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Patent- och registreringsverkets kungörelse PRVFS 1977:2 
om närmare anvisningar för mönstersektionens hand- M:2 

läggning av mönsterskyddsärenden m. m. Utkom från trycket 
den 21 juni 1977 

utfärdad den 3 maj 1977. 

Patent- och registreringsverket får med stöd av 38 § mönsterskyddsför- 

ordningen meddela följande anvisningar för mönstersektionens handlägg- 

ning av mönsterskyddsärenden. om mönsterregistret samt om kungörelser 

i mönsterskyddsärenden. 

(ML = mönsterskyddslagen. MF = mönsterskyddsförordningen). 

Ansökan om registrering av mönster 1 

Brister som föranleder omedelbart föreläggande 1.1. 

a) bild eller modell som visar mönstret har inte bifogats ansökningen 13 och 14 §§ ML 

varför ansökningen inte anses gjord. Ansökan anses inte heller gjord då 13 § MF 

mönstrets utseende inte framgår omedelbart av ingivna bilder. 

b) vara för vilken mönstret söks registrerat har inte angivits eller har 

angivits felaktigt eller ofullständigt. 

c) det är inte upplyst eller framgår inte eljest av ansökningen om mönst- 

ret är förebild för en varas utseende eller för ett ornament. 

d) då prioritetshandling saknas i fall som anges nedan under 1.3.1. sista 

stycket. 

e) ansökningsavgift har inte erlagts. 

Av föreläggandet skall framgå att ansökningen kan komma att avskrivas 

om sökanden inte inom förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtar åt- 

gärd för att avhjälpa anmärkt brist. 

Sökanden bör göras uppmärksam på möjligheten att anlita sakkunnig 

person om de ingivna handlingarna är så bristfälliga att detta synes erfor- 

derligt 

Har de brister som ovan angetts under a)-e) inte avhjälpts i inkommet 

svaromål eller på annat sätt och har ansökningen inte heller återtagits bör 

den snarast möjligt avgöras i befintligt skick, om ej anledning förekommer 

att ge sökanden nytt föreläggande. 

Klassificering 1.2. 

Mönstersektionen skall med ledning av mönstrets utseende och sökan- 29 och 32 §§ MF 

dens uppgifter om vara och klass fastställa klass och underklass till vilken 

mönstret skall hänföras. 

I mönstertidning och eljest skall klass och underklass anges enligt inter- 

nationell norm (t. ex. C 1.25-03). 



1.3. 

1.3.1. 

13 § MF 

Nyhetsgranskning 

9 § MF 

Prövningen av ansökan om mönsterregistrering 

Nyhetsgranskningen skall omfatta alla registrerade mönster samt ansök- 

ningar som inkommit innan ansökningen enligt 13 § ML anses gjord. Detta 

gäller även om prioritet begärts. 

Granskningen verkställs i mikrokortregistret samt i de tre kortregistren 

över ansökningar, kungjorda mönster samt registrerade men icke mikrofo- 

tograferade mönster. Vid tekniskt betonade mönster kan det ibland vara 

lämpligt att granskning sker även i patentavdelningens granskningsmateri- 

al. I de fall då handläggare anser att den skapande insatsen är ringa eller 

nyheten tvivelaktig beträffande visst mönster kan efterforskning även gö- 

ras i kataloger och tidskrifter, tillgängliga inom verket. 

Föreligger inget nyhetshindrande material som inkommit eller blivit all- 

mänt tillgängligt mellan prioritetsdagen och den dag ansökningen anses 

gjord prövas inte kravet på prioritet. Prioritetshandling krävs följaktligen 

inte. Visar granskningen däremot att nyhetshinder finns för tiden mellan 

den angivna prioritetsdagen och den dag då ansökningen skall anses gjord, 

bör, även om annan avslagsgrund föreligger, prioritetsyrkandet prövas. 

Prioritetshandling skall då krävas. 
Sökande som åberopat prioritet från en motsvarande utländsk ansökan 

har rätt att inge ansökan i Sverige utan att i samband därmed inkomma 

med bilder eller modell. Han måste dock i ansökningshandlingen ange i vil- 

ket land den prioritetsgrundande ansökningen ingivits samt dess ansök- 

ningsnummer och datum för ingivandet. Mönstersektionen skall då ome- 

delbart inkräva prioritetshandling. Svarsfristen för besvarande av föreläg- 

gandet härom får inte utlöpa tidigare än tre månader från ingivandet av an- 

sökningen i Sverige. Anstånd med besvarande av föreläggandet får icke 

medges. Senare inkomna bilder måste överensstämma med bilderna i prio- 

ritetshandlingen. 

1.3.2. 

