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Bakgrund

• Frågan om skyddet för just del av produkt är viktigt 

eftersom det finns ett stort kommersiellt värde i att 

skydda delar av produkter. 

• För del av produkt finns idag inget skydd i vissa 

rättsordningar.

• Där skydd av produktdelar åtnjuter skydd (t.ex. EU) är 

skyddsomfånget inte tydligt.



Övergripande frågor

• Finns skydd för del av produkt och vad omfattar 

skyddet? 

• Hur återges produktdelen i ansökan?

• Vad tas i beaktande vid en intrångsbedömning?

• Vad tas i beaktande i vid bedömning av 

nyhetskravet?

• Vilken betydelse har produktens övriga delar?



Finns skydd för del av produkt och hur 
återges produkt i ansökan? 

• Mönster - en produkts eller en produktdels utseende 

(1 § ML och CDR Art. 3).

• Convergence on graphic representations of designs -

Common Communication 15 April 2016 ("CP6") ger

riktlinjer för hur produktdelar ska återges. 

• Vi vet ännu inte om Sverige kommer att anta CP6.



Hur återges produktdelen i 
ansökan?
• Bildmaterialet ansökan ska i första hand bara visa den del 

som ska omfattas av skyddet. Det är inte tillåtet att skriftligt 
återge att enbart en del av produkt ska omfattas i 
ansökan.



Hur återges produktdelen i 
ansökan?
• Streckade linjer kan också användas för att återge vilken 

del av produkten som ska registreras:



Hur återges produktdelen i 
ansökan?
• Endast när streckade linjer inte kan användas för att 

återge produktdel bör det anges genom andra typer av 
disclaimers.



Vad tas i beaktande vid en 
intrångsbedömning?

• Sammansatt produkt: Enbart delar synliga vid 
normal användning (2a § ML).

• Produktdel i samma slags produkt: Produktdelarna 
jämförs med varandra (Ex. T-251/14 - DEP Natorski 
and Pokrywa v EUIPO).

• Samma produktdel i olika slags produkter: Inte 
klarlagt, men produkten eller varusektorn tas 
hänsyn till i bedömningen. (T-666/11 Puma p. 31, 
T-57/16 Chanel p. 27)



Nyhetskrav för en del av en 
produkt?
• Består produktdel av vart och ett av samma element 

som en tidigare produkt/produktdel, är produktdelen 

inte att betrakta som ny.



Vilken betydelse har 
produktens övriga delar?
• Vid ansökan om registrering tas ingen hänsyn till de 

produktdelar som inte ska omfattas av 
mönsterskyddet.

• Finns ingen ”must fit” regel i svensk rätt.
• För reservdelar ”must match” görs ingen bedömning 

vid ansökan om de faktiskt utgör en reservdel av PRV.
• Produktens övriga delar kan utgöra en del av 

bedömning vid invändningar, intrång eller giltighet.



Vad kan förbättras?

• Att Sverige antar CP6s riktlinjer för återgivning.

• Förtydligande angående skyddsomfånget vid olika 

produkter.



Frågor?




