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Høring om endring av tolloven § 39 m.m

Vi viser til departementets høringsbrev av 14. desember 2007 vedrørende
ovennevnte høring.

15.02.2007

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 en
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er
forelagt lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett. Ved behandlingen har
advokatene Amund Brede Svendsen,  Bente  Holmvang, Amund Grimstad, Ingvild
Mestad og Arne  Ringnes  (leder) deltatt. Advokat Camilla Vislie er utvalgets sekretær.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

I samarbeid med Justisdepartementet har Finansdepartementet utarbeidet et
høringsnotat hvor det foreslås å endre tolloven § 39 slik at tollmyndighetene kan
varsle innehavere av immaterielle rettigheter dersom det foreligger begrunnet
mistanke om at varer som er under innførsel krenker innehaverens rettigheter.
Samtidig foreslås det at tollmyndighetene i slike tilfeller kan holde varene tilbake i
inntil fem dager. Formålet med endringen er å styrke rettighetshaverne muligheter til
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å håndheve sine rettigheter gjennom å begjære midlertidig forføyning etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13. Det foreslås imidlertid ikke endringer i selve
ordningen med midlertidig forføyning slik den er regulert i tvangsfullbyrdelsesloven
§ 15-13 og tolloven§ 39•

Etter Advokatforeningens oppfatning, vil endringen være et viktig virkemiddel for å
effektivisere rettighetshavernes muligheter til å forhindre innføring av piratkopier og
forfalskninger. Advokatforeningen bemerker at det fra rettighetshavernes synspunkt
ville bidratt til ytterligere effektivisering dersom de regler som følger av
Rådsforordning 2003/1383/EF 22. juli 2004 ble gjennomført i norsk rett. Dette ville,
i tillegg til de foreslåtte endringer, innebære at tollmyndighetene også kunne beslutte
fortsatt tilbakeholdelse/midlertidig forføyning av varer som krenker immaterielle
rettigheter. Advokatforeningen mener likevel at rettssikkerhetshensyn taler for at
spørsmålet om begjæringer om fortsatt tilbakeholdelse/midlertidig forføyning bør
behandles av domstolene, og at blant annet kontradiksjonshensyn taler for å utvise
en viss forsiktighet med å overlate dette spørsmålet til et forvaltningsorgan.

Advokatforeningen er enig med departementet i at en frist på tre virkedager for
tilbakeholdelse etter tollmyndighetenes inngripen ville være for knapp, og støtter
departementets forslag om tilbakeholdelse i inntil fem virkedager. Dette skulle i de
aller fleste tilfeller være tilstrekkelig for å etablere et faktisk og rettslig grunnlag for
en midlertidig forføyning.

Etter Advokatforeningens oppfatning bør det vurderes om de foreslåtte endringer bør
gjelde for alle former for inn- og utførsel. Det er antatt at den vesentligste delen av
tollbeslag skjer ved andre grensepasseringer enn import. Det vises også til at EU har
innført slike hjemler ved all inn- og utførsel, jf. Rådsforordning 2003/1383/EF.
Hensynet-til nordisk rettsenhet tilsier at tolloven bør harmoniseres-med regelverket i-
vare naboland. Advokatforeningen mener derfor at departementet bør vurdere
muligheten for om lovforslaget bør gis et videre nedslagsfelt.

Advokatforeningen har for øvrig ingen merknader til departementets utkast til
endring av tolloven § 39.

Vennlig hilsen
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Merete Smith
generalsekretær
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