig fra de situasjoner som er 
eksemplifisert i forarbeidene. Imidlertid er vel spørsmålet ikke nettopp praktisk.

Likevel synes dette eksempelet, og diskusjonen foran, å tydliggjore at man 
her kan vente seg en viss utvikling. Man kunne tenke seg at de supplerende 
bestemmelser som er gitt for brev - f eks bestemmelser som svarer til vernet av 
posthenimeligheter - også blir utviklet for telekommunikasjon. I den 
revisjonsprosess som telelovgivningen er inne i, synes det god grunn til å anta at 
man bor være oppmerksom på at spørsmål om kanalintegritet, og styrkning av 
dette vernet, bor behandles.

Endelig bor man peke på at Straffelovrådet også har foreslått en ny stri 
§ 151b, som bl a rammer ødeleggelse eller skade av kringkasting eller 
telekommunikasjon som volder omfattende forstyrrelser i den offentlige forvaltning 
eller samfunnslivet forøvrig. Dette er et vern som går utover kanalintegriteten og 
glir over i nier generelle, samfunnsmessige spørsmål. For en kort diskusjon av 
bestemmelsen, viser vi til avsnittet om "Frembringelsesvern" foran.
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10.4 Personvernet
10.4.1 Ære og tillit
De tradisjonelle bestemmelsene som verner om en persons ærefolelse og 
omdømme er kjernen i det strafferettslige vernet av det som gjerne er blitt omtalt 
som vernet om den personlige integritet.

Like tradisjonelt er det å fremheve at bestemmelsene verner to litt 
forskjellige sider.

For det første en persons ccrefolelse i snever forstand. Dette er et vern mot 
ord eller handlinger som krenker ens æresfølelse, uansett om dette har noen 
virkninger av annen art, eller hvorvidt en tredje person blir kjent med forholdet. 
Stri § 246 rammer f eks krenkelser under fire øyne. I så måte ser man klart at en 
ideell interesse, betegnet med det noe abstrakte uttrykket "æresfølelse", er gitt et 
strafferettslig vern.

For det annet er en persons omdømme vernet. Dette gir et vern mot tap av 
ens gode navn og rykte, "tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit" 
mv. I dette vernet finner vi selvsagt også et vern av æresfølelsen i snever forstand. 
Men i tillegg finner man her et vern av den good-will som knytter seg til ens 
"gode navn og rykte". Dette er vern av en interesse som ikke er vesensforskjellig 
fra den som tidligere er omtalt i forbindelse med kjennetegn. Riktignok er det slik 
at for kjennetegn ble interessen forst og fremst karakterisert som en økonomisk 
interesse, med islett av en ideell interesse - mens forholdet vel nærmest er tvert 
imot når det gjelder vernet av æren. Krenkelsens art vil også være forskjellig - i 
forhold til kjennetegnsvernet, består krenkelsen typisk i at noen forsoker å utnytte 
den good-will som er knyttet til andres kjennetegn. Forsøk på å utnytte good-will 
knyttet til andres navn vil forst og fremst komme i konflikt med navnevernet. Man 
kan tenke seg krenkelser av kjennetegnsvernet som går utpå å baktale andres 
produkter eller virksomhet. Dette vil etter omstendighetene kunne representere en 
ærekrenkelse, og fremhever en interessant sammenheng mellom kjennetegn- og 
personvern.

Et interessant institutt i forbindelse med vernet av æren. er adgangen til å få 
kjent en krenkelse "dod og maktesløs", mortifisering. Dette gjør del notorisk at 
beskyldningen ikke kan bevises, og kan da være egnet til f eks å gjenopprette den 
good-will som en uberettighet beskyldning har angrepet. For så vidt ærekrenkelsen 
er knyttet til krenkende omtale av elementer i en persons næringsvirksomhet, vil
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også mortifikasjonen kunne spille en rolle som forsvar for den mer okononiiske 
siden av den good-will som beskyttes av kapittelet om ærekrenkelser.

