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Deres ref: EM 1998 00287 
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om brugsmodellers registrering 
 
Patentagentforeningen har med tak modtaget Patent- og Varemærkestyrelsens høringsskrivelse af 

7. juni 2006 vedrørende bekendtgørelse om brugsmodellers registrering og skal i den anledning 

fremkomme med følgende bemærkninger.    

 

Foreningen finder den nye bekendtgørelse tydeligere og lettere tilgængelig og har kun få bemærk-

ninger til den fremsendte tekst. 

 

Følgende synes imidlertid ukorrekt/uhensigtsmæssigt. 

 

I § 14 er reglerne for indlevering af dokumentation/attest fra den europæiske patentmyndighed ble-

vet lempet, hvilket hilses velkomment. 

Imidlertid henvises i § 14, stk.1, til det tilfælde, hvor en brugsmodelansøgning er fremkommet efter 

konvertering af en europæisk ansøgning jf. brugsmodellovens § 36. Det synes, som om der rettelig 
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burde have været henvist til forgrening fra en europæisk ansøgning (eller både til forgrening og 

konvertering). I hvert fald mangler der nu helt noget om dokumentation i forbindelse med forgre-

ning. 

 

 

I § 58, stk. 1, nr. 4 er anført, at der med en anmodning om prøvning skal være en henvisning til 

hvilke af de ugyldighedsgrunde, som er nævnt i brugsmodellovens § 47, som anmodningen støttes 

på. Dette synes uhensigtsmæssig og ikke i alle tilfælde muligt. Således vil i hvert fald brugsmodel-

indehaveren ikke i alle tilfælde kunne angive en eller flere af disse grunde på tidspunktet for prøv-

ningsanmodningen. Det foreslås derfor, at § 58, stk.1, nr. 4, gøres valgfri eller eventuelt helt udgår. 
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