13 och 14 §§ MF 

Kollisionsgranskning 

Nyhetsgranskningen skall omfatta även sådana tidigare inkomna möns- 

ter som begärts hemlighållna. Utgör tidigare inkommet hemligt mönster 

hinder skall sökanden underrättas om att behandlingen av ansökningen 

kommer att uppskjutas tills tiden för hemlighållandet gått till ända eller 

mönstrets hindrande verkan eljest upphört (ansökningen återkallats under 

hemligtiden e. d.). När mönster i hindrande ansökan blivit offentligt skall 

föreläggande rörande hindret utfärdas. 

1.3.3. 

22 § MF 

Variantregistrering 

Bedömes ansökan vara ansökan om variantregistrering (häri inbegripes 

även s. k. dubbelregistrering) skall sökanden omedelbart underrättas här- 

om. 

1.3.4. 

2 och 12 §§ MF 

2 

Avdelad ansökan 

Har ansökan delats må kopia av i stamansökningen ingiven fullmakt, ny- 

hetsförsäkran och överlåtelsehandling godtas i avdelad ansökan. Granska- 

ren skall på kopia anteckna att den överensstämmer med originalet samt 

underteckna bestyrkande med sitt signum. 



Erinran (protest) mot registreringsansökan 

Innehåller skrivelse från tredje man ett obestyrkt påstående om att 

mönstret vid tiden för ansökningens ingivande eller prioritets inträde 

p. g. a. öppen utövning inte var nytt prövas detta endast om den som fram- 

ställt erinran också gör invändning. Det är dock att märka att erinran kan 

inkomma efter invändningsfristens utgång men före registreringsbeslutet. 

Innehåller erinran hänvisning till annat nyhetshinder, t. ex. allmänt till- 

gänglig skrift. skall föreläggande härom utfärdas till sökanden. Kopia av 

erinran skall tillställas sökanden antingen med delgivningsmissiv, föreläg- 

gande. eller i samband med kungörandet av ansökningen. 

Invändning 

Invändning skall alltid underkastas materiell prövning. Hänsyn skall tas 

till allt som framkommer innan ärendet avgörs. Detta gäller också beträf- 

fande sådant som framgår av en för sent ingiven eller en återtagen invänd- 

ning. 

När sökanden delges invändning som innehåller påstående om öppen ut- 

övning skall han tillfrågas om han vitsordar eller bestrider påståendet. 

Sökanden och invändaren skall tillställas kopia av varje skrivelse verket 

utfärdar till den andra parten. Sökande och invändare skall beredas tillfälle 

att yttra sig över vad som tillförts ärendet. såvida detta ej är uppenbart 

obehövligt. Har- sökanden eller invändaren inte tidigare fatt del av handling 

som ingivits i invändningsärende och finns ej anledning att bereda motpart 

tillfälle att yttra sig över handlingen skall kopia därav bifogas det slutliga 

beslutet i ärendet. 

Sedan sökanden beretts tillfälle att yttra sig över invändning skall ären- 

det som regel tas upp till slutlig prövning. 

Verkets skrivelse med delgivning av invändning med sökanden för ytt- 

rande är inte att betrakta som sådant föreläggande som kan föranleda av- 

skrivning. Om sökanden underlåter att yttra sig över invändningen och re- 

gistreringsmyndigheten inte finner anledning att utfärda föreläggande. 

skall ärendet därför tas upp till slutligt avgörande i befintligt skick. 

Beslutet kan därvid innebära att ansökning avslås på skäl som anförts i 

invändningen. Utgör vad som anförts i invändningen uppenbarligen regi- 

streringshinder. bör detta anges redan i delgivningsföreläggandet till sö- 

kanden. Vid uteblivet svar från denne kan ansökningen då avskrivas. 

Har invändare återtagit sin i rätt tid inkomna invändning eller har han 

skriftligen förklarat sig inte ha något att erinra mot att ansökningen bifalls 

kan verket. om det finner att vad invändaren anfört eller eljest framkommit 

inte utgör hinder- för registrering. omedelbart registrera mönstret utan att 

fatta särskilt beslut om registrering trots invändning. Detsamma gäller om 

invändning inkommit för sent. 

Skriftväxling med invändare skall begränsas till vad som är nödvändigt 

ur utredningssynpunkt. 

1.3.5. 

1.3.6. 

20 § ML och 

19 § MF 

20 § ML och 

18 § MF 

14 § ML 

20 § ML och 

18 § MF 

19 § MF och 

21 § ML 

16 § och 18 §§ 

MF 

Registrering 2. 

Kungörelse om registrering 2.1 

I registreringskungörelsen skall anges numret på den tidningssida där 



ansökningen kungjordes. Har ändring eller tillägg skett beträffande tidiga- 

re kungjorda uppgifter skall ändringen redovisas. 

