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Oslo, 15. september 2011

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle
rettigheter m.m.
Det visestil Justisdepartementetshøringsnotat tilsendt ved brev av 13. april 2001.
TV 2s kommentarer til høringsutkastet er som følger:
I. Generelt
TV 2 slutter seg til behovet for en styrking av lovgivningenom håndhevingav
irnmaterialrettigheter og støtter i det alt vesentligede forslag som departementet har
fremmet i høringsutkastet.
TV 2 er enig i forslaget om å gjøre Oslo tingrett til eksklusivt, tvungent verneting for
inngrepssakersom gjelder registrerbare immaterialrettigheter, men mener at hensynettil
rettsenhet og kompetansebyggingkunne tilsi en tilsvarende bestemmelsem.h.t. saker om
midlertidig forføyning på immaterialrettens område.
TV 2 vil også henlede oppmerksomheten på det revisjonsarbeid vedrørende åndsverkloven
som er i gangfra Kulturdepartementets side, senest i forbindelse med høringen om tiltak
mot ulovlig fildeling og andre opphavsrettskrenkelser.Vi mener at de hensyn som begrunner
de lovendringer som er foreslått i det tilsendte høringsnotatet fra Justisdepartementet,også
gjør seggjeldende i forhold til opphavsrettskrenkelser. Det er såledesviktig for rettsenheten
på.immaterialrettsområdet at åndsverkloven får tilsvarende reguleringer som her er
foreslått. Typisk kunne det være praktisk å leggeeventuell rettslig prøving til sammetvungne
verneting (hvor krenkelser av opphavsrett skjer, vil det jo tidvis ogsåvære
varemerkekrenkelser og andre industrielle rettigheter som slår inn - Tripp-Trapp-stoldommen er et eksempel).Vi henstiller til Justisdepartementetom å følge opp dette overfor
Kulturdepartementet.
Vi noterer at Norge rent formelt ikke er bundet av EUs direktiv om håndhevingav
immaterielle rettigheter. Selv om Norge ikke er folkerettslig forpliktet av direktivet, bør
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beskyttelsesnivåether i landet liggepå sammenivåsom i EU, og det har en egenverdiat
rettsreglenepå immaterialrettsområdetutformes likt innenfor Europa, i tillegg bør
prosessuelleregler søkestillempet og utformet likt. Selvom de nordiske land ikke har
etablert noen nordisk rettsenhet, bør Norge velgereguleringersom i størst mulig grad
sammenfallermed våre nabolandssystemerog da, om man må velge, primært følge de som
har valgt direktivets normalregler.
Vi mener det er viktig med internasjonalkoordinering av både de materielle og prosessuelle
reguleringer.Jo større sammenfalli reguleringene,dessmindre viktig blir f. eks. forum- og
lovvalgsspørsmål,
samtidigsom forutsigbarhetenøker for brukerne.

2. Høringsutkastets

kapittei 4 —forbud mot fortsatt inngrep

Departementethar foreslått at det på sammemåte som i varernerkeloven,tas inn
bestemmelserom forbudsdom i alle lovene på det industrielle rettsvernets område. TV 2 er
enigi dette.
Etter TV 2s syn er det påkrevet at bestemmelseneom forbud mot inngrep ikke bare
omfatter gjentakelseav inngrep,men at forbudsdommå kunne kreves i alle tilfelle hvor
rettighetshaverenhar et reelt behov for å oppnåslik dom, herunder hvor det foreligger
uvisshetom hvorvidt rettigheten vil bli krenket. Vi antar at en slik begrensningi regelens
anvenclelsesområde
heller ikke har vært tilsiktet.
3. Høringsutkastets

