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Historikk og prosess

› Dagens lovregulering av forretningshemmeligheter: 

– Markedsføringsloven § 28 (vern av forretningshemmeligheter), samt § 29 (vern av tekniske hjelpemidler)

– Markedsføringsloven §§ 48 og  48b (erstatning og straff)

– Straffeloven §§ 207 og 208 (straff)

– Regler om bevisbegrensninger i tvisteloven og straffeprosessloven

› Prosess – Forslag til ny lov om beskyttelse av forretningshemmeligheter

– Direktiv EU 2016/943 om beskyttelse av fortrolig knowhow og forretningsopplysninger 
(forretningshemmeligheter) mot rettsstridig tilegnelse, bruk og videreformidling. 

– Status: Lovforslag på høring 26. november 2018 – høringsfrist 15. februar 2019

– Avventer departementets proposisjon



"Forretningshemmeligheter" (art. 2/§ 2)

› I dag: ingen legaldefinisjon av forretningshemmeligheter

› Lovforslagets § 2:  direktivbasert definisjon

– Forretningshemmeligheter er opplysninger som: 

– a) er "hemmelige" i den forstand at opplysningene ikke som helhet, eller slik de er satt sammen, er allmenn 
kjent eller lett tilgjengelig

– b) har "kommersiell verdi", og

– c) det er truffet "rimelig tiltak for å sikre hemmelighold" om

› Norsk rettspraksis har i stor grad bygget på definisjonen av "fortrolige opplysninger" i TRIPS-avtalen. Det vil 
derfor i stor grad være samsvar mellom gjeldende rett og ny legaldefinisjon. 

› Avgrensning mot arbeidstakeres alminnelige erfaringer og ferdigheter. 



Vern av forretningshemmeligheter (art. 3-5/§§ 3-4)

› I dag: mfl. §§ 28, 29, strl. §§ 207, 208 

› Lovforslaget: Samlet regulering i én lov. 

› Informasjonsvern. Ikke enerett. 

› Direktivets opplegg (artikkel 3 – 5)

– Lovlige handlinger (art. 3)

– Uavhengig oppdagelse / skapelse

– Omvendt utvikling

– Arbeidstakeres rettigheter

– Annen praksis i samsvar med god forretningsskikk

– Ulovlige handlinger (art 4)

– Ulovlige usanksjonerte handlinger (art. 5)



Vern av forretningshemmeligheter (art. 3-5/§§ 3-4)

› Lovforslaget § 3 – hovedregel – det alminnelig vernet

– Inngrep som felles betegnelse

– Inngrepshandlingene

– Oppnå kunnskap om eller rådighet over

– Bruk og formidling

– Bruk i ond tro etter andres tilegnelse

› Lovforslagets § 4 – særregel – kun for "varer"

– Forbud mot tilvirkning, markedsføring, salg/omsetning, innførsel, utførsel eller lagring som utgjør inngrep 

– Krav om ond tro

– "Utforming, egenskap eller funksjon"

– Produksjons- eller markedsføringsmåte



Grunnløse søksmål (art. 7 nr. 2)

› Artikkel 7 nr. 2: Krav om beskyttelse mot åpenbart grunnløse søksmål

– Vilkåret: saksøker må ha anlagt søksmål unødig eller i ond tro.

› Danmark og Sverige – anså dette dekket i gjeldende lovgivning.  

› Lovforslaget velger samme løsning som i Danmark og Sverige. 

– Direktivets krav ivaretatt gjennom: 

– Straffeansvar ved uriktig anklage, jf. straffeloven kapittel 22

– Reglene om rettergangsbot i domstolloven § 202

– Det ulovfestede ansvarsgrunnlaget for misbruk av søksmålsadgangen, se Rt. 2015 s. 385 (ROXAR) 
(misbrukstilfeller)
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Frister (art. 8)

› I dag: Ingen særskilte søksmålsfrister for krav knyttet til inngrep i forretningshemmeligheter

› Krav på vederlag eller erstatning etter brudd på mfl. §§ 28 og 29 foreldes i dag etter alminnelige regler i 
foreldelsesloven.

