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KNOW-HOW — noen aktuelle rettsspørsmål

Av universitetslektor BIRGER STUEVOLD LASSEN

I. Det har vært gjort mange forsøk på å definere, know-how, uten at
det har lykkes å gi en definisjon som har kunnet få almen tilslutning.1

Årsaken er trolig at det begrep ordet skal dekke, er for mangfoldig og
diffust til å kunne fanges i noen få setninger. En kortfattet defini-
sjon vil derfor lett kunne virke like villedende som avklarende. Noen
stor ulykke er dette neppe. Det er hverken for lovgivningen eller for
rettsvitenskapen noe nytt å måtte arbeide med begreper som synes
å trosse alle definisjonsforsøk — oppfinnelse er et nærliggende ek-
sempel. Det kan riktignok ta tid før slike ord får et så avklaret be-
tydningsinnhold at man møter dem med fortrolighet og tør vente
noe nær enighet om hva de står for. Ikke minst i nordisk rettsspråk
er know-how en nykomling som ennå lar meget tilbake å ønske med
hensyn til entydighet. Men ordet er nok allerede nå så vidt inn-
arbeidet at man har ganske klare forestillinger om arten av de feno-
mener det skal betegne.2 For denne drøftelsens formål skulle det der-
for kunne brukes som et s tikkor d, uten noen redegjørelse for hva
know-how er.

Bare i et par henseender, hvor språkbruken er særlig vaklende,
er det uomgjengelig nødvendig med noen bemerkninger om termino-
logien i det følgende: Know-how betegner her ikke bare slik viten
eller kunnen som er knyttet til utnyttelsen av en patentert oppfin-
nelse, men også teknisk viten eller kunnen uten noen slik tilknytning,
og dessuten viten eller kunnen av merkantil art. Viten som er direkte
beskyttet av et patent, betegnes derimot ikke som know-how.

Det sondres i det følgende mellom to hovedtyper av know-how,
hemmelig og ikke-hemmelig. Ved hemmelig know-how forståes viten
eller kunnen som er relativt strengt hemmeligholdt, og som gjennom-
gående kan påregnes å nyte vern som ervervshemmelighet. Ikke-hem-

1 Jfr- Plesner, Juristen 1963 s. 323 flg. (og NIR 1963 s. 139 flg.), hvor også
tre definisjonsforsøk gjengis og kritiseres, og NIR 1965 s. 11, samt Koktved-
gaard, Konkurrenceprægede Immaterialretspositioner, København 1965, s.
310.
2 En viss illustrasjon kan kanskje de stiliserte eksemplene nedenfor under
IV gi.
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melig know-how betegner viten eller kunnen 30m uten egentlig å
være strengt hemmelig allikevel ikke er almen teknisk eller merkan-
til viten eller kunnen.

II. Så vel den hemmelige som den ikke-hemmelige know-how reiser
fra rettslig synspunkt en rekke problemer som til dels er høyst for-
skjelligartet. Mange av dem er lite avklaret, og noen helt ubear-
beidet i nordisk teori. De fleste av dem kan for så vidt sies å være
aktuelle, men det synes å være en forutsetning for en fruktbar disku-
sjon at det foretas et utvalg av problemstillinger.

Spørsmålet om det bør innføres vern for know-how i form av enerett eller
enerettslignende ordninger, eller om en eventuell styrking av det vern lov-
givningen gir heller bør skje ved en utbygning av reg]ene om illojal kon-
kurranse, blir ikke tätt opp i det følgende. Dette problemet ble relativt inn-
gående drøftet på det 12. nordiske møtet for industriell rettsbeskyttelse i
1965, hvor det vel var enighet om at veien om konkurranseretten var den
eneste farbare.3 Til tross for den uenighet som gjorde seg gjeldende i spørs-
målene om hvilken styrke og hvilken utstrekning det konkurranserettslige
verriet bør gis, er det neppe grunn til å ta dette emnet opp til fornyet disku-
sjon allerede nå.

De mange skatterettslige spørsmål som know-how kan reise, blir også för-
bigått her. Rett nok er disse kanskje blant de viktigste og mest aktuelle, men
de krever i stor utstrekning at det trekkes inn regler som ikke er ens i de
nordiske land, og som vel heller ikke innen det enkelte land er særlig klare.

Et tredje viktig problemkompleks som ikke vil bli berørt her, utgjøres av
de mange know-how-spørsmål med særlige selskapsrettslige tilknytnings-
punkter. Slike spørsmål må sies å tilhøre »den spesielle del», og det er der-
for naturlig å la dem ligge, til fordel for mere generelle know-how-proble-
mer.

Selv om man skaller av eneretts- og konkurranserettsproblemene,
skattespørsmålene og de selskapsrettslige aspektene, blir det en stor
og amorf problemmasse tilbake. Innenfor den har jeg valgt å kon-
sentrere meg om kontraktsspørsmål ved overdragelse av know-how.
Heller ikke innenfor dette avgrensede feltet er det mulig å gi noen
dyptgående drøftelse på det antall trykksider som her står til rådig-
het, og noen virkelig avklaring av problemene er det under enhver
omstendighet for tidlig å vente. Dette gjør det naturlig å avstå også
fra å stille opp teser. Fremstillingens siktepunkt må bli å angi og i
noen grad å bidra til analysen av enkelte problemstillinger.

Det har vært en tendens til å se på visse know-how-overdragelser
som i seg selv betenkelige transaksjoner. Fordi en slik innstilling lett
vil påvirke ens stillingtagen til de enkelte kontraktsspørsmål, er det
naturlig først å gå noe inn på dette problemet (III) . Etter noen ord

3 Se Plesners forhåndsreferat i NIR 1965 s. 6 flg. og diskusjonen i NIR
1965 s. 201 flg.
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om kontraktstyj^n (IV), følger så avsnitt om mislighold (V), og

misligholdsbeføyeiser (VI) . Til slutt berøres helt kort spørsmål om

endring av kontrakter om know-how (VII) , og om tredjemanns plikt

til å respektere kontraktsklausuler om hemmeligholdelse eller forbud

mot videreoverdragelse av know-how (VIII ) .

III . De know-how-kontrakter man har sett på med skepsis gjelder

overdragelse fra patentinnehaver til lisenstager av helt nødvendige

opplysninger om hvordan den oppfinnelse lisenstageren får rett til å

utøve skal kunne utnyttes på lønnsom mate. Det har vært karakteri-

sert som en »uskik^ at patenthaveren forlanger een pris for overdra-

gelsen af udnyttelsesretten og endnu en og måske langt større for

tillige »to know how»»,4 og det har vært sagt at know-how her blir et

»retsfjendtligt fænomen».5

Slike uttalelser må sees på bakgrunn av at man allerede overfor spørsmålet
om å gi rettslig vern for de virkelige ervervshemmeligheter, har anført sterke
betenkeligheter. Motivene til den norske straffelovs § 294 nr. 2 gir således
uttrykk for ganske stor skepsis i så mate. Det fremheves der at et slikt vern
kommer i strid med en grunntanke i patentretten. Almenheten har et rime-
lig krav på at dens interesser ikke tilsidesettes; hemmeligholdelsen vil jo
nettopp tiisikte oppnåelse av større fordeler enn en patentrett kan gi, eller
monopol på en løsning som er unntatt fra patent fordi man av samfunns-
messige grunner ikke ønsker monopolisering av den. Og »for Staten, som
netop ved Patentlovgivningen har søgt at skifte Sol og Vind ligeligt mellem
Individ og Samfund, er der ingen Grund til at støtte disse den Enkeltes
Bestræbelser for at erhverve yderligere Fordele paa Samfundets Bekost-
ning».6

