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Varðar: Umsögn um 328 mál; Frumvarp til laga um öflun sönnunargagna vegna
ætlaðra brota á hugverkaréttindum

Undirritaður hefur fengið ofangreint frumvarp til umsagnar. Að áliti undirritaðs er 
frumvarpið í heildina vel unnið og fylgir þeirri meginhugsun sem er að finna í 50 gr. TRIPS, 
fylgisamnings um hugverkaréttindi sem fylgir samningnum um Alþjóða viðskiptastofnunina. 
Þó þykir undirrituðum ástæða til þess að gera athugasemdir við ýmsar greinar frumvarpsins 
og leggja til breytingar á því í þeim tilgangi að gera hina væntanlegu löggjöf skilvirkari og 
raunhæfari sem virkt úrræði fyrir rétthafa hugverkaréttinda til þess að vernda sína hagsmuni.

A) Umfjöllun um einstakar greinar frumvarpsins
I

II kaflL um meðferð máls fvrtr dómi:

L a)
í 6.gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir þeirri meginreglu að héraðsdómari boði báða 

aðila, gerðarbeiðanda og gerðarþola, til þinghalds þegar beiðni um öflun sönnunargagna 
kemur fram og því skuli meginframkvæmdin vera sú að tilkynna gerðarþola sérstaklega um 
að beiðni hafi komið frá gerðarbeiðanda um öflun sönnunargagna hjá honum. Þessi tilhögun í 
frumvarpinu er i grundvallaratriðum andstæð efiiisinntaki og tilgangi 50 gr. TRIPS en þar er 
sú tilhögun samningsfest að rétthafi að hugverkaréttindum skuli hafa svokölluð inaudita 
altera parte (leit án fyrirfram vitneskju gerðarþola) úrræði fyrir atbeina dómstóla, þ.e. 
möguleika á að fá heimild dómstóla til þess að leitað sé hjá gerðarþola að sönnunargögnum 
án undanfarandi tilkynningar til hans.
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Rökin að baki inaudita altera parte úrræðinu eru þau að gerðarþola í stafrænu og 
rafrænu viðskiptaumhverfi sé auðvelt að afmá öll ummerki um brot á hugverkaréttindum fái 
hann tilkynningu um að til standi að gera hjá honum húsleit til að afla sönnunargagna um 
tiltekin brot hans. Varði brotin til að mynda meðferð á tölvuforritum (t.d. leyfismisnotkun 
(forrit sett upp á fleiri tölvur en leyfi segja til um), sala á fölsuðum forritum (Internet sala, 
póskröfutsala) ólögmæt afritun á forritum við sölu á tölvum (e. hard disk loading algengt í 
smásölu á tölvum)) getur gerðarþoli fyrirhafriarlítið og með skjótum hætti afináð hin 
ólögmætu forrit úr tölvum sínum, flutt tölvur eða geisladiska með ólögmætu efni af starfsstöð 
sinni, lagfært bókhald sitt og gripið til þess háttar aðgerða sem spilla eða koma í veg fyrir leit, 
fái hann vitneskju um fyrirhugaða leit að sönnunargögnum á umráðasvæði hans. Hið sama 
gildir um mörg önnur hugverk.

Af þessum ástæðum hefur verið lögð á það mikil áhersla af hálfu þeirra sem eiga 
hugverkaréttindi að lagaframkvæmdin sé sú að leit skuli að meginstefiiu til fara fram án þess 
að gera gerðarþolanum viðvart um leitina svo inaudita altera parte úrræðið hafi raunhæft 
gildi. Reynslan kennir okkur að gerðarþoli sem hefur gerst brotlegur við lög muni ávallt eftir 
fremsta megni reyna að eyða sönnunargögnum og spilla rannsókn eða töku gagna sem sýna 
fram á lögbrot hans fái hann því við komið. Af þessu leiðir að lagaákvæði sem gengur út frá 
þeirri meginreglu að gerðarþoli fái vitneskju um fyrirhugaða öflun sönnunargagna með leit á 
stað sem hann hefur umráð yfir mun í reynd ekki vera það virka réttarúrræði í þágu rétthafa 
sem TRIPS mælir fyrir um.