Blant bestemmelsene finner man også stri § 101 om ærekrenkelser av 
kongen, mv. Dette er en atypisk bestemmelse. Den kan sammenlignes med det 
vern som man for kjenntegn finner av visse offentlige merker, flagg mv. Det er 
ikke forst og fremst kongen personlig som vernes, men det kongen representerer 
både som del av det politiske system og som symbol for statens suverenitet og 
ukrenkelighet. Interessene som begrunner dette vernet, er derfor avvikende fra de 
man ellers finner som vern om æresfolelse og omdomme, og begrunner den 
skarpe reaksjonen.

Strafferammen er ellers fengsel inntil 6 måneder. Det finnes visse unntak - 
vår sammenheng er stri § 247. 2 .pkt interessant - den gjør det til en 
straffeskjerpende omstendighet at ærekrenkelsen er forøvet i trykt skrift eller 
kringkasting. 1 disse tilfellene kommuniseres krenkelsen på en måte som gjor den 
egnet til å bli spredd blant et stort antall personer. I straffeskjerpelsen ligger det 
derfor et element av kommunikasjonsvern - forskjellig fra det som er behandlet 
foran, ettersom det er snakk om massekommunikasjon ("punkt-til-fierpunkt"). 
Likevel er det interessant å se denne forbindelsen. Som vi vil komme tilbake til 
nedenfor, finnes det også flere forbindelser mellom person- og 
kommunikasjonsvern.

I denne sammenheng kan det være grunn til å påpeke at kringkasting og 
trykt skrift bare er to eksempler på massekommunikasjon. Man kan tenke seg 
ærekrenkelser i videogrammer som tilbys til utleie, eller datamaskinbaserte 
tjenester. Ærekrenkelser forøvet på denne måten vil sikkert fanges opp av 
alternativet "særdeles skjerpende omstendigheter" som er likestilt med trykt skrift 
og kringkasting. Det foreligger kanskje derfor ikke noe revisjonsbehov - men det 
kan likevel være grunn til å overveie en generalisering av bestemmelsene om 
"trykt skrift" i straffeloven, slik at flere former for massekommunikasjon blir 
likestill. 5

75. Dette sporsmålet er berørt i Bing 1985b.
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10.4.2 Privat li veis fred
Stri § 390 verner en annen tradisjonell interesse, som gjerne omtales som 
"privatlivets fred". Man vernes mot at andre offentlig bringer meddelser om den 
typen opplysninger som kan kvalifiseres som "personlige eller huslige forhold". 
Åpenbart er denne interessen beslektet med andre bestemmelser som verner mot f 
eks husransakelser (sml Grunnloven § 102), og som skal skape en fredet sfære, 
vernet mot innsyn, omkring hus og hjem.

Forbudet retter seg mot å bringe offentlig nieddelse om personlige og 
huslige forhold - og setter ikke forbud mot å skaffe seg slike opplysninger. 
Begrensningene i å skaffe seg slike opplysninger følger av andre, passive 
bestemmelser - f eks av eiendomsretten, som gir eier rett til å nekte andre adgang 
til f eks leilighet eller hus. med mindre spesielle vilkår er oppfylt. Vi har 
tildigere, under kommunikasjonsvernet, diskutert stri § 145a, som bl a setter 
forbud mot avlytting av telefonsamtaler. Den samme bestemmelsen setter forbud 
mot avlytting av forhandlinger i lukket mote, bruk av "lydbånd eller annen teknisk 
innretning" å gjøre opptak av slike samtaler, mv. Også denne bestemmelsen 
medvirker til å begrense adgangen til lovlig å skaffe seg opplysninger om 
personlige eller huslige f o r h o l d . V e r n e t  om privatlivets fred kan best forstås 
som summen av disse passive bestemmelsene som hindrer innsamling av 
opplysninger om husljge og personlige forhold, og forbudet mot å bringe slike 
opplysninger videre.

Bestemmelsen suppleres med visse bestemmelser som retter seg mot 
forstyrrelse av "en annens fred", uansett om denne forstyrrelsen skjer innen det 
private område, eller om den består i slik oppførsel på offentlig sted (f eks 
forfølgelse), telefonterror mv, jfr stri § 390a. Også denne bestemmelsen springer

76. Bestemmelsen gir også et passivt vern for andre av de interesser som er 
diskutert, f eks forretningshemmeligheter.

77. Det samme gjelder for så vidt i forhold til visse forretningsforhold, f eks 
forretnings- og bedriftshemmeligheter, og visse personlige opplysninger, 
posthemmeligheter mv. I disse siste tilfellene rammes imidlertid ikke bare 
offentlige meddelser. men også meddelser til en enkelt tredjemann. I dette 
perspektivet kan stri § 390 oppfattes som en "svak taushetsplikt".
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utav hensynet til at enkeltmennesker skal kunne unngå inntrengen i en viss 
individuell fred. Imidlertid er dette et vern som ikke består i at "inntrengeren" 
henvender seg til andre, eller for så vidt krenker noen av de passive 
bestemmelsene oni innhenting av opplysninger, inntrengen på privat område, e 
lign.