På tross av slike betenkeligheter er man hos oss og i andre land blitt stå-
ende ved å gi ervervshemmelighetene et visst vern, som imidlertid er langt
svakere og mer usikkert enn vernet for den patenterte oppfinnelse. Man
stiller oppfinneren overfor et valg: Hvis han vil beskrive sin oppfinnelse
offentlig, slik at almenheten kan bygge videre på hans idéer og etter verne-
tidens utløp uhindret bruke hans løsninger, skal han som vederlag få enerett
til å utøve oppfinnelsen i 17 år. Vil han derimot ikke erlegge noen slik
ytelse til samfunnet, beskytter dette ham bare mot visse, nokså ondartede,
tilfelle av lojalitetsbrudd og mot angrep med tarvelige midler, og bare så
lenge han greier å holde sin oppfinnelse hemmelig. Men dette begrensede
vernet oppnår han til gjengjeld uten hensyn til om det er en patenterbar
oppfinnelse det gjelder — det behøver ikke å være noen oppfinnelse i det
hele tatt. Det som kreves er — iallfall etter norsk rett — bare at det dreier
seg om en temmelig strengt hemmeligholdt viten som ligger noe over det
som er almen teknisk eller merkantil kunnskap, og som er av betydning for
virksomhetens konkurranseevne.

*A. H. M. Andreasen i NIR 1957 s. 91 flg. (s. 97), jfr. Khennet i NIR
1961 s. 21 flg. (s. 25). Se også Koktvedgaard, I.e. s. 311—312, og Plesners
imøtegåelse av ham i NIR 1965 s. 6 flg. (s. 19 flg.).
5 Koktvedgaard, I.e. s. 311.
6 Udkast til Almindelig borgerlig Straffelov, II, Motiver, Kristiania 1896,
s. 249—250.
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Det er utvilsomt både system i og holdning over dette når man stiller den
rene ervervshemmelighet opp mot det rene patent. Det kompliserende mo-
ment er at tilfellene i praksis så ofte ikke er rene. Det er ikke slik at patent-
søkeren alltid legger alle kortene på bordet — i praksis hender det at han
bare legger opp damen og fortier at han sitter med ess og konge også. Det
han stiller til almenhetens disposisjon er en noenlunde brukbar løsning eller
utførelsesform, men ikke den beste eller den nest beste. For dem må lisens-
tageren betale ekstra, det er hemmelig eller halv-hemmelig know-how, som
i slike tilfelle ofte kan være helt nødvendig for å gjøre hans produksjon
konkurransedyktig.

I mange tilfelle er det helt klart at en avtale om betaling for slik

know-how må være fullt akseptabel, nemlig når det er tale om resul-

tater av videregående eksperimenter og undersøkelser etter at patent

ble søkt. Men når det dreier seg om viten som patentsøkeren satt

inne med da han innga sitt patentkrav, kan det synes som om man

her står overfor en ikke ufarlig undergravning av selve patentsyste-

met. Og anlegger man det såkalte kontraktssynspunktet (offentlig-

gjørelsessynspunktet) på forholdet mellom patentsøkeren og samfun-

net, vil man lett trekke den konklus jon at patentsøkeren i disse til-

fellene snyter samfunnet for en del av det stipulerte vederlaget.

I slike tilfelle foreligger det jo nemlig intet valg mellom enerett og

hemmeligholdelse. Det man står overfor er et — ofte vellykket —

forsøk på å få både i pose og sekk, nemlig 17 års enerett til idéen og

et i prinsippet nokså evigvarende strafferettslig vern mot utidige for-

søk fra almenhetens side på å få rede på de lønnsomme måtene å

utnytte idéen på.

Hvor ofte dette gjøres er det ikke godt å vite noe om. At det gjøres, vet vi.
Det har endog i en offisiell uttalelse fra en av BIRPI's direktører vært sett
som noe av selve kjernen i know-how-fenomenet: »A mon point de vue,
l'essence méme du know-how reside dans le fait que l'inventeur préfére
garder secrets les elements inconnus de son invention plutot que de les
divulguer entiérement en vue de presenter une demande de brevet; ou
encore, qu'il élude Vobligation de dévoiler certains renseignements essentiels
sur la maniere de se servir de ^invention et ne les révele que sous le couvert
d?un arrangement contractuel avec un acquéreur.»7 Og man møter ikke så
helt sjelden patentfullmektiger som temmelig åpent vedstår seg at de anser
det som en del av sitt oppdrag å søke å holde patentsøkerens motytelse for
eneretten så lav som mulig — d. v. s. å unngå at patentbeskrivelsen kom-
mer til å inneholde en tøddel mer enn det strengt nødvendige. Og med »det
strengt nødvendige» menes da ikke det som må til for at beskrivelsen skal
være god nok veiledning når oppfinnelsen skal bringes til utførelse, men det
som må til for å få patentmyndighet ene til å godta beskrivelsen. Har man
hell med seg, kan temmelig lite være nok — patentmyndighetene i de fleste

7 Memorandum fra direktøren for Bureau international pour la protection de
la propriété industrielle til ECE, inntatt i Propriété Industrielle 1960 s. 253
flg. (s. 255), uthevet her.
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land er overbelastet med arbeid, og selv om det ikke var tilfellet, ville det
vanskelig kunne ventes av dem at de alltid skulle oppdage at beskrivelsen
ikke duger når oppfinnelsen skal gjennomføres praktisk.

Fremgangsmåten kan synes klart lovstridig. Den beskrivelsen som skal
følge patentkravet skal jo fremstille oppfinnelsen på en slik mate at
en fagmann ikke trenger ytterligere eksperimenter eller opplysninger
for å kunne utøve den — »saa tydelig og fuldstændig, at andre sag-
kyndige efter den kan utføre og bruke opfindelsen», står det i den
gjeldende norske patentlovs § 19. Dette synes å være et bestemt krav
om at oppfinneren åpent skal legge alle opplysninger frem, og for-
klare oppfinnelsen på en slik mate at det ikke oppstår unødvendige
problemer for dem som skal sette den ut i livet på grunnlag av be-
skrivelsen. »Skildringen må derfor være lojal, og den må være full-
stendig.»8

Nå er det imidlertid for det første klart at det rent praktisk er
grenser for hva som kan og bør få plass i en patentbeskrivelse. Man
må også, som Plesner så sterkt fremhever,9 holde fast ved at patent-
beskrivelsen — iallfall først og fremst — skal redegjøre for det som
er nytt i oppfinnelsen. Know-how kan jo ofte bestå i hver for seg
k jente foranstaltninger eller erfaringer — man kunne g j erne tale
om en verdifull sum av banale enkelt-iakttagelser — som ikke har noe
i beskrivelsen å gjøre. Man skal ikke fylle beskrivelsen av en tele-
printeroppfinnelse med gode, praktiske råd til svakstrømsteknikere,
selv om slike råd kan være av overordentlig stor verdi for den som
uten spesiell erfaring på dette området skal bringe oppfinnelsen til
utførelse. Og — som Plesner også understreker — meget ofte er
oppfinnelsen kun rettet på »en ganske enkelt del af f. eks. en ma-
skine eller en proces», mens hele den praktiske utformning av pro-
sessen eller maskinen »hviler på virksomhedens know-how» (1. c ) .

Det betenkelige kan derfor ikke ligge i selve det forhold at det kre-
ves et særlig vederlag, eller et forhøyet vederlag, for å yte også know-
how når det overdras rett til å utnytte en patentert oppfinnelse —
iallfall ikke med mindre man deler den siterte BIRPI-uttalelsens opp-
fatning av hva know-how er.

