Näringsutskottets betänkande
2011/12:NU25

Rättelse i mönsterskyddslagen
Sammanfattning
Genom att utnyttja sin initiativrätt, som följer av 3 kap. 7 § riksdagsordningen, lägger ett enhälligt utskott fram ett förslag till ändring i mönsterskyddslagen (1970:485). Förslaget innebär en rättelse i 31 § som av
misstag fick en felaktig lydelse vid utfärdandet av lagändringar 2002.
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2012.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Rättelse i mönsterskyddslagen
Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485).

Stockholm den 31 maj 2012
På näringsutskottets vägnar

Jonas Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jonas Eriksson (MP), Jessica
Polfjärd (M), Jennie Nilsson (S), Hans Rothenberg (M), Olof Lavesson
(M), Krister Örnfjäder (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine
Johansson (S), Eva Flyborg (FP), Börje Vestlund (S), Helena Lindahl (C),
Karin Åström (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Lars Isovaara (SD), Kent
Persson (V), Ingemar Nilsson (S) och Penilla Gunther (KD).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Utskottet har uppmärksammats på att det i samband med utfärdandet av
ändringar i mönsterskyddslagen (1970:485) som trädde i kraft den 1 juli
2002 uppstod ett fel i en paragraf. Utskottet lägger genom ett initiativ
fram ett förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen. Lagförslaget
finns i bilagan.
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Utskottets överväganden
Rättelse i mönsterskyddslagen
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar utskottets på eget initiativ framlagda förslag till
lag om ändring i mönsterskyddslagen.

Bakgrund
Genom riksdagens beslut (prop. 2001/02:121, bet. 2001/02:LU22) trädde
vissa ändringar i mönsterskyddslagen i kraft den 1 juli 2002. I lagens inledande bestämmelser 1–4 a §§ regleras förutsättningarna för att ett mönster
ska kunna erhålla rättsligt skydd. Enligt 31 § ska allmän domstol på talan
därom häva en registrering av ett mönster som har registrerats trots att förutsättningarna för skydd inte varit uppfyllda. I den lydelse av bestämmelsen som regeringen föreslog och riksdagen beslutade fanns en hänvisning
till 1–4 a §§. Utskottet har uppmärksammats på att det i samband med
utfärdandet av lagen emellertid uppstod ett fel i en paragraf. I den utfärdade lydelsen av 31 § hänvisades till 1–4 §§ i stället för till 1–4 a §§.
Enligt den utfärdade och kungjorda författningen kan därför en registrering
inte hävas enligt 31 § trots att hinder förelegat enligt 4 a §.

Utskottets ställningstagande
Utskottet föreslår, genom att utnyttja den initiativrätt som följer av 3 kap.
7 § riksdagsordningen, en rättelse i 31 § mönsterskyddslagen. Därigenom
korrigeras den felaktiga lydelse som bestämmelsen fick vid utfärdandet av
lagändringar 2002. Den ändrade bestämmelsen bör enligt utskottet tillämpas även på redan ingivna ansökningar och redan registrerade mönster.
Frågan om hävande av en mönsterregistrering som har registrerats enligt
bestämmelser som gällde före den 1 juli 2002 ska dock bedömas enligt de
bestämmelserna.
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2012.
Utskottet föreslår att riksdagen antar det förslag till lag om ändring i
mönsterskyddslagen som läggs fram i bilagan.
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BILAGA

Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen
(1970:485)
Härigenom föreskrivs att 31 § mönsterskyddslagen (1970:485) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

31 §1
Allmän domstol skall på talan Allmän domstol ska på talan därom
därom häva en registrering av ett häva en registrering av ett mönster
mönster helt eller delvis, om hinder helt eller delvis, om hinder mot
mot mönsterrätt har förelegat enligt mönsterrätt har förelegat enligt 1–
1–4 §§ och hindret fortfarande 4 a §§ och hindret fortfarande
består eller om registrering har består eller om registrering har
skett i strid med 13 § andra stycket. skett i strid med 13 § andra stycket.
En registrering får hävas delvis endast om mönsterhavaren yrkar det
eller medger ett yrkande om det och mönstret i ändrad form bibehåller sin
identitet och uppfyller förutsättningarna för skydd enligt denna lag.
Registreringen får inte hävas på den grunden att den som fått registreringen endast varit berättigad till viss andel i mönsterrätten.
När domen vunnit laga kraft
När domen vunnit laga kraft ska
skall den sändas till registrerings- den sändas till registreringsmyndigmyndigheten för anteckning i möns- heten för anteckning i mönsterregistterregistret.
ret.
___________________________
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.
2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas även på mönster som är registrerade vid tidpunkten för ikraftträdandet eller som registreras på grund av
ansökningar som har gjorts innan dess, om inte annat följer av vad som
beskrivs nedan.
3. Frågan om hävande av registrering av ett mönster som har registrerats
enligt bestämmelser som gällde före den 1 juli 2002 ska bedömas enligt
de bestämmelserna.
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