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Umsögn um frumvarp til laga um yrkisrétt 537. mál

Lög nr. 58/2000 voru sett einkum með skírskotun til þess að íslendingar höfðu skuldbundið sig til 
að setja lög um verndun hugverka í plöntukynbótum. Slíkur réttur nefnist yrkisréttur. Einnig er 
kveðið á um það í milliríkjasamningum að þjóðin gerist aðili að UPOV samningnum svonefnda, 
sem er alþjóðlegt samstarf um yrkisrétt, hliðstæður WIPO sem er alþjóðasamningur um verndun 
hugverka og ísland á aðild að. Skrifstofur beggja þessara samninga eru í sama húsinu í Genf í Sviss. 
Vegna ásetningsins um aðild að UPOV var við gerð yrkisréttarlaganna tekið mið a f þeim kröfum 
sem sá samningur gerir til lagasetningar á þessu sviði.

Það hefur dregist nokkuð að ísland gengi til þess að sækja um aðild að UPOV og er nú miðað við 
nýjustu gerð samningsins. í frumvarpinu er komið til móts við þær breytingar sem þar koma fram. 
Önnur meginástæða fyrir frumvarpinu eru tilskipun frá Evrópubandalaginu sem Islendingum ber að 
lögfesta og tengist verndun hugverkaréttar í líftækni sem einnig eru að hluta varin með 
einkaleyfalöggjöfmni. Líftækni er mikið notuð í tengslum við plöntukynbætur og hugverkaréttur í 
líftækni og yrkisréttur því nátengdur.

Rannsóknastofnun landbúnaðarins mælir með því að frumvarpið verði samþykkt.

Lýsing á hugtökum og aðferðum við ákvörðun á yrkisrétti er mjög flókin og oft torskilin eins og 
fram hefur komið í umræðum um frumvarp þetta. Stofnunin mælir með því að í stað orðsins 
uppskeruefni í 2.grein komi orðið uppskera. í 3. málsgrein 1. greinar er notað hugtakið stofnþættir 
yrkis  (variety constituents). íslenskir kynbótamenn hafa ekki rekist á þessa hugtakanotkun áður og 
hún torveldar skilning. Mælt er með orðið yrkishlutar verði notað þó það sé ekki að öllu leyti 
fullnægjandi.(er hliðstætt sænskri nálgun við sama þýðingarvanda). Hugtakinu þarf þá einnig að 
breyta þar sem það kemur fyrir í 6. grein.;

Með umsögn þessari fylgir ljósrit að formálanum sem fylgdi frumvarpinu að lögum nr. 58/2000 til 
glöggvunar á mikilvægi plöntukynbóta í þróun atvinnulífsins og hlutverki yrkisréttar til að stuðla að 
þeim.