Betenkelige kan jo bare de tilfellene være, hvor det dreier seg om
opplysninger som skulle ha vært med i beskrivelsen, men som ikke
er kommet med fordi patentsøkeren mer eller mindre forsettlig har
fremstilt en dårligere løsning eller en dårligere utførelsesform enn
den han akter å bruke eller å överdra til de mere betalingsdyktige
lisenstagere. Det er bare slike tilfelle som kan hevdes å true selve

8 Knoph, Åndsretten, Oslo 1936, s. 234.
9NIR 1965 s. 20.
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patentsystemet. Og selv i disse tilfellene vil nok både faren og graden

av ondartethet lett bli overvurdert. For det første vil fortielser lett

skape uklarhet om patentets verneområde, og patentsøkerne vil der-

for ha en ganske sterk oppfordring til åpenhet på alle virkelig vesent-

lige punkter.10 Og for det annet må man huske at det ikke er me-

ningen at patentsøkeren skal låse sin oppfinnelse fast til bestemte

utførelsesformer. En eller flere utførelsesformer må beskrives for å

sikre at fagfolk skal kunne »utføre og bruke» oppfinnelsen. Men det

er oppfinnelsen søkeren får patent på> eneretten er på ingen mate

begrenset til den beskrevne utførelsesform. Og det kan neppe —

iallfall etter norsk rett — finnes noe avgjørende belegg for at lovens

krav ikke er tilfredsstilt uten at den beste utførelsesform oppfinneren

kjenner er angitt.11

Men selv om man i prinsippet skulle anta at oppfinneren bør angi den beste
utførelsesform, kan det jo åpenbart ikke bli noe stort antall tilfelle som med
full tyngde kan rammes av A. H. M. Andreasens bebreidelse: Det ». . . er
altså her tale om manglende moral, thi Patentinstituttet og den begunsti-
gelse det sikrer opfinderen er netop baseret på åbenhed fra hans side»
(1. c ) . Og det kan spørres om bebreidelsen overhodet bør fremsettes. Med
det konkurranseklima våre dagers industri lever i, er det grunn til å frykte
for at den nokså uaffisert vil bli besvart med at »vårt standpunkt er økono-
misk tilfredsstillende og ligger hva det etiske angår på et gjennomsnitts-
nivå».12 Overfor en slik ro måtte det i tilfelle andre virkemidler til enn
moralsk avstandtagen. Hvis ikke handlemåten kan rammes med effektive,
rettslige sanksjoner, synes det bedre å akseptere den, enn å avfinne seg med
at de redeligere patentsøkere blir liggende etter i konkurransekampen.

En nærliggende sanksjon kunne synes å være å ramme slike patenter med
ugyldighet, begrunnet med at beskrivelsen ikke fyller lovens krav til full-
stendighet og tydelighet.13 Dermed ville man indirekte — iallfall delvis —
kunne komme også know-how-overdragelsen til livs. Men noen effektiv sank-
sjon ville dette neppe være. Patentet ville riktignok kunne rammes i de til-
felle hvor beskrivelsen var klart ufullstendig, men i slike tilfelle vil patentet
allikevel stå svakt fordi det vil være uklart hva det egentlig omfatter. Langt
oftere vil nok forholdet være at beskrivelsen i seg selv må karakteriseres som
både tydelig og fullstendig, og det vil da ikke være lett, hverken for patent-

10 Jfr. Betenkning angående nordisk patentlovgivning, Nordisk utrednings-
serie 1963:6 (1964), s. 315.
11 Som Koktvedgaard, I.e. s. 312, gjør oppmerksom på, er oppfatningen i andre
land varierende: Trolier antar at patentsøkeren ikke behøver å angi den
beste utførelsesform, men kan holde denne hemmelig, mens det etter den
engelske lov kreves at beskrivelsen skal »disclose the best method . . . which
was known to the applicant». Se også Betenkning 1963: 6 s. 313—314.
12 Siteres av Helgeland i NIR 1964 s. 109 som en replikk fra en »industrire-
presentant», uten at det fremgår i hvilken forbindelse den fait.
13 Khennet, I.e., og Koktvedgaard, I.e., antyder denne mulighet, men de nor-
diske patentlovkomitéene har ikke funnet det »hensiktsmessig eller nødven-
dig» å la »en ufullstendig beskrivelse eller en mangelfull definisjon av opp-
finnelsen i patentkravet være ugyldighetsgrunn» (Betenkning 1963: 6 s. 315).
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myndighetene, innsigere eller påståtte inngripere, å føre bevis for at patent-
søkeren har forholdt almenheten opplysninger om andre og bedre mulighe-
ter. En ugyldighetsregel ville derfor bli en nokså tom trusel.

Andre sanksjonsalternativer er det ikke lett å peke på. En kriminalisering
av slike forhold bør ikke komme på tale, og ville dessuten ikke løse noen
bevisproblemer. Man måtte da heller overveie å svekke vernet for ervervs-
hemmeligheter som skulle ha vært med i patentbeskrivelsen, f. eks. slik at
straff eller erstatning for røping av ervervshemmelighet, eller eventuelt bruk
av en røpet hemmelighet,14 ikke kunne idømmes når den hemmelighet det
gjaldt kunne eller skulle ha vært tatt med i beskrivelsen til et av fornærme-
des patenter. Eller man kunne tenke seg at det overhodet ikke skulle be-
traktes som mislighold av taushetsforpliktelse om en ansatt eller en lisens-
tager røpet slike »underslåtte» hemmeligheter. Ansatte og lisenstagere vil
nok ofte ha lettere enn andre for å føre beviset for at den viten det er tale
om kunne ha vært med i beskrivelsen. Det synes imidlertid nokså åpenbart
at slike ordninger ikke er ønskelige. Egnet til å skape eller opprettholde
tillitsforhold vil de ikke være, de har et umiskjennelig preg av å la thief
catch thief. Og så lenge iallfall noen land aksepterer at patentsøkeren ikke
utleverer de beste utførelsesformer, ville i det minste disse lands industri om-
hyggelig unngå å gi industrien i våre land del i sin viten.

Det ser da ut til at man må nøye seg med den kontroll som skjer under
patentmyndighetenes granskning av patentsøknaden, og oppgi å ramme
»underslag» i beskriveisene med rettslige sanks joner når patent først er gitt.
Praktisk sett betyr dette at man godtar at patentbeskrivelsen ikke gir den
beste utførelsesform patentsøkeren kjenner til, så lenge den tilstrekkelig ty-
delig og fullstendig angir hva oppfinnelsen består i og redegjør for en bruk-
bar mate å utføre den på. Og hvis dette først aksepteres, bør det heller ikke
bli tale om å sette rettslige bremser på overdragelse av den tilbakeholdte
know-how.

Godtar man »underslagene» bøyer man nok av fra en patentrettslig
grunntanke, men man oppnår på den annen side at den lovlydige iallfall i
dette stykke får de samme sj anser som den mindre nøyeregnende, og man
reduserer fristelsen til å holde alt hemmelig og gå patentinstituttet helt
forbi. I noen grad kan man vel også forlate seg på den oppfordring til
åpenhet som ligger i faren for at fortielser kan skape uklarhet om patentets
verneområde og i den usikkerhet som preger hemmelighetsvernet.

Under enhver omstendighet vil det bare være i noen yttertilfelle

at karakteristikker som »uskik» og »retsfjendtligt» kan være riktige.

Deres suggestive virkning kan imidlertid være stor — de kan føre en

til å se med dyp mistanke på alt som know-how og know-how-over-

dragelse heter. Det gir et dårlig utgångspunkt for forsøkene på å

finne fornuftige løsninger på de mange rettsspørsmål som kontrakter

om know-how kan reise. Den videre drøftelse her er forsøkt gjennom-

ført uten forutinntatthet mot selve overdragelsesobjektet.

