
 

 

 

Mönsterrättsbestämmelser      BILAGA 

 

 

   

1 § Ansökningshandling   

 

Ansökan om registrering av mönster ska göras på en av Patent- och registerstyrelsen (PRS) 

fastställd blankett i ett exemplar. Ansökningsblanketter och anvisningar för ifyllande finns 

tillgängliga på PRS webbplats (www.prh.fi) och tillhandahålls av PRS kundtjänst. 

 

 

2 § Bildmaterial  

 

 

De bilder som ingår i bildmaterialet ska visa endast det sökta mönstret sådant som det ter sig 

för ögat och mot en neutral bakgrund. Inget ovidkommande får finnas på bilderna.    

 

Om utseendet på en produktdel (detaljområde) är föremålet för skyddet, ska bildmaterialet 

tydligt visa för vilket detaljområde skydd söks. I fråga om teckningar kan man i dessa fall 

göra t.ex. så att den detalj som är föremål för skyddet ritas med hela linjer och den del som 

inte ska omfattas av skyddet ritas med streckade linjer. Det detaljområde som ska skyddas 

kan även markeras genom att dra en fyrkant runt det eller genom att ringa in det.   

 
Tekniska ritningar eller sprängskisser godtas inte av mönsterregistret. Bilder som har försetts 

med hjälplinjer eller bilder som återger användningen av mönstret eller dess egenskaper 

godtas inte heller. 

 

 Sökanden ska i sin ansökan ange om han eller hon vill att mönstret ska registreras i färg eller 

i svartvitt. Önskas registrering i färg, ska även bilderna lämnas in i färg. Bilderna kan dock 

även vara i färg när registrering önskas i svartvitt. Bilderna får inte vara vikta, hoprullade 

eller fästa vid en annan handling. Bilderna ska vara av god kvalitet och konturerna så tydliga 

att detaljerna i mönstret syns tillräckligt klart även på en reproduktion i en annan storlek. 

Bildmaterialet ska vara lämpat för reproduktion och arkivering. 

 

För att få en god helhetsbild borde mönstret visas i flera olika vinklar. Så är särskilt fallet när 

mönstret är tredimensionellt och osymmetriskt. Som regel visar bilder tagna ur sned vinkel 

mönstret bättre än bilder tagna rakt framifrån, rakt bakifrån, rakt ovanifrån, rakt underifrån 

eller rakt från sidan. Om flera bilder ges in, ska de visa mönstret i samma skala. 

 

Bildmaterialet ska visa hela mönstret som ska skyddas. En förstoring som visar en detalj eller 

en bild som visar en genomskärning av mönstret kan undantagsvis, efter PRS prövning, 

tillåtas som tilläggsbild när en väsentlig detalj eller mönstrets form inte tillräckligt klart 

framgår av den bild som visar hela mönstret, t.ex. mönstret på bildäck eller formen av 

tätningsringar. En bild som visar mönstrets insida godtas om den på grund av mönstrets 

användning är en del av mönstrets form. Ett kylskåp kan till exempel visas med sluten och 

öppen dörr. 

 

Om mönstret upprepas på en och samma produkt utan variation, t.ex. i tyger eller tapeter, 

räcker det att man återger produkten i så stor utsträckning att upprepningen av mönstret 

framgår. Om mönstret är en s.k. metervara som t.ex. dragna stålprofiler, balkar, lister och 
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profiler, kan mönstret visas på bilden avbrutet på mitten med en brottlinje eller alternativt 

med två bilder, med en profil- och perspektivteckning.     

 

 

3 § Modell 

 

Om sökanden har bifogat en modell till sin ansökan, utan något bildmaterial, ska sökanden 

utan dröjsmål även ge in bildmaterialet till registermyndigheten.    

 

Modellen och bildmaterialet ska visa samma mönster. Om så inte är fallet, anses ansökan avse 

det mönster som visas av det bildmaterial eller den modell som först lämnades in till PRS.    

 

 

4 § Produktens benämning och eventuella beskrivningar 

 

Den produkt eller de produkter för vilken eller vilka skydd söks ska anges kort och entydigt 

med fackuttryck som används i Finland inom branschen i fråga. Produktens benämning får 

inte innehålla ett varumärke eller ett produktnamn. Produktens benämning ska vara så tydlig 

att mönstret på basis av den kan klassificeras enligt den internationella 

mönsterklassificeringen. I en ansökan som avser samregistrering ska sökanden ge varje 

mönster ett nummer och, om möjligt, en benämning. Avbildningarna av mönstret ska förses 

med motsvarande nummer. 

 

Registermyndigheten kan be att sökanden till ansökan bifogar en kort beskrivning om 

mönstrets användningsområde. En beskrivning kan vara på sin plats för att kontrollera och 

säkerställa den klassificering som sökanden har angett.    

 

 

5 § Ombud   

 

Om sökanden vill anlita ett ombud, räcker en s.k. blankofullmakt som ombudsfullmakt. Om 

sökanden vill att ombudet antecknas i mönsterregistret i samband med registreringen, ska 

fullmakten berättiga ombudet att inför PRS företräda sökanden i allt som rör ansökan och den 

registrering som beviljas på basis av den. 

 

 

 6 § Begränsning av ansökan 

  

Om sökanden har begränsat en ansökan om samregistrering till ett visst eller vissa mönster 

som omfattas av den ursprungliga ansökan utan att samtidigt ha begärt delning av ansökan så 

att de mönster som har bortfallit görs till föremål för en skild ansökan, anses sökanden 

slutgiltigt ha återtagit ansökan för dessa mönster. 

 

 

7 § Frister och förlängning av dem 

Vid behandlingen av mönsterrättsärenden tillämpas följande svarsfrister: 

- 2 månader för att besvara ett föreläggande 

- 2 månader för att besvara en invändning eller ett yttrande i ett invändningsärende 

- 3 månader för att ge in bevis att talan har väckts vid domstol angående bättre rätt till 

ett mönster 

- 3 månader från ingivandet av ansökan för att ge in prioritetsbevis 

 

För besvarande av ett föreläggande eller för avgivande av ett yttrande kan sökanden eller 

innehavaren beviljas en fristförlängning på 2 månader om det finns särskilda skäl.   

 



 

8 § Ytterligare information och anvisningar  

 
Utöver dessa bestämmelser ger PRS webbplats www.prh.fi vid behov mer information om 

frågor som rör ansökningar om registrering av mönster, förnyelse av registrering och 

anteckningar i mönsterregistret.  

 

 

9 § Ikraftträdande 

 

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 december 2011 och är i kraft tillsvidare.   
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