Det vil sikkert være nokså komplisert å foye de mange forskjelligartede 
bestemmelsene som skaper en rett til "privatlivets fred". Stri §§ 390 og 390a er 
nok sentrale for beskrivelsen av dette vernet, men på ingen måte fullstendige - 
som antydet ovenfor, må man supplere med en lang rekke andre bestemmelser 
som generelt sett skaper rett til å avvise andre fra det private området, og hvor bl 
a forbindelsen til konimunikasjonsvernet er tydelig.

Det er interessant å merke seg at for krenkelse av privatlivets fred er 
strafferammen 3 måneder, mens den for krenkelse av en annens fred ved plagsom 
opptreden, mv er 6 måneder. Tanken er kanskje at det er mindre graverende å 
spre personlige opplysninger enn det er å utvise plagsom opptreden. Men 
sammenhengen med de andre bestemmelsene synes å antyde at strafferammen for 
krenkelse av privatlivets fred etter stri § 390 er forholdsvis lav.

10.4.3 Det moderne personvernet: Bruk av personlige opplysninger
Personlige opplysninger er en kategori som er særlig vernet, et vern som i sin 
konstruksjon er beslektet med vernet av visse andre kvalifiserte opplysninger, som 
f eks bedriftshemmeligheter.

Imidlertid er det åpenbart at begrunnelsen for vernet er svært forskjellig. Her 
er det ikke de økonomiske interessene som står i forgrunnen, selv om disse også 
kan være berørt i storre eller mindre grad. Her er det først og fremst ideelle 
interesser, gjerne formulert som den enkeltes interesse i å kontrollere 
opplysninger som angår vedkommende selv. Man ser ofte at dette formuleres som 
et spørsmål om "eiendomsrett" til opplysninger. Det er åpenbart misvisende - det 
er ikke snakk om, ikke en gang i utgangspunktet, en eneren til opplysningene.

En rasjonell begrunnelse finner man i det forhold at personlige opplysninger 
brukes som grunnlag til å treffe beslutninger om den enkelte. Ettersom slike 
beslutninger kan få direkte betydning for vedkommendes livssituasjon og velferd, 
er det naturlig at vedkommende også får en viss kontroll med spredning og bruk 
av slike opplysninger.

Imidlertid er denne begrunnelsen utilstrekkelig som en forklaring på det 
vern man har gitt personlige opplysninger. Man må supplere begrunnelsen med
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den ideelle interesse som enkeltpersoner legger i spredning og bruk av 
opplysninger som angår dem selv - en interesse som er direkte beslektet med det 
vern som er diskutert foran i forbindelse med vernet av privatlivets fred.

Tradisjonelt er det taushetspilktsbcstemmelser som har vært de sentrale for 
regulering av spredning av personopplysninger. Man tenker seg kilden for 
opplysningene den person som de angår, og tenker seg at den vedkommende avgir 
opplysninger til. ikke har rett til å gi dem videre til en tredjeperson. På denne 
måten skapes et vern om opplysningene som begrenser deres spredning, og sikrer 
en viss kontroll med bruken.

Hovedbestemmelsen er stri § 121. som gir en taushetsplikt for offentlige 
tjenestemenn.'® Dette er imidlertid bare en av en forholdsvis lang rekke slike 
bestemmelser, i den redaksjonelle noten til bestemmelsen er det gitt henvisning til 
de fleste bestemmelsene i særlovgvningen. Av praktiske årsaker har vi i 
kasuistikken begrenset oss til hovedbestemmelsen og en av de supplerende 
bestemmelser i straffeloven, stri § 144, som rammer en lang rekke personer som 
innehar verv som forutsetter et særlig tillitsforhold med klienter eller andre 
enkeltpersoner man får kontakt med i yrkesmessig sammenheng.