14 Beskyttelsen overfor konkurrenters forsøk på å få del i hemmeligheten ved
bruk av utilbørlige midler, står i en annen stilling — se Lassen i NIR 1965
s. 222 flg.



10 Birger Stuevold Lassen

IV. Kontrakter om overdragelse av know-how vil ofte være rela-
tivt utførlige, og mange spørsmål vil derfor være løst, eller kunne
løses, uten anvendelse av utfyllende rettsregler.15 Det sier seg imid-
lertid selv at det i mange tilfelle allikevel må søkes støtte i slike
regler, og man møter da de første vanskeligheter allerede i spørs-
målet om hvilken eller hvilke kontraktstyper know-how-overdragelsene
skal henføres til.

Man har riktignok ikke lenger skrupler ved å godta som kjøp også
avtaler som ikke gjelder ting eller rettigheter, og anvender kjøps-
rettslige regler på overdragelser mot vederlag av good-will og av
andre faktiske fordeler av forskj eilig slag16 — en overdragelse av en
ervervshemmelighet kan således være et kjøp.17 Det kan derfor heller
ikke være grunn til å ha prinsipielle betenkeligheter ved å anvende
kjøpsrettslige regler også på avtaler om at den ene part, mot veder-
lag i penger, skal stille know-how til den annens rådighet. Men dette
betyr selvsagt ikke at enhver avtale om overdragelse av know-how
for penger kan behandles som en kjøpsavtale.

Ser man på hvordan know-how rent faktisk overføres fra over-
drager til mottager, vil man straks kunne konstatere at kjøpsloven
i svært mange tilfelle helt åpenbart vil være uanvendelig. Variasjons-
mulighetene er utallige, og svært ofte vil overdragerens ytelse være
høyst heterogen, idet kontrakten fletter sammen kanskje en hel rekke
ytelser av helt forskj eilig slag. For översiktens og drøftelsens skyld
må behandlingen her begrenses til noen få helt stiliserte former:

A. Overdragerens ytelse består i å overgi skriftlige opplysninger til mottage-
ren. Det kan være (a) en engangsytelse, f. eks. en for overdragerens bedrift
intern handbok bygd på erfaringer, litteraturundersøkelser etc. m. h. t. ut-
nyttelsen av en maskin, en hemmelig resept, en fortegnelse over mulige
kjøpere av et bestemt produkt, eller (b) en abonnementsordning hvor mot-
tageren løpende holdes orientert om ny viten etter hvert som overdrageren
tilegner seg den.

B. Overdrageren seiger mottageren en maskin, og forplikter seg til for-
uten å levere denne med vanlig bruksanvisning å prestere ytelser som nevnt
under A. Maskinen kan være (a) patentbeskyttet eller (b) ikke patentbe-
skyttet.

15 Som Koktvedgaard fremhever, synes domstolene i saker om overdragelse av
immaterialrettigheter »tilbøjelige til at afgøre spørgsmålet på basis af en kon-
kret og ganske hårdhændet kontrakts] or tolkning» (TfR 1965 s. 571 flg. (s.
581)). Denne holdning vil sikkert ikke være mindre merkbar når det gjelder
overdragelse av know-how.
16 Se f.eks. Andersen, Kjøpsrett, Oslo 1962, s. 22, Gaarder, Forelesninger
over kjøp, 3. utg., Oslo 1960, s. 4, Hellner, Köprätt, Stockholm 1961, s. 18,
og Ussing, Køb, 3. udg. ved A. Vinding Kruse, København 1962, s. 2. Mer
reservert er Almen, Om köp och byte av lös egendom, 4. delvis omarbeidede
utg. ved Rudolf Eklund, Stockholm 1960, s. 7 med note 16.
17 Jfr. Hellner, I.e.
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C. Overdragerens ytelse består i å stille fagfolk til mottagerens rådighet.
Dette kan skje ved at (a) overdrageren sender eksperter til mottagerens be-
drift for å lære opp mottagerens egne folk, eventuelt også for midlertidig å
lede mottagerens bedrift eller avdelinger av denne, eller (b) mottageren
sender sine folk til overdragerens bedrift for at de skal få opplæring der.

D. Kombinasjoner av formene A—C. Slike kombinasjoner kan forekomme
i alle mulige varianter, som f. eks. (a) overdrageren skal være mottagerens
tekniske og/eller merkantile konsulent, stille håndbøker og memoranda til
disposisjon, studere og følge mottagerens bedrift og gi råd og veiledning,
eller (b) overdrageren seiger mottageren en maskin og skal overlate ham
skriftlige opplysninger om maskinen, motta hans folk til opplæring i be-
tjening av maskinen, og stille eksperter til disposisjon for innkjøring av
mottagerens produksjon ved hjelp av maskinen.

En slik eksemplifikasjon skulle klart vise at overdragelser av know-
how ikke generelt kan innordnes under en enkelt kjent kontrakts-
type. Visse know-how-overdragelser kan utvilsomt behandles som
kjøpj men i mange tilfelle må det erkjennes at man har å gjøre med
en kontrakt sui generis — eller^ hva verre er3 en kontrakt varii gene-
ris. Eksemplifikasjonen indikerer også at det å överdra know-how
neppe er noe nytt fenomen — det nye ligger helst i navnet og i den
økte hyppighet og økonomiske betydning slike kontrakter har fått.

Overdragelser av know-how kommer ofte til uttrykk i avtaler som betegner
seg som lisenskontrakter — ikke minst gjelder dette når overdragelsen er
koblet sammen med stiftelsen av en patentlisens. Men en slik benevnelse
eller en slik sammenkobling betyr ikke at man uten videre kan behandle
know-how-overdragelsen etter de regler som gj elder for lisensstif teiser — og
som for øvrig kan være usikre nok.18 Allerede den rent språklige betyd-
ningen av ordet lisens — tillåtelse eller dispensasjon — gir en advarsel her.
Det gir god mening å tale om en lisens når det er retten til å utnytte en
patentert oppfinnelse som overdras. Da får lisenstageren nettopp en tillåtelse
til å gjøre noe som ellers ville være forbudt for ham, som f. eks. å bruke en
fremgangsmåte som lisensgiveren har eneretten til. Men når det er know-
how som overdras, er betegnelsen lite treffende. Det forhold at noen sitter
inne med viten eller kunnen som ikke alle har, innskrenker ikke andres
rettslige handlefrihet. Her er forholdet, som Melville har sagt, at »one is
not so much forbidden to use it as unable to do so for want of it».19 Dette
er trolig en så vidt sentral ulikhet at man helst bør unngå uttrykket lisens-
avtale når det er know-how det dreier seg om, for å unngå at det ukritisk
overføres synsmåter fra patentlisensavtalenes område til know-how-feltet.
Ulikheten innebærer bl. a. at enkelte av de argumenter som kan anføres

18 Se om patentlisenser Plesner i Juristen 1955 s. 201 flg. og Koktvedgaard
i TfR 1965 s. 571 flg. En fullstendig overdragelse av et patent ansees gjerne
som et kjøp, mens stiftelsen av en lisensrett ikke er det — derimot får man
etter vanlig oppfatning med et kjøp å gjøre hvis en allerede stiftet lisensrett
overdras videre, se f.eks. Almén-Eklund, I.e. s. 9, Gaarder, I.e., og Hellner,
I.e. s. 18—19. Ussing, I.e. s. 2—3, har en viss reservasjon overfor de helt ge-
nerelle uttalelsene hos Almén-Eklund.
19 Leslie W. Melville, Precedents on Industrial Property and Commercial
Choses in Action, London 1965, s. 68.