I.b)

Þá er gert ráð fyrir því í 6 gr. frumvarpsins að gerðarþoli fái með tilkynningu um 
fyrirtöku málsins öll gögn sem gerðarbeiðandi leggur fram. Augljóst er að í framlögðum 
gögnum gerðarbeiðanda er að finna það sem gerðarbeiðandi byggir á um ætluð lögbrot 
gerðarþola. Þar kann að vera að finna ábendingu frá einstaklingi um ætlað brot gerðarþola 
eða önnur slik viðkvæm gögn sem er fullkomlega óeðlilegt að gerðarþoli fái í hendur áður en 
leitarheimildin er veitt og gerðarbeiðandi hefur aflað frekari sönnunargagna um þau brot sem 
frumgögn gefa ástæðu til að ætla að gerðarþoli hafi gerst sekur um. Með því að gerðarþoli fái 
í hendur slík sönnunargögn fyrirfram er að sumu leyti grundvellinum kippt undan 
málatilbúnaði gerðarbeiðanda með því að gerðarþola gefst þá tækifæri til að hafa áhrif á 
starfsmenn sem benda á ætlað brot gerðarþola eða aðra þá einstaklinga sem kunna að eiga 
hlut að máli eða spilla með öðrum hætti því að gögnin verði fullnægjandi grundvöllur 
leitarheimildar.

Um samsvörun við ákvæði frumvarpsins má t.d. vísa til 20. gr. samkeppnislaga nr. 
44/2005. Tilgangur þess ákvæðis er að veita Samkeppniseftirlitinu heimild til húsleitar þegar 
grunur leikur á um að samkeppnislög hafi verið brotin eða brotið gegn ákvörðunum 
samkeppnisyfirvalda. Um málsmeðferð er vísað til laga um meðferð opinberra mála um leit 
og hald á munum. I 20.gr er gengið út frá því að heimildin sé fengin án þess að þolandi 
leitarinnar fái vitneskju um það fyrirfram að Samkeppniseftirlitið hafi farið fram á 
húsleitarheimild og hvað þá að þolandinn fái aðgang að öllum gögnum sem 
Samkeppniseftirlitið leggur fram til öflunar húsleitarheimildar. Væri lagaúrræði 
samkeppnisyfirvalda til öflunar sönnunargagna með sama hætti og gert er ráð fyrir í 
fiumvarpi þessu væru úrræði samkeppnisyfirvalda verulega takmörkuð og raunar haldlítil. 
Fyrirkomulag öflunar gagna í 20 gr. samkeppnislaga ber vott um að löggjafinn hafi talið að 
lagaúrræði til öflunar sönnunargagna vegna samkeppnisbrota yrðu næsta óvirk nema því 
aðeins að þolandinn sé grunlaus um fyrirætlanir rannsóknaraðila um aðgerðir gegn honum. 
Hið sama gildir um úrræði rétthafa hugverkaréttinda. Ljóst er að tilgangur með frumvarpinu 
þessu er að inntaki sá að veita hugverkarétthöfum virk úrræði til að afla sönnunargagna þegar
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grunur leikur á um að brotið sé gegn hagsmunum rétthafa. Nærtækast er því að ganga út frá 
þvi sem meginreglu að leitin verði heimiluð án undanfarandi tilkynningar til gerðarþola eins 
og almennt er gert ráð fyrir í lagaheimildum yfirvalda til öflunar sönnunargagna um ætluð 
brot.

I.c)

