
RÍKISSAKSÓKNARI

Alþingi 
Erindinr.Þ l52/^°c

komudagur 12. i. Q.G&6

HMG/jhb Reykjavík 10. janúar2006

Untsögn um frumvarp til laga um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota gegn 
hugverkaréttindum, 328 máL

Ríkissaksóknara barst framangreint frumvarp til umsagnar með bréfi allsheijamefiidar 
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Umsögn:

Ríkissaksóknari fær ekki séð að tilvísuð ákvæði TRIPS samningsins leggi 
þjóðréttarlega skyldu á Islendinga um að lögtaka þau úrræði sem frumvarpið gerir ráð 
fyrir. Þvert á móti tryggja núverandi úrræði laga lögreglu fullnægjandi tæki til að 
tryggja þá vemd sem TRIPS samningurinn krefst og vísað er til í III. kafla 
frumvarpsins einkum í 41. og 50. gr. TRIPS. Verði frumvarpið að lögum opnast hins 
vegar ágæt úrræði fyrir rétthafa hugverka til að afla sönnunargagna og framfylgja rétti 
sínum sjálfir fyrir dómstólum án afskipta lögreglu. Með þeim fyrirvara sem gerður er 
hér á eftir, getur þetta orðið til þess að létta störfum af lögreglu.

í 1. gr. frumvarpsins eru talin upp hugverkaréttindi sem úrræðum frumvarpsins er 
ætlað að nýtast til vemdar. í flestum tilfellum sæta brot gegn hugverkaréttindum 
opinberri rannsókn lögreglu og ákæru, í öðrum tilfellum á sá sem misgert er við sókn 
sakar sjálfur að eigin vali, eða eingöngu. Rétthafar hafa til viðbótar möguleika á að 
höfða skaðabótamál á hendur hinum brotlegu. Framangreind úrræði verða nýtt saman 
án þess þó að í frumvarpinu sé fjallað um samspil þeirra. Yirðist vel koma til greina 
að rétthafi beiti úrræðum frumvarpsins til að afla sönnunargagna til notkunar í 
skaðabótamáli eða einkarefsimáli og leiti í því skyni atbeina viðkomandi sýslumanns. 
Síðar kann rétthafinn að beina kæru til lögreglustjóra og krefjast opinberrar 
rannsóknar. Lögreglustjóri er þá settur í þá aðstöðu að byija rannsókn á máli sem 
rétthafinn hefur áður rannsakað sjálfur, e.t.v. með aðstoð hans þar eð 
embættismaðurinn, sýslumaður, sem framkvæmdi leitina er jafhframt lögreglustjóri. 
Gildir sú skipan um öll lögregluumdæmi landsins nema Reykjavík eins og kunnugt er.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að leit geti farið fram án aðvörunar, þegar hætta er á að 
sönnunargögn spillist, sbr. 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins. Þó er ekkert sem kemur í veg 
fyrir að rétthafinn beini kæru til lögreglu vegna sama máls eftir að hafa með 
aðgerðum sínum e.t.v. spillt möguleikum til að upplýsa málið með beinni eða óbeinni
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aðvörun til hins grunaða sem gefst þá tækifæri til að koma undan sönnunargögnum. 
Gögn sem aflað hefur verið á grundvelli leitar samkvæmt frumvarpinu verða ekki 
síðar nýtt í opinberu máli sem sönnunargögn, sbr. 21. gr. frumvarpsins.

Æskilegt er að í lögum sé kveðið á um að hafi rétthafi byijað rannsókn á máli með 
þeim úrræðum sem honum eru tryggð með frumvarpinu, annað hvort í því skyni að 
höfða einkarefsi- eða skaðabótamál, sæti þau mál ekki síðar opinberri rannsókn. Á 
sama hátt verði gert óheimilt að beita úrræðum frumvarpsins á þeim tíma sem kæra 
rétthafa er til rannsóknar hjá lögreglu.
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