12 Birger Stuevold Lassen

mot å anvende kjøpslovens regler på overdragelse av immaterialrettigheter,
ikke har samme vekt overfor en anvendelse av disse regiene på overdragel-
ser av know-how.20 Riktignok kan det ved slike overdragelser komme nye
motargumenter til, men det vil trolig være mange kontrakter om overdra-
gelse av viten som er nærmere beslektet med kjøpsavtalen enn med patent-
lisensavtalen,21 hva enten vederlaget betales som en sum en gang for alle
eller terminvis og/eller i forhold til produksjon og/eller omsetning.

I allfall i nordisk teori finner man bare helt sporadisk forsøk på å
stille opp alminnelige regler som får anvendelse på alle kontrakter
om overdragelse av know-how og som samtidig er relativt særegne
for slike kontrakter. Det har imidlertid vært hevdet —- så vidt skjøn-
nes som en generell regel —- at »hvor forholdet principielt er regu-
leret af en kontrakt, må denne fortolkes udvidende i relation til be-
skyttelsen af licensgiverens, altså know-how-indehaverens rettighe-
der».22 For norsk retts vedkommende kan en slik setning iallfall ikke
oppstilles. En avtale om overdragelse av know-how må tolkes på
vanlig objektiv mate, og overdragelsesobjektets karakter vil da heller
medføre at man med særlig styrke kan hevde at overdrageren må
bære risikoen for at hans vilje ikke kommer til uttrykk i avtalen.23

Fremstillingen i det følgende pretenderer ikke å stille opp generelle
regler, men nærmest på å angi utgångspunkter for vurderingen av
hva som skal ansees som mislighold, og for vurderingen av hvilke
misligholdsbeføyelser som det kan bli tale om.

V. Avgj øreisen av om det foreligger forsinkelse eller ikke med
overdragers eller mottagers ytelse vil — iallfall i prinsippet —- neppe
reise spørsmål som er spesielle for know-how-kontrakter. Derimot
kan vanskelige særspørsmål oppstå når know-how-overdragerens ytel-
se påståes ikke å svare til det mottageren er blitt forespeilet — altså
mangelsspørsmål — og når det fra overdragerens side hevdes at mot-
tageren har misligholdt andre plikter enn betalingsplikten, idet han
20 Koktvedgaard gjør gjeldende at særlig kjøpslovens sondring mellom retts-
lige og faktiske mangler gjør den utjenlig når det er immaterialrettigheter
som overdras (TfR 1965 s. 577 flg.)« Dette problem kommer i en annen stil-
ling når det er know-how som overdras. Know-how-overdragelsen vil også
ofte kunne bestå i en engangsytelse, og kan for så vidt være mer i slekt med
den fullstendige overdragelse av patentrett enn med lisensavtalen.
21 Jfr. Lüdecke i Wolfgang Lüdecke und Ernst Fischer, Lizenzverträge, Wein-
heim/Bergstr. 1957, s. 661, for så vidt angår »Verträge über blosse Betriebs-
erfahrung (»know-how»)». Kontrakter om Geheimverfahren betegnes av Lü-
decke som Lizenzverträge •—• bare ett sted (s. 658) setter han Lizenz i an-
førselstegn. Rudolf E. Blum und Mario M. Pedrazzini, Das Schweizerische
Patentrecht, Bd. II, Bern 1959, bruker også betegnelsen Lizenzvertrag, men
fremhever at meddelelsen av Betriebserfahrungen »keine lizenzartige Leistung,
vielmehr eine Veräusserungshandlung darstellt» (s. 375, jfr. s. 427 og s. 461),
og at det samme gjelder når overdragelsesobjektet er betegnet som know-how
(s. 461 og s. 479).
^Plesner, NIR 1965 s. 14.
23 Smnl. Godenhielm i NIR 1965 s. 233 og i JFT 1965 s. 277 flg. (s. 290 med
note 24 b).
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ikke har sørget for hemmeligholdelse av den viten overdrageren har
ytet ham, eller hvor han ikke har gitt overdrageren del i know-
how som mottageren har videreutviklet på grunnlag av det han har
lært av overdrageren.

Mangler24" kan på dette feltet være faktiske eller rådighetsmangler
(politirettslige mangler, som f. eks. hvor sunnhetsforskrifter o. 1.
hindrer utnyttelsen, og »mangler» som består i at en tredjemanns
enerett hindrer utnyttelsen). Egentlige vanhjemmelssituasjoner kan
etter sakens natur vanskelig oppstå, skjønt det kanskje kan være
grunn til å betrakte forholdet som en slags vanhjemmel i tilfelle hvor
mottageren måtte bli utsatt for sanks joner fordi overdrageren overfor
sin kilde har forpliktet seg til å hemmeligholde den viten han nå har
overdradd — en eventualitet som imidlertid ialljall forutsetter at
mottageren ikke er i god tro.

Både når det gjelder rådighetsmangler og når det gjelder faktiske
mangler vil løsningene i noen grad måtte avhenge av om den know-
how som overdras er hemmelig eller ikke. Ulikheten i bedømmelsen
vil i det vesentlige skyldes to forhold: Det er bare mottageren av
hemmelig know-how som kan ha en berettiget forventning om å
oppnå noen form for monopolstilling. Samtidig er det klart at caveat
emptor-regler må anvendes med försiktighet når det er en hemme-
lighet som overdras.

Ofte vil nok avgj øreisen av om det foreligger en mangel være noe
lettere når know-how-overdragelsen er knyttet til en patentlisensrett,
idet en slik tilknytning vil kunne bidra både til å identifisere den
know-how som overdras og til å klarlegge hvilke krav med hensyn til
teknisk brukbarhet som kan stilles til den. Man må imidlertid være
oppmerksom på at en sammenkobling av patentlisens og know-how-
overdragelse også kan være relativt tilfeldig, og derfor slett ikke all-
tid gjør det berettiget å anta at seigeren bare har forpliktet seg til å
yte know-how som står i direkte forbindelse med utnyttelsen av opp-
finnelsen.

Ved enhver know-how-overdragelse vil for øvrig spørsmålet om
y teisen er kon trakt smessig eller ikke, i siste omgang måtte a vgj øres
ved en totalvurdering. Også av den grunn vil de veiledende retnings-
linjer som forsøkes gitt i det følgende være av begrenset verdi.

Når det gj elder rådighetsmangler må det naturlige utgångspunkt
være at overdrageren har risikoen25 for riktigheten av de opplys-

24 Noe helt godt ord er dette ikke her. Kanskje ville »utilfredsstillende ytelse»
være mere dekkende.
25 Ordet brukes her og i det følgende i vid mening: At overdrageren har
risikoen, betegner at svikt er mislighold fra hans side, uten at det dermed er
uttalt noe om hvilke misligholdsbeføyelser som kan gjøres gjeldende.



14 Birger Stuevold Lassen

ninger han gir om hvorvidt det er lovlig eller ikke å utnytte den
know-how han överdrar, og risikoen for slike hindringer for mot-
tagerens utnyttelse som han k jenner til, men culpøst unnlater å opp-
lyse om. Ved overdragelse av hemmelig know-how kan det bli tale
om å gå et skritt videre, og la ham bære risikoen også for slike hind-
ringer som det må antas at mottageren ikke kunne förutse fordi han
ikke nøyaktig visste hva overdragerens ytelse besto i. Ved overdra-
gelse av ikke-hemmelig know-how må det i langt større utstrekning
kunne kreves at mottageren företar undersøkelser — særlig klart er
dette hvis partene ikke hører hjemme i samme land —- og la ham
bære risikoen for polit ir ett slige mangler. Dette må som utgångspunkt
gjelde også ved overdragelser av fremtidig know-how (A/b), idet det
her oftest vil være naturlig å anta at mottageren har ønsket å bli
orientert også om slike elementer i den fremtidige utvikling som han
ikke selv kan dra noen direkte nytte av. Men det kan tenkes tilfelle
hvor overdrageren må ha risikoen også for politirettslige hindringer
for utnyttelsen av ikke-hemmelig know-how — og endog hvor par-
tene driver sin virksomhet i forskjellige land — nemlig hvor det
dreier seg om et utpreget konsulentforhold (D/a).