For begge bestemmelser er strafferammen 6 måneder. For offentlige 
tjenestemenn er imidlertid overtredelser i vinnings hensikt gjort til et 
straffeskjerpende moment, som oker strafferammen til 2 år. Det kan kanskje 
vurderes hvorvidt ikke det samme behovet for utnyttelse av slike betrodde 
opplysninger i vinnings hensikt også er til stede for andre bestemmelser.

Det tradisjonelle vernet som flyter av taushetspliktbestemmelsene er klart 
utilstrekkelig. For det første er taushetsplikt gjennomhullet av opplysningsplikt - 
det er åpnet kanaler for kommunikasjon av opplysninger fra den som har 
taushetsplikt til andre. F eks samler det offentlige opplysninger for sentrale 
planleggingsformål innen helsevesenet fra den enkelte lege. For det andre er 
behandlingen av personopplysninger satt i system og effektivisert ved moderne 
datamaskinteknologi.

Innføringen av teknologien tydeliggjorde at personopplysninger ofte gikk inn 
i omfattende kommunikasjons- og behandlingssystemer. I prinsippet effektiviserte 
kanskje teknologien bare rutiner og forhold som allerede var etablert - men den 
ble likevel foranledningen til en debatt om en tilsvarende effektivisering eller 
modernisering av kontrollen med bruk av personopplysninger. I de fleste land er

78. Uttrykket "offentlig tjenestemann" forstås forholdsvis vidt etter denne 
bestemmelsen, og antagelig videre enn uttrykket slik det brukes i 
tjenestemannsloven av 4.3.1983 nr 3.
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derfor de tradisjonelle bestemmelsene supplert med egne lover, i Norge med 
personregisterloven av 9.6.1978 nr 48. Denne loven regulerer bruk av 
personopplysninger som er effektivisert ved at opplysningene inngår i et 
"register", og bruk av opplysninger mer generelt i visse typer virksomheter.

En rekke av bestemmelsene i denne loven er straffesanksjonen. Man ser 
imidlertid at de sentrale bestemmelsene i lovens kap 3 ikke er sanksjonert på 
denne måten. Det er disse bestemmelsene som gir de generelle, materielle normer 
for hva det er tillatt å registrere. Imidlertid er disse normene såvidt vage at det 
kan være utilrådelig å straffesanksjonere dem. Man har derfor valgt å la 
straffesanksjonene være knyttet til overtredelse av mer spesifikke normer. Men 
blant disse finner man straffesanksjon på overtredelse av påbud fra Datatilsynet, 
og dette gjelder bl a påbud etter prl § 8. 2 . ledd om "retting, sletting eller 
supplering" av et register.

Gjennom denne koblingen er dermed indirekte de generelle, materielle 
bestemmelsene blitt straffesanksjonert. Vagheten i normene fjernes i og med at 
Datatilsynet har tatt stilling til deres anvendelse på et helt konkret tilfelle.

Etter den norske loven er også opplysninger om juridiske personer regnet 
som personopplysninger. I prinsippet nyter disse opplysningene samme vern som 
opplysninger om fysiske pesoner. Imidletid er det lett å se at for juridiske personer 
er ikke de ideelle interessene på samme måte fremherskende soni for fysiske 
personer. Loven innforer altså et vern om opplysninger som angår grupper, når 
gruppen er organisert på en bestemt måte. Taushetspliktbestemmelser vil også 
etter omstendighetene komme til anvendelse på den som roper opplysninger om en 
juridisk person (f eks en forvaltningstjenestemann), selv om opplysningene ikke 
tilhorer de kategoriene som nyter et særlig vern (f eks forretnings- eller 
bedriftshemmeligheter). Det har vært reist kritikk mot denne lovgivningsteknikken, 
som gir juridiske personer det samme vern som fysiske.”0 Imidlertid kan mye 
tyde på at man i dette kan se kimen til et vern av bestemte typer opplysninger som 
går utover det man tradisjonelt oppfatter som "personlige", og hvor begrunnelsen 
kan avvike fra den som gjelder slike opplysninger. Men som påvist en rekke

79. Databehandlingsforetak, kreditt- og personopplysningsvirksomhet, adresserings- 
og distribusjonsvirksomhet, opinions- og markedsundersøkelser og overforing av 
opplysninger til utlandet.

