Lag
om ändring av mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i mönsterrättslagen (221/1971) 35 §, 35 a § 1, 2, 4 och 5 mom., 37 § 2 mom. och 43
a § 1 mom.,
sådana de lyder, 35 § i lag 718/1995, 35 a § 1 och 5 mom. i lag 685/2006, 35 a § 2 och
4 mom. samt 43 a § 1 mom. i lag 109/2013 samt 37 § 2 mom. i lag 862/2011, och
fogas till lagen en ny 35 b § som följer:
35 §
Om någon gör intrång i mönsterrätt enligt denna lag eller i ensamrätt till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning, kan domstolen
förbjuda honom eller henne att fortsätta eller upprepa handlingen.
35 a §
När domstolen behandlar talan enligt 35 § kan den på yrkande av innehavaren av en mönsterrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås
göra intrång i mönsterrätten (föreläggande om avbrytande), om det inte kan anses oskäligt
med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås göra intrång i mönsterrätten eller med
hänsyn till mellanhänders eller mönsterrättsinnehavarens rättigheter.
Innan talan enligt 35 § väcks kan domstolen på ansökan av innehavaren av en mönsterrätt
meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom.
och om det är uppenbart att mönsterrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras.
Domstolen ska ge den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i
mönsterrätten tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts
kan ske per post, telefax eller e-post.
——————————————————————————————
Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 8 kap. 2
§ i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats
med stöd av 2 eller 3 mom. förfaller, om inte talan enligt 35 § väcks i domstol inom en månad
från det att föreläggandet meddelades.
Den som begärt föreläggande om avbrytande ska ersätta den som meddelats föreläggandet
liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet
verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 35 § förkastas eller avvisas utan
prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Detsamma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas
med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada
och kostnader väcks ska 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.
35 b §
Den som uppsåtligen gör intrång i mönsterrätt enligt 1, 5, 5 a—5 c och 6 § eller i ensamrätt
till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning genom att utnyttja ett mönster utan tillstånd av innehavaren av mönsterrätten eller ge-

menskapsformgivningen eller på något annat jämförbart sätt ska, om gärningen inte utgör
brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen (39/1889), för mönsterrättsförseelse dömas till böter.
Åklagaren får väcka åtal för i 1 mom. avsedd mönsterrättsförseelse endast om målsäganden
anmäler brottet till åtal.
37
——————————————————————————————
Egendom som avses i 1 mom. kan tas i beslag när det kan antas att ett brott som avses i 49
kap. 2 § i strafflagen eller en mönsterrättsförseelse som avses i 35 b § i denna lag har begåtts.
Vad som i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om beslag ska då iakttas.
——————————————————————————————
43 a §
Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i en mönsterrätt samt åtal för en mönsterrättsförseelse som avses i 35 b § och ett brott
som avses i 40 § i denna lag handläggs i Helsingfors tingsrätt.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.
Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President

Sauli Niinistö

Näringsminister Mika Lintilä

2

