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Høring - endringer i åndsverkloven - tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser 
av opphavsrett m.m. på Internett 
 
Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 19. mai 2011 og høringsnotat som er 
oversendt fra Justisdepartementet 8. juni 2011.  
 
Domstoladministrasjonen (DA) har merknader i forhold til de alternative forslagene knyttet 
til pålegg om å hindre tilgang til nettsted, jf. høringsnotatet punkt 3.2.7 og 3.2.8. 
Uttalelsene settes fram direkte for Kulturdepartementet. 
 
DA mener at pålegg om å hindre tilgang til nettsted bør legges til forvaltningsapparatet 
(alternativ 1). Vi mener at man bør være varsom med å legge oppgaver som ikke er av ren 
dømmende karakter til domstolene. Domstolene har i dag en rekke slike oppgaver. I den 
senere tid er flere ikke-dømmende oppgaver flyttet ut av domstolene. Behov for fokus på 
kjerneoppgaver tilsier at dette er en utvikling som bør fortsette. DA har startet en prosess 
for å vurdere om det bør arbeides for en større grad av rendyrking av dømmende 
virksomhet i domstolene. Domstolene og fagorganisasjonene er involvert i denne 
prosessen.   
 
Vi kan ikke se at pålegg om å hindre tilgang til nettsted er saker av en slik art at de krever 
domstolsbehandling. Det er dessuten grunn til å tro, slik Kulturdepartementet antyder, at en 
behandling i forvaltningen er billigere og mer hensiktsmessig for brukerne. Ut fra 
sammenheng i saksportefølje og saksfelt synes Mediatilsynet som et mer nærliggende 
organ enn domstolene.  
 
Som det fremgår, mener DA at domstolenes rolle bør begrenses til overprøving av 
forvaltningsvedtak. DA er enig i Kulturdepartementets vurderinger i punkt 3.2.7.3 om at 
klagemuligheten bør være uttømt før domstolsprøving, og at domstolene bør kunne prøve 
alle sider av saken samt treffe realitetsavgjørelser.  
 
Med hilsen 
 
Willy Nesset 
Avdelingsdirektør 

Gro Helland 
seniorrådgiver 
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Kopi: Justisdepartementet 
 
 
(Sign.) 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonen og har derfor ingen 
signatur. 
 