80. Kritikken er særlig kommet fra utlandet. Enkelte andre land har også helt eller 
delvis latt sine person registerlover få anvendelse på opplysninger om juridiske 
personer, f eks Danmark, Island, Luxembourg og Østerike.
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ganger, nyter også slike opplysninger et visst vern etter tradisjonelle 
bestemmelser, og det synes ikke urimelig at man får en utvikling som utvider 
vernet til også å gjelde opplysninger om juridiske personer eller grupper. Man 
kan imidlertid vente at det her vil skje endringer som differensierer bestemmelsene 
bl a på grunnlag av de underliggende interessene som vernes.

Strafferammen er satt til ett år. Ser man denne rammen i forhold til rammen 
som er satt for de andre personvernbestemmelsene, ser man at de sprer seg over 

et nokså stort spektrum - fra 3 måneder til 2 år (for de generelle bestemmelsene). 
Såvidt mangfoldige som bestemmelsene er. kan en slik spredning lett være 
hensiktsmessig. Men det kan vel også reises sporsmål om det ikke burde overveies 
en viss harmonisering, som bedre reflekterte den betydningen man legger i 
krenkelse av personvernet. Det synes utvilsomt at det er skjedd en utvikling i 
samfunnet som gjor persondatabehandling til en viktigere del av 
næringsvirksomhet, og som gjor at misbruk får okt betydning for den enkelte. 
Dette kan være et moment som kunne begrunne en skjerpelse av sanksjonene for 
brudd på enkelte av bestemmelsene, kanskje særlig taushetspliktbestenimelsene. 
Overforing av opplysninger fra register til tredjemann i strid med f eks 
konsesjonsvilkår elle forskrifter kan fore til fengsel i inntil ett år. mens brudd på 
taushetsplikt - dvs overforing av opplysninger som ikke inngår i register til 
tredjemann - normalt har en strafferamme på 6 måneder.

10.5 Enkelte konklusjoner
Et hovedspørsmål som reiser seg på bakgrunn av denne gjennomgangen, er 
spørsmålet om hvor velegnet strafferettslige sanksjoner er for håndhevelse av 
vernet omkring immaterielle goder.

De immaterielle godene deler ett viktig aspekt med vanlige formuesgoder: 
Den økonomiske interessen som rettighetshaveren har i å beskytte seg mot 
krenkelser. Det er betydelige okonomiske interesser knyttet til åndsverk, 
oppfinnelser, varemerker osv. og uberettiget tilegnelse av dette økonomiske godet 
gjennom krenkelser, far lignende konsekvenser for rettighetshaveren som f eks 
tyveri av en formuesgjenstand.

Det finnes imidlertid også viktige forskjeller.
En viktig forskjell er at den uberettigete handlingen ikke forutsetter noen 

"kontakt" mellom lovbryteren og den berettigete - f eks vil en ulovlig bearbeidelse 
av et åndsverk bare forutsette tilgang til et eksemplar, som lovbryteren kan ha 
tilegnet seg på lovlig og normal måte. Bevisspørsmålene vil derfor lett bli av en
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annen type enn de man ellers finner i forbindelse med vanlige 
formuesforbrytelser.

En annen viktig forskjell er at det sammen med de økonomiske interessene 
ofte finnes ideelle interesser. Det varierer etter det immaterielle godes karakter og 
omstendighetene fcrøvrig om det er det økonomiske eller ideelle aspekt som er 
dominerende. For visse typer goder (f eks datamaskinprogrammer qua åndsverk) 
er nok det økonomiske aspektet typisk helt dominerende, for andre (f eks vernet 
om personnavn) er det ideelle vernet typisk det helt dominerende. Men som vi har 
påvist i analysen ovenfor, vil det ideelle aspektet nesten alltid være til stede - også 
i forhold til goder hvor det økonomiske aspektet kan oppfattes som hovedinnholdet.