kapittel 5 vederlag og erstatning

TV 2 slutter segtil de foreslåtte bestemmelserom økonomisk kompensasjonved inngrep.På
dette området er det behov for å styrke rettighetshavernesvern. Det er dessutenviktig at
regleneutformes mest mulig likt i alle lovene på området.
Departementethar foreslått en generell kornpensasjonsmodell
med tre alternative
utmålingsmetoder,hvorav rettighetshaverenkan velgeden for ham gunstigste.De tre
alternativeneer:
a) vederlagi form av rirnelig lisensavgift,samt erstatningfor eventuelt ytterligere tap
b) erstatningsvarendetil rettighetshaverensøkonomisketap
c) vederlagsvarendetil fortjenesten som er oppnåddved inngrepet
For TV 2 er det åpenbartat rettighetshaverenmå kunne kreve en rimelig lisensavgift.Dette
alternativethar særligbetydningi tilfelle hvor rettighetshaverenstap og inngriperens
fortjeneste er vanskeligå fastslå.Hvis det ikke er etablert et lisensnivåfor den aktuelle
immaterialrettigheten,må lisensavgiftenfastsettesskjonnsmessig.
TV 2 støtter ogsåforslaget om å lovfesteat reffighetshavereni tillegg til en rimelig
lisensavgiftkan kreve erstatningfor ytterligere tap som ikke ville oppstått ved frivillig
lisensiering.Det må ikke være slik at lovbrudd kan begåsuten at det rår mer vidtrekkende
konsekvenserenn at man må betale den lisensavgiftman ellers ville ha vært forpliktet til.
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Når det gjelder den konkrete utmålingenav erstatningen,er TV 2 enig med departementet
at alminneligeerstatningsrettsligeprinsipper må leggestil grunn, og at det er den skadensom
står i adekvatårsakssammenheng
med krenkelsen,som er gjenstandfor erstatning.
Etter utkastets bokstav b) er det bare rettighetshaverens"økonomiske" tap som er
gjenstandfor erstatning,mens direktivets bokstava) uttrykkelig gir anvisningpå at ogsåikkeøkonomiskefaktorer skal tas i betraktning.Det kan nok i hovedsakvære riktig at det er
"vanskeligå se for segsituasjoner hvor det vil være behov for å tilkjenne kompensasionfor
ikke-økonomiskskadeved inngrep i industrielle rettigheter". Påden annenside er det også
vanskeligå utelukke at slik skadekan forekomme, og under enhver omstendigheter det
megetvanskeligå skille skarpt mellom ikke-økonomiskskadeog for eksempelskadepå en
bedrifts omdømme. I slike tilfeller vil erstatningsfastsettelsen
i realiteten gli over mot
tilkjenning av kompensasjonfor ikke-økonomiskskade.Det faktum at man i Sverigeog
Danmark har lagt inn en regel om ikke-økonomiskskade(s. 23 i notatet), taler i segselv for
at man ogsågjør det i Norge. Rettsenhetog like regler er i segselv viktig. Det foreslås
derfor at uttrykket "det økonomisketapet" i lovutkastet erstattes med "skaden", og at det i
motivene gis uttrylcicfor at skadenkan omfatte ogsåikke-økonomiskskade.
TV 2 er ogsåenig i forslaget om at fraleggelseav berikelse bør oppstilles som et selvstendig
kompensasjonsalternativ.
Den generelle bestemmelsenom at sanksjoneneskal virke effektivt
og preventivt taler for en slik tolkning.
I høringsnotatetforeslås en regel om tilkjennelseav dobbel lisensavgifti tilfelle hvor
inngriperenhar handlet "forsettlig eller grovt uaktsomt". Departementet viser særligtil at
prevensjonshensynet
gjør segsterkt gjeldendei dissetilfellene. Etter vårt syn bør slik dobbel
lisensavgifttilkjennes som et minste alternativ uten særligkonkret prøving. Utover det må
man kunne kreve ytterligere erstatning om det er grunnlagfor det. TV 2 slutter segfor øvrig
til departementetsvurdering og forslag.

Departementet har foreslått at utrnalt kompensasjonskal kunne lempesetter den
alminneligeregelen i skadeserstatningslovens
§ 5-2. TV 2 er enig i at det kan forekomme
tilfelle hvor lempinger nødvendig,bl. a. for at kompensasjonenskal oppfylle kravet om
proporsjonalitet i direktivets artikkel 3(2). Vi leggerda til grunn at lempingogsåkan skje i
forhold til regelenom dobbel lisensavgift.
Det foreslåsat regleneom kompensasjoninnføres i alle lovene på det industrielle
rettsvernets område, samt at de gis anvendelseved bruk av foretaksnavni strid med annens
rett og ved krenkelseav markedsføringslovens§ 30. TV 2 slutter segtil forslagene,men vil
gjerne leggetil at det sammebør gjelde på opphavsrettensområde.

4.

Horingsutkastets

kapittel 6

forebyggende

tiltak

TV 2 slutter segtil hovedtrekkene i departementetsforslag om tiltak for å hindre nye
inngrep m.m. Reglenebør utformes mest mulig likt og at det bør tas inn en likelydende
opplistningav de aktuelle forebyggendetiltak I alle lovene på omi ådet.

Adgangentil å beslutte forebyggendetiltak foreslås utvidet, slik at følgendetiltak kan
besluttes:
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tilbakekallingfra handelen,
definitiv fjerning fra handelen,
ødeleggelse,eller
utleveringtil rettighetshaver.
Videre foreslåsat tiltakene kan rettes mot noen som selv ikke har gjort inngrep og som har
opptrådt i god tro. Det er ogsånytt at tiltak kan rettes mot materialer og hjelpemidler som
er brukt.
TV 2 anserovenståendetiltak for effektiveog hensiktsmessige.
Vi vil imidlertid be
departementetvurdere om ikke tilsvarenderegler ogsåinnføresved overtredelse av
forbudene i markedsføringsloven§ 28 (bedriftshemrneligheter),§ 29 (tekniske hjelpemidler)
og § 30 (produktetterlikning).
Etter departementetsforslag skal inngriper kunne påleggeså bekostetiltak for å informere
om dom i sak om immaterialrettsinngrep.Dette er et godt forslag som TV 2 støtter.

