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547/2019
Lag
om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 617/2016, som följer:
49 kap.
Om kränkning av vissa immateriella rättigheter
2§
Brott mot industriell rättighet
Den som i strid med varumärkeslagen (544/2019), patentlagen (550/1967), mönsterrättslagen (221/1971), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
(32/1991), lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991), lagen om växtförädlarrätt
(1279/2009), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken eller rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i
1) ensamrätten till ett varumärke enligt 3–9 § i varumärkeslagen genom att utan varumärkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens förbud eller på något annat
jämförbart sätt använda ett tecken som är identiskt eller liknande, medför risk för förväxling eller till sina väsentliga egenskaper inte går att särskilja,
2) ensamrätten till ett EU-varumärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/1001 om EU-varumärken genom att utan EU-varumärkesinnehavarens samtycke eller i strid med innehavarens förbud eller på något annat jämförbart sätt använda
tecken, kännetecken eller märkningar som är identiska eller liknande, medför risk för förväxling eller till sina väsentliga egenskaper inte går att särskilja,
3) ensamrätten till gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG) nr 6/2002
om gemenskapsformgivning genom att utnyttja formgivningen utan tillstånd av innehavaren av formgivningen eller på något annat jämförbart sätt,
4) den ensamrätt som ett patent medför,
5) en mönsterrätt enligt 1, 5, 5 a–5 c och 6 § i mönsterrättslagen genom att utnyttja
mönstret utan tillstånd av innehavaren av mönsterrätten eller på något annat jämförbart
sätt,
6) en rätt till en kretsmodell,
7) en nyttighetsmodellrätt eller
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8) en växtförädlarrätt,
ska för brott mot industriell rättighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.
————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.
Helsingfors den 26 april 2019
Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister Mika Lintilä
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