Det kan kanskje reises tvil om hvorvidt strafferettslige sanksjoner er de mest 
hensiktsmessige når det slik er de ideelle interessene som krenkes. Her inntrer 
ofte ikke en synlig økonomisk fordel for lovbryteren, og skadevirkningene er 
begrenset til den som foler sine ideelle interesser krenket. Det er da forholdsvis 
lett å forstå at forfølgelse av slike brudd i praksis kan fremstå som en ikke høyt 
prioritert oppgave for påtalemyndighetene, særlig når også bevissikring mv må 
skje på en måte som er avvikende fra metodene for andre formuesforbrytelser.

Dette synspunktet kan utdypes, men la det foreløbig stå som en slags 
hypotese. På denne bakgrunn kan det da være naturlig å vurdere det sivilrettslige 
vernet.

I forhold til det sivilrettslige vernet er hovedsanksjonen erstatning. Ved 
urettmessig krenkelse av det immaterielle vernet vil vanligvis de generelle 
betingelser for erstatning være til stede - med ett unntak: Hvis det først og fremst 
er ideelle interesser som krenkes, vil man bare ha et lite eller intet økonomisk tap. 
Når man for en type goder systematisk har den situasjonen at det økonomiske tap 
ikke står i forhold til krenkelsens karakter, vil erstatning være en utilfredsstillende 
sanksjon. Den krenkede vil da ikke se noen rasjonell fordel ved å bringe 
krenkelsen inn for domstolene - mulighetene for en økonomisk reparasjon synes 
små, andre muligheter for reparasjon er bare til stede i begrenset utstrekning 
(mortifikasjon av ærekrenkende utsagn), og saksanlegg vil fore til praktiske 
ulemper. Man vil derfor kanskje noye seg med anmeldelse, og er da avhengig av 
at det offentlige prioriterer saken og forfølger den som straffesak. Dette forer til en 
merbelastning for strafferettsapparatet som kanskje er forskjellig fra visse andre 
formueskrenkelser, hvor erstatning kan føre til tilfredsstillende reparasjon, og hvor 
man derfor nøyer seg med sivil forfølgning selv om handligen i prinsippet også 
kan fore til straffeansvar.

Ved krenkning av ideelle interesser kan man imidlertid innføre en 
økonomisk interesse også hvor det ikke oppstår økonomisk tap ved å gi hjemmel 
til oppreisning. Etter norsk erstatningsrett krever oppreisning særskilt hjemmel i
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lov. Og norsk rett er relativt tilbakeholden med å gi slike hjemler - man finner 
dem i forhold til ærekrenkelser (jfr erstatningsloven § 3-6), og i forhold til 
åndsverkloven, jfr ål § 55.

Det synes å være er nærliggende, rettspolitisk sporsmål om ikke man bor 
vurdere bruken av oppreisningsansvar i forhold til krenkelser av immaterielle 
goder. Storre bruk av et slikt ansvar ville gi den krenkede en rasjonell begrunnelse 
for å forfolge krenkelsen for de sivile domstoler også når den ikke medforte 
økonomisk tap. Oppreisning har er visst ponalt preg, og man kunne for så vidt 
vurdere betingelsene for oppreisningsansvar. Man kan velge å gjøre betingelsene 
identiske med betingelsene for å konstatere erstatningsansvar - det vil likevel være 
den forskjell at domstolene står fritt til å fastlegge oppreisningens størrelse (i 
motsetning til ved erstatningsansvar, hvor ansvaret skal svare til økonomisk 
tap). Domstolene kan dermed ta krenkelsens karakter med som et moment ved 
fastsettelsen av det belop som skal betales som oppreisning. Men man kan også 
vurdere å skjerpe kravene til oppreisning, slik at betingelsene for straffbarhet må 
være oppfylt (jfr oppreisning for personvernkrenkelser).

Dette kunne føre til at man styrket vernet av immaterielle goder, og at det 
strafferettslige vernet ble mer sekundært - noe som rettspolitisk kan fremstå som 
en onsket utvikling. Det vil forøvrig også bringe norsk rett på enkelte punkter mer 
i tråd med visse andre fremmede rettssystemer, kanskje spesielt anglo-amerikansk 
rett og dens doktrine om "general damages".