5.

Høringsutkastets

kapittel 7 - straff

TV 2 slutter segtil departementetsforslag om å skjerpe bestemmelseneom straff i alle
loveneom det industrielle rettsvern, inklusiveåndsverkloven.

6.

Høringsutkastets

kapittel. 10 bevisregler

rett til informasjon

om inngrep

TV 2 er enig i at norske prosessuellebestemmelserom tilgangtil bevis på immaterialrettens
område bør går like langtsom den tilsvarendereguleringensom gjelder i EU. For å unngå
spekulasjoni lovvalg,er det på irnmaterialrettensområde en viktig forutsetning at vår
lovgivninger på høyde med og utformes konkret likt - regelverket i andre europeiske land.
Dette gjelder særligretten til informasjonom opprinnelsenog distribusjonsnettverket for
varer og tjenester som krenker en immaterialrettighet.
Somdepartementet påpeker,gir ikke våre regler en uttrykkelig rett for rettighetshavertil å
kreve opplysningerom opprinnelsenog distribusjonsnettverketfor varer og tjenester som
krenker en immateriell rettighet. Rettentil slike opplysningerkan være svært viktig for en
rettighetshaver bådefor å klargjøre om det faktisk foreligger et inngrep,samt å sikre
dokumentasjonfor et eventuelt inngrep.
Tvistelovenhar regler om bevisføring,bevistilgangog bevissikringsom gir rettighetshaver
tilgangtil visse opplysningerfør og under en rettssak om inngrep.TV 2 er enig med
departementeti at gjeldenderegelverkofte ikke gir rettighetshaverenen tilstrekkelig tilgang
til opplysningerom opprinnelsenog distribusjonsnettverketfor varer og tjenester som
utgjør inngrep.
AlLebevissom kan klargjøre det aktuelle inngrepetog om vilkårene for de påståtte
sanksjonerer oppfylt, vil være relevante i en rettssak om et immaterialrettsinngrep.Videre
vil opplysningerom distribusjonsnettverketog opprinnelsentil varer som gjør inngrep kunne
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ha stor relevansfor dissespørsmålene.For å unngåfor omfattende bevisførselog må det
gjelde krav om relevansog forholdsmessighet.
TV 2 er såledesenig i forslaget om at både inngriper og eventuelletredjepersoner bør kunne
påleggeså gi opplysningerom opprinnelsenog distribusjonsnettverketfor varer og tjenester
som gjør inngrep.Vi støtter videre at informasjonspålegg
skal kunne kreves og gis uavhengig
av om sak om immaterialrettskrenkelsepågår.Pådette punkt støtter vi altsåden svenske
løsningen—og ikke den danske.
Det må foreligge rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet,og
opplysningenesom kreves gitt, må kunne antaså ville lette håndhevingenav rettigheten.
Departementet mener reglene om rett til informasjonikke bare bør gjelde industrielle
rettigheter, men alle immaterielle rettigheter som er vernet etter norsk lovgivning.TV 2
støtter dette og henstiller til Justisdepartementetå følge opp dette i forhold til endring av
åndsverkloven.Regleneom rett til informasjonmå ogsåkunne påberopesoverfor f. eks.en
Internettleverandørfor å få ut opplysningerom hvilke abonnenter som har vært involvert i
ulovligfildeling og andre opphavsrettskrenkelsersom skjer via internett.. Det bør ikke her
være noen forskjell på en ISP(Internet ServiceProvider) og et transportbyrå som frakter
ulovlig produserte DVD'er.
7.

Høringsutkastets

kapittel I I

verneting i inngrepssaker

Vi støtter forslagetom at Oslo tingrett blir fast verneting for alle saker om registrerte
immaterialrettigheter.Hensynettil å skapeen ensartet praksisog samlekompetansen
innenfor rettsområdet ved en domstol bør her veie tungt.
TV 2 mener ogsåat det kunne ha vært vurdert et fast verneting i saker om midlertidige
forføyninger.Slike saker,dersom de reisesfør det er reist ordinært søksmålom forholdet,
har etter gjeldenderegler verneting ved saksøkteshjemting,alternativt ved tingretten der
det formuesgodeeller den gjenstandsom kravet gjelder befinner segeller ventes å komme i
nær fremtid, eller ved saksøkerenshjemting.

vennlighilsen
Æl/1/
JanHolland
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