Til áréttingar ofangreindu ber að hafa í huga að héraðsdómari leggur mat á hvort 
sönnunargögn gerðarbeiðanda fyrir leitarheimild séu fullnægjandi grundvöllur undir leit hjá 
gerðarþola vegna ætlaðra brota hans. Sakarmatið er sambærilegt við það þegar 
samkeppnisyfirvöld krefjast heimildar til leitar á grundvelli 20 gr. samkeppnislaga eða þegar 
krafist er lögbanns við tiltekinni athöfn , svo dæmi séu tekin. Dómaframkvæmdin er sú að 
ekki er fallist á slíkar íþyngjandi beiðnir nema fullnægjandi gögn séu lögð fram um það að 
sennilegt sé að gerðarþolinn hafi brotið gegn tilteknum lögum eða hagsmunum. Af þessum 
ástæðum er ekki ástæða til að óttast að dómstólar slaki á sönnunarkröfum þó gerðarþoli fái 
ekki að tjá sig um málatilbúnað gerðarbeiðanda áður en krafa hans er tekin til úrskurðar. Að 
auki ber gerðarbeiðandi ábyrgð á öllu fjártjóni sem gerðarþoli kann að verða fyrir vegna 
húsleitar, reynist hún ekki eiga við rök að styðjast og öllum kostnaði sem leiðir af gerðinni 
sem getur verið ærinn. Ljóst má því vera að rétthafi mun alla jafiian ekki ráðast í öflun 
leitarheimildar eða framkvæma leit nema hann hafi næsta örugga vissu fyrir því að gerðarþoli 
hafi gerst brotlegur við hagsmuni gerðarbeiðanda.

I.d)

í 8 gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að gerðarþoli leggi fram greinargerð og ef kröfu 
gerðarbeiðanda er andmælt skuli málið sótt og varið. Ég vísa til röksemda minna hér að 
framan um þýðingu þess ef gerðarþola er tilkynnt fyrirfram um beiðni gerðarbeiðanda.Að 
minni hyggju gerir þessi tilhögun það að verkum að úrræðið verður alltof svifaseint og næsta 
gagnslaust nema e.t.v. í einhverjum afmörkuðum undantekningartilfellum þar sem gerðarþoli 
getur ekki komið við réttarspjöllum þó meðferð dómsins á beiðni gerðarbeiðanda dragist á 
langinn. I þeim (undantekningar) tilvikum sem engin réttarspjöll eru af því að tilkynna 
gerðarþola um framkomna beiðni er eðlilegast er að miða við sömu tilhögun og er í lögum 
31/1990 um kyrrsetningu og lögbann, þ.e. að gerðarþoli skuli eiga þess kost að tjá sig um 
beiðnina áður en sýslumaður tekur ákvörðun en ekki sé um munnlegan flutning málsins. 
Möguleiki gerðarþola til að koma að gögnum til hnekkingar á málatilbúnaði gerðarbeiðanda 
er í staðfestingarmáli sbr. 21. gr. frumvarpsins sem verður sótt og varið með venjulegum 
hætti.

II
III kaflL um meðferð máls hiá svslumanni:

II a)

I 17 gr. eru talin upp skilyrði þess að tryggingu gerðabeiðanda verði skilað til hans. í 
ákvæðinu er ekki gert ráð fyrir því að áfellisdómur yfir gerðarþola veiti gerðarbeiðanda rétt
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til þess að fá tryggingu afhenta til baka. Er eðlilegt, sbr. 21 gr frumvarpsins, að 
gerðarbeiðandi fái trygginguna til baka ef leitt hefur verið i ljós í dómsmáli sem 
gerðarbeiðandi höföar á grundvelli 21 gr. frumvarpsins gegn gerðarþola að hann hafi gerst 
brotlegur gegn hugverkarrétti gerðarbeiðanda.

III

IV kafli. kæra og endurupptaka máls

II. a)

í 20 gr. frumvarpinu er gert ráð fyrir rétti gerðarþola, sem ekki hefur verið boðaður 
fyrirfram til gerðarinnar, til að krefjast endurupptöku á gerðinni eftir að hann fær vitneskju 
um hana án tillits til þess hvort að leit hefur farið fram eða ekki. Þetta þýðir í reynd að um 
leið og gerðarþola er tilkynnt um að leit skuli fara fram á grundvelli úrskurðar héraðsdóms 
getur hann krafist endurupptöku málsins og verður þá leit stöðvuð og málið tekið fyrir að 
nýju hjá héraðsdómi. Þetta er ótækt þar sem gerðarþola gefst með þessu fyrirkomulagi færi á 
að valda réttarspjöllum, að afiná ummerki um hin ætluðu brot og þess háttar á meðan málið er 
í endurmeðferð héraðsdóms. Hér eru því sömu annmarkar á frumvarpstextanum og eru í 6 gr. 
um boðun gerðarþola til gerðarinnar. Er því eðlilegra að réttur til endurupptöku sé ekki til 
staðar, sbr. og þau sjónarmið sem greinir í II b) hér að neðan..