Som nevnt er politi og påtalemyndighet ikke godt rustet til å etterforske 
typiske krenkelser av immaterielle goders rettsvern. Som en reaksjon på dette har 
man fatt visse sammenslutninger, spesielt på produsentsiden, som nærmest 
gjennomfører en privat etterforskning, og gir resultatet til påtalemyndighetene for 
videre forfølgning. Man kan lett se at uten endringer, f eks ved innføring av flere 
hjemler for å kreve oppreisning, vil denne tendensen forsterkes. Man må også 
anta at den typen forvaltningsorganisasjoner som rettighetshavere danner for andre

81. Men også der er de begrenset, ettersom de forutsetter at det foreligger et 
straffbart forhold. Krenkelse av det ulovfestede personvernet, eller krenkelse av 
bestemmelser i personregisterloven, vil altså ikke utløse oppreisningsansvar. jfr 
Bing/Schiøtz 1977.

82. Jfr også forslaget til endring av fotografiloven § 17.
83. I Norge kan "Antipriatgruppen" nevnes som et eksempel.
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formål*^ vil mer aktivt påta seg en lignende rolle, og forsoke og gjore bruk av 
det strafferettslige apparatet.

Hvis man imidlertid i storre grad går over til sivilrettslig forfolgelse. f eks 
basert på oppreisningsansvar, vil man få det tilleggsproblem at man i sivil 
saksforberedelse ikke har de samme muligheter som påtalemyndighetene har i en 
straffesak. Kanskje man særlig bør se på bestemmelsene oni sivilt beslag. 
Adgangen til ved rettens kjennelse å få tilgang til motpartens eiendom uten at 
motparten varsles, er begrenset i norsk r e t t . D e t t e  kan være essensielt for den 
typen gode det her gjelder, som lett kan slettes eller destrueres uten at de etterlater 
seg spor. I engelsk rett er det utviklet en egen type beslag - "Anton Pillar orders"
- nettopp med utgangspunkt i sivil forfolgelse av krenkelser knyttet til 
videogrammer og datamaskinlesbare åndsverk. Man burde vurdere om det ikke 
også i norsk rett burde innføres en utvidet adgang til slike sivile beslag, gjerne 
mot sikkerhet fra den part som krever beslaget.

Denne vurderingen forer til at man foreslår en styrking av det sivilrettslige 
vernet med innføring av oppreisning som mulig sanksjon ved flere tilfeller av 
krenkelser av vernet om immaterielle goder. Det betyr imidlertid ikke at man 
foreslår at det strafferettslige vernet avvikles. Prinsipielt tjener det strafferettslige 
vernet en viktig funksjon, kanskje særlig som symbol og tydliggjøring av at det 
aktuelle immaterielle godet oppfattes som verneverdig av samfunnet. Det er også 
viktig som et sikkerhetsnett, særlig der hvor det ikke finnes noen privat person 
som kan eller vil forfølge krenkelsen, og hvor man mener at almene interesser 
begrunner en forfølgelse. En styrking av det sivilrettslige vernet vil imidlertid 
kunne gi det strafferettslige vernet, og prioritieringer til politi og påtalemyndighet, 
en avlastning som i sin tur kan fore til at deres rolle rettspolitisk blir klarere.

Avslutningsvis vil vi peke på et forhold som ligger i en annen bane, og som 
har betydelig prinsipiell interesse. Vi har i gjennomgangen pekt på at vernet om 
visse immaterielle goder - f eks ære - fremstår som en avgrensning av 
ytringsfriheten. Ytringsfrihet er i seg selv ikke strafferettslig vernet. Den konflikt 
som ligger i forholdet mellom ytringsfrihetsidealet og kontroll med informasjon 
kommer derfor ikke positivt til uttrykk. Men dette er en viktig interessekonflikt, og

84. Eksempler på dette er Kopinor for papirkopiering, Norwaco. som særlig har 
spesialisert seg på etermedia, og Tono for bruk av komponisters og 
tekstforfatteres verker.

85. Sml tvistemålsloven §§ 267-271, tvangsfullbyrdelsesloven §§ 262-268.
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fremhever en avveining som stadig vil bli viktigere i et samfunn hvor informasjon 
og immaterielle goder oker i betydning innen det økonomiske liv. Det vil derfor 
også være rettspolitisk viktig å klargjore denne interessekonflikten, slik at 
rettsystemet i dette henseende kan justeres og utvikles på en balansert måte.
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