Risikoen for at utnyttelsen vil bli hindret ved at en tredjemann
senere får patent, er det nokså klart at mottageren må bære, — en
annen sak er at han i slike tilfelle ofte må ha en oppsigelsesrett eller
iallfall rett til endring m.h.t. fremtidige betalinger, jfr. nedenfor un-
der VIL26 Derimot bør vel overdrageren ha risikoen for at hemmelig
know-how ikke kan utnyttes fordi den allerede på overdragelsestids-
punktet er patentert, iallfall når partene bor i samme land. Det
samme bør da i prinsippet gjelde ved overdragelse av ikke-hemmelig
know-how, men her vil problemet trolig ikke så ofte komme helt på
spissen. Dels fordi overdragerens ytelse ofte vil være ren informa-
sjonstj eneste, og dels fordi overdrageren i mange tilfelle vil kunne
vise mottageren en vei utenom patentet — han må normalt ha »ut-
bedringsrett» i slike tilfelle.

Faktiske mangler kan forekomme i mange former. Når det gjelder
hemmelig know-how kan det bli spørsmål om det er en mangel at
den viser seg teknisk sett ubrukbar, at den ikke gir mulighet for en
lønnsom og konkurransedyktig produksjon, eller at den er kjent også
av mottagerens konkurrenter og derfor ikke gir ham et slikt monopol
eller konkurranseforsprang som han har regnet med.

Ved overdragelse eller stiftelse av patentrettigheter har man antatt

26 Ofte vil han ha forbenyttelsesrett, slik at patentet ikke er noen vesentlig
hindring for ham. I så fall må det bero på en konkret vurdering om han ved
oppsigelse skal kunne frigjøre seg helt m.h.t. fremtidige avgifter.
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at Ausführbarkeit og Brauchbarkeit »normalt er væsentlige forud-
sætninger, der må anses for tilsikrede, og hvis ikke-tilstedeværelse
derfor medfører mangelsbeføj eiser for erhverver en», mens kjøperen
eller lisenstageren må ha risikoen for at patentet viser seg å være
reelt verdiløst, eller blir verdiløst på grunn av den senere tekniske
utvikling.27 Trolig vil det samme måtte gjelde ved de fleste overdra-
gelser av hemmelig teknisk know-how. Riktignok kan det hevdes at
mottagerens egenrisiko her bør være større enn når det er patenter
det gjelder, men denne betraktning oppveies iallfall langt på vei av
det forhold at han ved overdragelse eller lisensiering av patentrettig-
heter normalt vil ha en noe bedre mulighet for å undersøke yteisen
på forhånd.

Når overdrageren betegner den know-how han tilbyr som hemme-
lig, eller på annen mate forespeiler mottageren at det er hemmelig
viten det dreier seg om, vil det normalt være riktig å la ham bære
risikoen for at den omkontraherte viten virkelig er en hemmelighet
og ikke en viten som også mange av mottagerens konkurrenter sitter
inne med.28 At én konkurrent kjenner hemmeligheten, kan også
være mislighold — det må avhenge av omstendighetene. Mottagerens
forventning vil neppe først og fremst være rettet på det å være abso-
lutt alene om hemmeligheten; det han ønsker å oppnå er en særlig
gunstig konkurranseposisjon. Men denne posisjonen kan jo være
truet av selve det forhold at hemmeligheten er kjent av en tredje-
mann, selv om denne tredjemann ikke i og for seg er eller kan bli
noen farlig konkurrent. Det synes å måtte følge av dette at overdra-
geren ofte må ta forbehold ved kontraktsslutningen hvis han vil be-
vare sin rett til å överdra hemmelig viten også til andre, men for-
holdet kan jo også være at det uten at noe uttrykkelig sies er klart for
mottageren at han må dele den hemmelige viten med en hel gruppe
innvidde bedrifter. —- Risikoen for at hemmeligheten blir kjent av
andre etter kontraktsslutningen på grunn av forhold som overdrage-
ren ikke er herre over, kan man selvsagt ikke la ham bære. Her må
det være helt klart at erververen tar en sjanse, men han vil ofte ha
rett til oppsigelse eller til endring m.h.t. fremtidige motytelser, jfr.
nedenfor under VIL

Hvis mottageren ikke er blitt forespeilet at den tilbudte know-how
er hemmelig, kan det ikke uten særlige holdepunkter i avtalen ansees
27 Plesner, Juristen 1955 s. 218 flg. med henvisninger. Jfr. også hrd. i Rt.
1959 s. 801 der en feilaktig opplysning •— om produktets brukbarhet for visse
formål — i et utførelseseksempel i patentbeskrivelsen ga hevningsrett.
28 Jfr. Lüdecke, I.e. s. 652. Man vil imidlertid her ofte møte vanskelige tolk-
ningsspørsmål, bl.a. fordi kontraktene ikke alltid klart og entydig presiserer
f.eks. hvilke ledd i en prosess som er hemmelige, og hvilke som er ikke-hem-
melig know-how.

27—653503
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som en mangel at den viser seg å være kjent av andre. Normalt må
det imidlertid kunne kreves at overdradd know-how ikke viser seg å
være vi ten som uten bryderi eller omkostninger er lett tilg j engelig for
enhver — men det kan tenkes unntak hvor slik viten av en eller an-
nen grunn allikevel er vanskelig tilgjengelig for mottageren, eller
hvor »know-how-overdragelsen» i realiteten viser seg å være en av-
tale om opplæring (C/b) på relativt elementært plan.

Ellers må avgjørelsen av hva som er mangler når det gjelder ikke-
hemmelig know-how i høy grad avhenge også av avtalens generelle
karakter, og det er neppe mulig å gi særlig sikre retningslinjer. Dog
må det vel også her være en hovedregel at overdrageren ikke har
risikoen for at hans know-how skal muliggjøre en lønnsom eller kon-
kurransedyktig produksjon, men det kan uten tvil finnes tilfelle hvor
iallfall en forbedring er tilsikret (visse D/a-tilfelle). Gjennomgående
må det nok antas at erververen av ikke-hemmelig know-how må stå
langt svakere enn mottageren av hemmelig know-how når det gjel-
der Ausführbarkeit og Brauchbarkeit. Særlig vil dette gjelde når
overdragerens ytelse har et sterkt preg av ren informasjonstj eneste
(A/ab). Er overdragelsen av know-how knyttet sammen med f.eks.
salget av en maskin (B/ab), må det klart kunne ventes at man ved
hjelp av de informasjoner som gis kan få maskinen til å gå og virke
etter sitt formål, men neppe at alle senere informasjoner skal vise
seg praktisk nyttige.

Når det overdras know-how som mottageren forstår eller åpenbart
burde forstå er hemmelig, synes det nokså klart at han på sin side,
selv om det ikke er uttrykkelig avtalt, må være forpliktet til å treffe
alle rimelige foranstaltninger for å sikre fortsatt hemmeligholdelse.
Forsømmelser i så mate vil altså være mislighold —- med mindre
hemmeligheten allerede er blitt alment kjent ad andre veier -— og
formodentlig må man i overensstemmelse med vanlige kontraktsreg-
ler la mottageren ha bevisbyrden for at han har gjort det som kan
kreves av ham på dette punkt.

