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Høring — Endring i åndsverkloven — Gjennomføring av EUs direktiv 
2011/77/EU om endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående 
rettigheter 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 03.10.2013 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 

mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 

berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 

mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 

Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for immtaerial- og markedsføringsrett. Lovutvalget består av Are Stenvik (leder), 

Eirik Djønne, Ida Elisabeth Gjessing, Thomas Rieber-Mohn, Anne Marie Sejersted og Camilla 

Sophie Vislie. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

Advokatforeningen har ingen overordnede kommentarer til gjennomføringen av direktivet, men 

har festet seg ved den ufravikelige bestemmelsen om hevingsrett som foreslås i § 42 a. 

  

mailto:postmottak@kud.dep.no


DEN NORSKE ADVOKATFORENING 2 

 

Departementet nevner at det i forbindelse med den kommende revisjonen av åndsverkloven vil 

vurdere spørsmålet om det er behov for en generell regel om adgangen til å ta tilbake overdratte 

rettigheter hvis de ikke utnyttes av erververen (høringsnotatet side 16).  

  

Advokatforeningen støtter departementets forslag om å vurdere behovet for en slik regel.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