› Håndheving, f.eks. dom om forbud mot fortsatt inngrep og midlertidige forføyninger, foreldes ikke (fl. § 1)

› Direktivets art. 8 krever at medlemsstatene oppstiller foreldelsesfrist for materielle krav og søksmål om 
håndhevingsmidler som gjelder forretningshemmeligheter

› Lovforslaget § 5 oppstiller et forslag til materiell foreldelsesfrist på tre år

› Utgangspunktet for fristen: når innehaver fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om inngrepet/inngriperen

› Avbrytelse av fristen: erkjennelse eller rettslige skritt

› Det foreslås ingen særskilt absolutt foreldelsesfrist
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Bevaring av konfidensialitet i rettslige prosesser (art. 9)

› Dagens reguleringer av konfidensialitet i forbindelse med rettslige prosesser er foreslått videreført, med noen 
endringer og tillegg

– Tvl. § 22-12 og strpl. § 124

› Foreslått ny absolutt regel om taushetsplikt og lukkede dører

› Klargjøring vedrørende bruk av forretningshemmeligheter formidlet under rettslige prosesser (bruksforbud)

› Brudd på taushetsplikt/bruksforbud skal anses som inngrep jfr. lovforslagets § 3

› Taushetsplikt og bruksforbud gjelder ikke ved kunnskap om forretningshemmeligheten fra andre kilder

› Varigheten av taushetsplikt og bruksforbud

› Foreslått adgang for retten til å begrense personkretsen involvert i rettslige prosesser om forretningshemmeligheter

– Rettslige medhjelpere etter tvl. § 3-7 og sakkyndige vitner, etter tvl. § 25-6
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Midlertidig forføyning (art. 10/11, tv.l. § 34-8)

› Direktivets regler anses i det alt vesentlige for å være dekket av gjeldende tvistelov. 

› Det foreslås en ny bestemmelse i § 34-8:

– Klar plikt for domstolene til å fastsette en søksmålsfrist (den lengste frist av 21 virkedager/30 kalenderdager) 

› Prop. 81 L (2012–2013) s. 29: Kan ikke gis midlertidig forføyning som består i at saksøkte gis tillatelse til 
utnyttelse av rettighetens gjenstand mot vederlag. 

– Direktivet art. 10 nr. 2 første punktum: Tilsvarende begrensning kan ikke antas å gjelde i saker om inngrep i 
forretningshemmeligheter (bruk mot vederlag). Bør tas inn som eksplisitt bestemmelse.  

– Men; artikkel 10. nr. 2 : Skal ikke være tillatt å utlevere en forretningshemmelighet mot at det stilles garantier. 

– "det [er] vanskelig å se at det vil være aktuelt å gi saksøkte mulighet til å avverge ikrafttredelse av de delene av 
en midlertidig forføyning som gjelder forbud mot formidling, ved å stille sikkerhet for erstatning." 
(Høringsnotatet s. 90)

› Erstatning ved bortfalt forføyning: Forutsettes at § 32-11 gir tilstrekkelig vern og er i henhold til art. 11 nr. 5
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Håndheving, vederlag og erstatning

› I dag: Ingen særskilt regulering om tiltak og sanksjoner

› Lovforslaget § 6: Adgang til å avsi forbudsdom mot pågående inngrepshandlinger

› Lovforslaget § 6 tredje ledd: Forbud kan gjøres tidsbegrenset

› Lovforslaget § 7: Bestemmelse om korrigerende og forebyggende tiltak

– F.eks.: tilbakekalling, endring, fjerning av varer fra handelen, ødelegging, utlevering til innehaver

› Lovforslaget § 8: Fortsatt bruk mot rimelig vederlag

› Erstatningshjemmelen i markedsføringsloven § 48b er foreslått videreført som § 9 i ny lov.
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Straff

› I dag: Straffehjemler i mfl. § 48 og straffeloven §§ 207 og 208

› Lovforslaget § 10 og § 11: Videreføring av straffeloven §§ 208 og 208, med tilføyelser av unntaksbestemmelser fra 
mfl. § 48

› Sanksjoner ved manglende etterlevelse av tiltak?

– Departementet anser de øvrige reglene i lovforslaget, samt i tvangsfullbyrdelsesloven, som tilstrekkelige til å 
ivareta kravene i direktivets art. 16
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Publisering av informasjon om avgjørelser (art. 15)

› I dag: Ingen regler om publisering av informasjon om avgjørelser i saker om inngrep i forretningshemmeligheter

› Forslaget § 12: Publisering av informasjon for inngriperens regning

– Begrunnet i hensyn tilet til å avbøte følgende av inngrepet og for å forebygge nye inngrep
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