II. b)

í 19 gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að gerðarþoli geti kært úrskurð héraðsdóms til 
Hæstaréttar en kæran fresti ekki framkvæmd leitar. Þó skuli sönnunargögnum haldið frá 
gerðarbeiðanda þar til Hæstiréttur hefur staðfest úrskurð héraðsdóms. -  Þetta ákvæði er í senn 
óhagkvæmt og óþarft. í 21 gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að gerðarbeiðandi skuli innan 
fjögurra vikna frá því að sönnunargögn standa honum til reiðu höfða dómsmál á grundvelli 
þeirra á hendur gerðarþola. Ella ber að skila gögnunum til gerðarþola og verða þau ekki notuð 
í dómsmáli gerðarbeiðanda gegn gerðarþola síðar. í dómsmáli skv. 21 gr. reynir því efiiislega 
á kröfur gerðarbeiðanda og hvort grundvöllur hafi verið til þess að veita gerðarbeiðanda 
leitarheimildina. Er rétt að benda á til hliðsjónar að í 1. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann 
er gerðarþola ekki veittur réttur til þess að skjóta ákvörðun sýslumanns um að lögbann skuli 
lagt á til héraðsdóms heldur reynir á grundvöll ákvörðunar sýslumanns um að fallast á 
lögbann í staðfestingarmáli sem gerðarbeiðandi verður að höfða innan viku frá 
lögbannsgerðinni.I því máli reynir efiiislega á það hvort gerðarþoli hafi brotið gegn 
hagsmunum gerðarbeiðanda. Hér er um samkynja atriði að ræða.

Mun eðlilegra og hagkvæmara er að láta reyna á grundvöll úrskurðar héraðsdómara í 
dómsmáli skv. 21. grein, líkt og varðandi lögbann, fremvir en bera ágreininginn margsinnis 
undir bæði dómstig. En sé leið frumvarpsins farin þá getur ágreiningurinn farið fjórum 
sinnum fyrir dómstóla, tvisvar fyrir héraðsdóm og tvisvar til Hæstaréttar.
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B. Orðalag einstakra ákvæða

Með hliðsjón af framangreindum athugasemdum eru lagðar til svofelldar breytingar á 
frumvarpinu:

6. grein orðist svo:

Eftir að beiðni hefur borist ákveður héraðsdómari stund og stað þinghalds og 
tilkynnir það gerðarbeiðanda með hæfilegum fyrirvara og sannanlegum hætti.
Gerðarþola skal ekki tilkynnt um framkomna beiðni nema því aðeins að 
gerðarbeiðandi samþykki eða héraðsdómari telji bersýnilega ekki leika hættu á 
að sönnunargögnum verði komið undan, þeim eytt eða breytt og að dráttur 
vegna tilkynningar til gerðarþola geti valdið réttarspjöllum.
Séu skilyrði til að boða gerðarþola til þinghalds skal héraðsdómari í tilkynningu 
tíl gerðarþola taka fram hverju það varði ef ekki verður sótt þing af hans hálfu 
auk þess sem tilkynningunni skulu fylgja öll gögn málsins.

8. grein orðist svo:

Nú er sótt þing af hálfu gerðarþola og er honum þá heimilt að leggja fram 
greinargerð í þinghaldi sem héraðsdómari hefur ákveðið skv. 3. mgr. 6. gr. Skal 
málið þá tekið til úrskurðar á grundvelli framlagðra gagna.
Veita má þó gerðarbeiðanda skamman frest til að leggja fram frekari skrifleg 
gögn áður en málið er tekið til úrskurðar.

Við 17. erein bætist eftirgreindur liður:

d) Ef leitt hefur verið ieitt í Ijós í máli skv. 21. gr. að brotið hafi verið gegn 
þeim hugverkaréttindum sem um getur í 1. gr.

20 grein

Greinin falli niður í heild sinni

Virðingarfyllst,
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