Ved overdragelse av ikke-hemmelig know-how vil overdrageren
normalt fritt kunne overlate den samme know-how også til andre
mottagere. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at den enkelte
mottager har den samme frihet. Det kan hende at det motsatte må
presumeres. Det vil gjelde særlig i A-tilfelle, hvor mottageren ellers
lett kunne ødelegge overdragerens »marked».29 I B- og D/b-tilfelle
29 Lüdecke antar om overdragelser av blosse Betriebserfahrung at »Geheim-
haltungspflicht trifft. . . nach Treu und Glauben den Erwerber, und zwar
auch ohne dahingehende (in der Regel, anzutreffende) Vertragsklausel, da
eine Offenbarung des »know-how» dieses seiner Eigenschaft als eines geld-
werten Guts in der Hand des Überlassenden entkleiden und ihm die Mög-
lichkeit weiterer entgeltlicher Überlassungsverträge nehmen würde» (s. 662).
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kan man derimot neppe uten særlig avtale nekte mottageren å videre-
gi slik know-how i forbindelse med et videresalg av selve maskinen
— her kan det heller bli tale om å sette til side uttrykkelige klausuler
om forbud mot videreoverdragelse av know-how, jfr. nedenfor under
VIL

Noen plikt for mottageren til å gi overdrageren del i nye erfa-
ringer, forbedringer etc. som mottageren gjør, synes det vanskelig å
oppstille uten holdepunkter i avtalen, med mindre det er et temmelig
utpreget samarbeidsforhold mellom partene.30

VI. Dom på oppfyllelse in natura vil ofte være utelukket ved over-
dragelser av know-how, og selv i tilfelle hvor det i og for seg ikke er
noe til hinder for et oppfyllelsespress i form av løpende mulkt, vil
know-how-mottageren gjerne være lite tjent med en slik sanksjon.
Hvis først overdrageren er uvillig, er det liten grunn til å tro at han
kan presses til å prestere en fullgod ytelse — det vil være vanskelig å
bevise at han ikke yter sitt beste.

Praktisk sett vil mottagerens viktigste misligholdsbeføyelse være
krav om prisavslag. Dette bør kunne kreves i alle tilfelle hvor mislig-
holdet ikke er helt ubetydelig. Erstatning bør kunne kreves etter reg-
ler som i kjøpslovens § 42, dog slik at man nok bør stille særlig
strenge krav når det gjelder spörsmålet om det foreligger tilsikring,
og ved culpa in contrahendo. Så vel erstatningsberegningen som be-
regningen av prisavslag vil imidlertid i praksis være meget proble-
matisk.

Hevningsrett må i prinsippet foreligge når misligholdet er vesent-
lig eller den annen part har opptrådt svikaktig. Bedømmelsen av om
en know-how-ytelse lider av vesentlige mangler vil være vanskelig,
ikke minst når det dreier seg om sammensatte, ulikeartede ytelser.
Særlig i de siste tilfellene oppstår også spørsmål om rett til partiell
hevning, et spørsmål som generelt sett er tvilsomt og lite utredet.31

Ved de fleste know-how-overdragelser synes problemet å måtte løses
ved en helt konkret avveining av de ulemper det vil innebære for
partene om partiell hevning tillates eller nektes. I mange tilfelle kan

3 0 Plesner, I.e. s. 221, antar at om en patentlisenstager som ikke ennå har be-
talt det fulle vederlag, slik at det »stadig består et fællesskab gennem licens-
betalinger», forbedrer oppfinnelsen, »synes meget at tale for, at han må stille
forbedringerne til fællesskabets disposition». Selv om en slik regel skulle
kunne oppstilles ved overdragelse av patentrettigheter, kan den neppe gis
anvendelse på know-how-overdragelser, jfr. foran ved note 23.
3 1 Se drøftelsen hos Rodhe, Obligationsrätt, Stockholm 1956, s. 441 flg.
(§ 38), jfr. Augdahl, Den norske obligasjonsretts almindelige del, 3. utg.,
Oslo 1963, s. 212 flg., Ussing, Obligationsretten, Almindelig del, 4. udg. ved
A. Vinding Kruse, København 1961, s. 94 flg. og Selvig, The Freight Risk.
A Comparative Study in Contract and Maritime Law, Arkiv for Sjørett, Bd. 7.
hft. 1, Oslo 1965, s. 217 fig.
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det komme på tale å gi den annen part rett til å møte et krav om
partiell hevning med hevning av hele kontrakten, iallfall hvor dette
kan begrunnes i sammenhengen mellom ytelsene. Om mislighold
m.h.t. en enkelt- eller delytelse eliers gir rett til total hevning, må på
vanlig mate avhenge av om misligholdet er vesentlig i relasjon til
kontrakten som helhet, noe som igjen gjerne vil avhenge av sam-
hörigheten mellom ytelsene.

Oftest vil imidlertid mislighold først kunne konstateres etter at
know-how helt eller delvis er ytet. Restitusjon av en know-how-ytelse
er umulig — at skriftlige opptegnelser o.l. kan tilbakeleveres vil nor-
malt ikke muliggjøre noen effektiv restitusjon av ytelsen. En hevning
av en patentlisensavtale vil iallfall bety at lisenstagerens tillåtelse til å
utøve oppfinnelsen nå bortfaller. En hevning av en avtale om over-
dragelse av know-how medfører ikke på samme mate noen hindring
for mottagerens videre utnyttelse av det han har lært. Hevning må
da være utelukket m.h.t. allerede ytet know-how, også for så vidt an-
går fremtidig bruk av den, og kan bare skje m.h.t. fremtidige ytel-
ser.

Når know-how-overdragelsen knytter seg til overdragelse av f.eks.
en maskin, vil overdrageren kunne stå noe sterkere, dersom han har
tatt forbehold om hevning m.h.t. selve maskinen. I så fall kan han
iallfall delvis gjøre den ytede know-how verdiløs for mottageren, hvis
denne ikke kan skaffe seg en annen, tilsvarende maskin. Og er den
overdradde know-how knyttet til utnyttelsen av en patentert opp-
finnelse, er det klart at mottageren i stor utstrekning vil bli avskåret
fra å utnytte også den know-how han har fått, dersom lisensavtalen
heves. I B/a-tilfelle vil derfor overdrageren stå meget sterkt hvis han
kan heve salget av maskinen.

Avtaler om overdragelse av know-how vil ofte inneholde klausuler
som forbyr mottageren å utnytte den know-how han har fått, etter
at kontrakten opphører eller faller bort. Hvis en slik klausul får virk-
ning etter sitt innhold, vil den delvis virke som et hevningsforbehold
m.h.t. ytet know-how. Slike avtaler må i prinsippet gyldig kunne
inngås, men vil ofte kunne settes til side — se nedenfor under VIL

32 Plesner antar at det »må fastslås efter dansk ret, at uden hensyn til om
kontrakten har bestemmelser, der forbyder licenstageren at benytte den erhver-
vede know-how efter kontraktens udløb, må det antages, at han er afskåret fra
sådan benyttelse . . .» (NIR 1965 s. 13—14). Noen slik regel kan neppe opp-
stilles i norsk rett, og også for dansk retts vedkommende er vel Plesners ut-
talelse noe vidtgående — se de mer forsiktige uttalelsene hos Koktvedgaard,
Immaterialretspositioner s. 315—-316.

