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Hørin

st rkin av lov ivnin en om håndhevin en av industrielle retti heter

Det vises til Justisdepartementets høringsskriv av 13.04.2011 i anledning ovennevnte sak.
NIP er i all hovedsak enig med departementet i de endringsforslag til styrking av de
sivilrettslige håndhevelsesreglene som er fremsatt. Vi ser det også som viktig at endringene
leder henimot en harmonisering av lovginingen innenfor tilsvarende område i de nordiske
land og EU.

Når det gjelder det sivile sanksjonsapparatet angående økonomisk kompensasjon i
forbindelse med inngrep, vil endringsforslagene innebære lettelser for rettighetshaver med
hensyn til håndhevelse av sine rettigheter ved krenkelse. Blant annet vil alternative
utmålingsregler forenkle utmåling av kompensasjon. NIP stiller seg positiv til dette.

NIP sier seg også enig i de foreslåtte forebyggende tiltak som skal forhindre inngrep,
herunder også at inngriper skal kunne pålegges å bekoste tiltak for å informere om dom i sak
om immaterialrettsinngrep.

Vi stiller oss også positive til at strafferammene er foreslått hevet, selv om kanskje en mer
riktig ramme hadde vært at maksimumsstraffen skal tilsvare den rammen som gjelder for
grovt tyveri. Krenkelse av immaterialrett kan etter NIP's oppfatning gi vinning utover det som
kan utgjøre grunnlaget for at grovt tyveri kan idømmes i andre sammenhenger.

Vi ser det også som viktig at rettighetshavers stilling når det gjelder forebyggende tiltak ikke
må være svakere under norsk rett enn under skandinavisk rett eller EU for øvrig.
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De nye prosessuelle regler som foreslås i forbindelse med avdekking av inngrep vil innebære
en positiv styrking av rettsvernet til rettighetshavere, og kan også bidra til å sette en mer
slagkraftig stopper for de mer organiserte krenkelsene, noe NIP stiller seg positiv til.
NIP mener også at forslaget til å gjøre Oslo Tingrett til verneting også i inngrepssaker er
positivt slik at man kan opprettholde og spesialisere kompetansen i slike saker ved ett
nasjonalt miljø som da også samlet sett vil få et jevnere volum av saker til behandling.
I denne sammenheng stiller vi spørsmål om ikke også Oslo tingrett bør være tvungent
verneting for tvister knyttet til innarbeidete varemerker og midlertidige forføyninger i saker
som angår immaterielle rettigheter.
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