2.2 

21 § MF 

Beviset om registrering 

3.1. 

75 § ML och 

27§MF 

3.2. 

3.3. 

4. 

33 §§ ML samt 

14, 26 och 28 §§ 

MF 

5. 

5.1 

27 § ML samt 

24 och 25 §§ MF 

5.2. 

6.1. 

6.2 

Registreringsbeviset skall innehålla de uppgifter som intagits i kungörel- 

serna om registreringsansökningen och registreringen. Är bild i färg skall 

ett exemplar av färgbilden bifogas beviset. Beviset skall underskrivas av 

handläggande tjänsteman. 

Förnyelse av registrering 

När framställning om förnyelse inkommer skall anteckning härom göras 

i mönsterregistret. 

I förnyelsekungörelsen skall anges den förnyelseperiod som avses. 

eventuellt ombuds namn och adress. vara och klass registrering avser samt 

dagen för förnyelsen. Har ändring eller tillägg skett beträffande annan tidi- 

gare kungjord uppgift skall ändringen redovisas. 

Mönsterhavaren skall tillställas bevis om förnyelsen. Förnyelsebeviset 

skall innehålla de uppgifter som intagits i förnyelsekungörelsen. Beviset 

skall underskrivas av handläggande tjänsteman. 

Begränsning av registrering 

Har mönsterhavaren begränsat antalet varor eller klasser i en registre- 

ring eller antalet mönster i en samregistrering eller har sådan begränsning 

skett genom domstols lagakraftvunna dom skall begränsningen antecknas i 

registret samt kungörelse och bevis därom utfärdas. Därvid skall i tillämp- 

liga delar gälla vad som stadgas om förnyelsekungörelse och förnyelsebe- 

vis. Bestämmelsen i 26 § MF skall i förekommande fall iakttagas. 

Licens och överlåtelse 

Har licens upplåtits. övergatt på annan eller har mönster övergått på an- 

nan skall detta förhållande på begäran och mot särskild avgift antecknas, 

kungöras och bevis därom utfärdas. Därvid skall i tillämpliga delar gälla 

vad som stadgas om förnyelsekungörelse och förnyelsebevis, Anteckning 

om att licens upphört att gälla är avgiftsfri. 

Om innehavaren anmält att han avstår från mönsterrätten och licens 

finns antecknad skall licenstagaren underrättas om anmälan. Det skall ut- 

sättas en skälig tidsfrist för licenstagaren att tillvarata sina intressen. 

Handläggning av förnyelse- och registerärenden 

Vid handläggningen av ärenden rörande förnyelse. licens. överåtelse el- 

ler annat förhållande som avser registrerat mönster skall bestämmelserna i 

14 § första stycket och 15 § ML rörande behandlingen av ansökan om 

mönsterregistrering gälla i tillämpliga delar. Besvaras inte föreläggande 

inom utsatt tid kan ärendet emellertid inte avskrivas. Underåtelsen med- 

för i stället att ärendet avslås. 

Avslås ansökan om förnyelse av registrering skall sedan beslutet vunnit 

laga kraft prövas huruvida mönsterregistreringen upphört att gälla på 

grund av att registreringsperioden jämte sexmånadersfristen utlöpt. Är så 



fallet skall mönstret avföras ur registret och avförandet kungöras. Eljest 

bör sökanden skyndsamt upplysas om möjligheten att inkomma med ny 

ansökan om förnyelse och om villkoren härför. 

Övrigt 7 

Återbetalning av avgift 

Har klassavgift erlagts för flera klasser än dem till vilka mönster hän- 

förts av registreringsmyndigheten, skall för mycket erlagt belopp återbeta- 

las. 

Har samregistreringsavgift erlagts för flera mönster än som ingår i ansö- 

kan skall för mycket erlagd avgift återbetalas. 

Erlagd förvaringsavgift skall återbetalas om ansökan inte leder till regi- 

strering eller om förvaring av modell efter ansökans registrering inte äger 

rum. 
Erlagd kungörelseavgift återbetalas i sin helhet om ansökan inte leder till 

kungörande och eljest till den del avgiften inte svarar mot antalet kungjor- 

da bilder utöver den första. 

Avgift som erlagts i ansökan må vid ansökningens delning överföras till 

avdelad ansökan. 

Erlagd avgift må även eljest återbetalas eller överföras till annan av sö- 

kanden gjord ansökan, om avgiften uppenbarligen erlagts på grund av 

missuppfattning om avgiftsreglernas innehåll. 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 augusti 1977. 

Patent- och registreringsverket 

GÖRAN BORGGÅRD 

G. Deijenberg 

(Mönstersektionen) 

7.1. 

29-31 §§ MF 

7.1.1. 

7.1.2. 
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