I visse særtilfelle kan opphavsrettslovgivningen medføre en hindring for
mottageren, idet hevningen kan medføre at en rett til f.eks. å fremstille ek-
semplar av skriftlige opplysninger faller bort. Noen praktisk betydningsfull
hindring for utnyttelsen vil imidlertid dette vanskelig kunne være.



KNOW-HOW — noen aktuelle rettsspørsmål 19

Kjøpslovens reklamasjonsregler vil neppe være egnet til anvendel-

se på know-how-overdragelser i sin alminnelighet, men kan tenkes

anvendt i visse A- og B-tilfelle.

V I L Selv om det ikke foreligger forhold som det er naturlig å be-

tegne som mislighold, må endrede forhold som gjør den overdradde

know-how mer eller mindre verdiløs for mottageren i mange tilfelle

gi ham rett til oppsigelse av kontrakten. Således må han i mangel

av annen a v tale ofte ved oppsigelse kunne f rig j øre seg fra plikt til å

betale fremtidige avgifter dersom utnyttelsen hindres ved at tredje-

mann får patent etter kontraktsslutningen, eller hvis hemmelig know-

how blir alminnelig kjent. Det må dog i det enkelte tilfelle her vur-

deres om de fremtidige avgifter delvis er godtgjørelse for fordeler som

mottageren allerede har oppnådd, om den lærdom han har fått tross

alt fortsatt er ham til god nytte etc. Behovet for en adgang til å

regulere de avtalte avgifter er åpenbart .

Mottageren må ha avbestillingsrett etter vanlige obligasjonsretts-

lige regler. Avbestilling vil kunne være praktisk i C- og D-tilfelle.

Klausuler i know-how-kontrakter om forbud mot videregivelse av

ikke-hemmelig know-how, om forbud mot utnyttelse av slik know-

how etter kontraktens opphør o.L, vil ha konkurransebegrensende

virkning. Særlig når det g j elder know-how som ikke er knyttet til ut-

nyttelsen av en patentert oppfinnelse eller en virkelig (og bevart)

ervervshemmelighet, vil slike klausuler kunne rammes av kartell-

rettslige regler.33 Selv om dette ikke er tilfellet, vil de i mange tilfelle

kunne settes til side etter regelen i avtalelovens § 38, analogi fra

gjeldsbrevslovens § 8 og lignende rettsprinsipper.34 Dette vil gjelde

f.eks. hvis kontrakten pålegger mottageren av ikke-hemmelig know-

how varige, uoppsigelige betalingsplikter som kreves opprettholdt

uten hensyn til om den know-how det gj elder er blitt almen teknisk

viten, og trolig også i mindre markante tilfelle.35

33 Se om disse spørsmål Bernitz i NIR 1965 s. 42 flg. med henvisninger,
og Godenhielm i JFT 1965, særlig s. 295 flg. med henvisninger.
34 Dette er særlig fremhevet av Godenhielm, I.e. s. 298 flg. Koktvedgaard er
mer reservert på dette punkt (I.e. s. 314—316).
35 Se dog dom av Danmarks Højesteret UfR 1955 s. 765: Kontrakten var i
prinsippet uoppsigelig for begge parter — dog skulle know-how-mottageren,
A/S Viul Tresliperi, med seks måneders varsel kunne si den opp »hvis der
oprettes konkurrerende bedrift som gjør at foretagendet ikke blir lønnende».
Med sikte på denne eventualitet bestemte kontraktens § 8 at fra »overens-
komstens opphør ved opsigelse mister A/S Viul Tresliperi enhver rett i hen-
hold til nærværende kontrakt og er uberettiget til i fremtiden å fabrikere el-
ler selge eggbakker og andre artikler av tremasse efter Keyes-Hartmanns
metoder, hvad enten disse måtte være patenteret eller ikke». Denne bestem-
melse ble lagt til grunn da Viul uberettiget erklærte kontrakten hevet. Sø- og
Handelsrettens flertall uttalte med tilslutning av Højesteret »at det i § 8 in-
deholdte forbud mod anvendelsen af Keyes-Hartmanns metoder må stå ved
magt, hvorved fremhæves, at der intet holdepunkt er for at antage, at disse
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V I I I . I tilfelle hvor en av partene misligholder en avtalt plikt til hemmelig-
holdelse eller til iallfall ikke frivillig å videregi know-how, oppstår spørs-
målet om den annen part kan reise noe krav mot en tredjemann som har
fått og nyttiggjør seg opplysningene — erstatningskrav eller krav om stans-
ning av tredjemanns utnyttelse av slik know-how.

Det er klart at hvis man ikke viser tilbakeholdenhet her, vil man ad en
bakvei kunne komme til å innføre noe i retning av en enerett til know-how.
Opplysninger som f. eks. kommer tredjemann for øre ved ren løsmunnethet
fra en av partenes side, eller fordi opplysningene i all alminnelighet siver ut,
kan det derfor ikke bli tale om å hindre ham i å utnytte. På den annen side
kan det foreligge situasjoner hvor det vil fortone seg som åpenbart urimelig
å nekte den krenkede kontraktspart enhver mulighet for å gripe inn mot
tredjemann.

I dansk og norsk obligasjonsrettsteori har man hevdet at t redjemann må
bli erstatningsansvarlig »hvor han bevidst fremmer kontraktbruddet på util-
børlig måde . . . navnlig ved bevidst utilbørlig påvirkning eller hjælp til at
bryde kontrakten»3 6 eller hvis han »utilbørlig forleder eller tilskynder en
skyldner til å begå kontraktsbrudd» eller »forsettlig og utilbørlig bistår
skyldneren ved kontraktsbruddet».3 7 Setningene oppstilles nok først og fremst
med sikte på medvirkning til brudd på arbeidsavtaler, men antas å gjelde
som alminnelige regler og iallfall for brudd på unnlatelsesforpliktelser.

Det er strenge krav som stilles for å pålegge ansvar — det fremheves hele
tiden at det må foreligge et utilbørlig forhold fra tredjemanns side, og dette
utilbørlige forhold må ha en helt direkte relasjon til kontraktsbruddet. Set-
ningene kommer da — iallfall for det område det her gjelder — ikke til å
innebære noe supplement til det vern som følger av konkurranselovenes ge-
neralklausuler. Om tredjemann har plikt til å respektere en kontraktsklausul
om hemmeligholdelse eller forbud mot videreoverdragelse vil med andre
ord avhenge av om det ville være utilbørlig etter god forretningsskikk ikke
å gjøre det, og man er over i spørsmålet om hvor langt det konkurranseretts-
lige vernet for know-how bør strekkes — et spørsmål som ikke skal drøftes
her.

metoder ikke er af værdi, og at de er almindelig tilgængelige, ligesom § 8
udtrykkelig udtaler, at forbudet gælder, hvad enten metoderne måtte være
patenterede eller ikke». Det var etter rettens oppfatning ikke grunnlag for å
sette bestemmelsene til side, idet »sagsøgte efter det oplyste har haft fornøden
lejlighed og sagkyndig assistance til at bedømme disses rækkevidde». En av
Sø- og Handelsrettens dommere antok at forbudet, da det ikke under saken
var opplyst hva overdrageren forsto ved »Keyes-Hartmanns konstruktioner og
metoder», måtte begrenses »til en fremstilling i det omfang» overdrageren
»ved patenter eller på anden måde har sikret sig eneret til sådanne metoder
og konstruktioner i Norge».
36 Ussing, Obligationsretten s. 449.
37 Augdahl, I.e. s. 428. Se også Kollegium i allmän obligationsrätt, I, Anteck-
ningar efter professor Hj. Karlgrens föreläsningar, Lund 1959 (stensilert),
s. 15, og Arnholm, Privatrett I I I , Almindelig obligasjonsrett, Oslo 1966, s, 320
— 321.


