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Lag
om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster för halvledarprodukter;

SFS 2005:304
Utkom från trycket
den 31 maj 2005

utfärdad den 19 maj 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1685) om
skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
dels att 14 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 9 a § skall betecknas 9 b §,
dels att 9 och 12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.
9 §2 Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar en åtgärd som
innebär intrång i rätten enligt 2 § döms till böter eller fängelse i högst två år.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 9 b § får inte dömas till ansvar
för intrång som omfattas av förbudet.
För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.
Åklagare får väcka åtal för brott enligt första eller andra stycket endast om
målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.
9 a § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 9 § skall
förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott skall
förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad
någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant
brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 9 §.
Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 9 § får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars
finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt 9 §, om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I
stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.
12 § Den som vidtar en åtgärd som innebär intrång i rätten enligt 2 § är
skyldig att, om det är skäligt, mot lösen avstå den egendom som överträdelsen avser till den som innehar rätten till kretsmönstret.
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I stället för att förordna om inlösen enligt första stycket får domstolen, om
det är skäligt, besluta att egendomen skall förstöras, ändras eller utsättas för
andra åtgärder som är ägnade att förebygga missbruk. Talan enligt detta
stycke förs av den som innehar rätten till kretsmönstret.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte mot den som i god
tro har förvärvat egendomen eller en särskild rätt till den.
Beslut som avses i denna paragraf skall inte meddelas, om förverkande
eller åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt 9 a § eller enligt brottsbalken.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. För brott begångna innan denna lag har trätt i kraft gäller 12 § i sin
äldre lydelse.
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