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given Stockholms slott den S9 november 1946.
Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes
n u n g, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit gott förordna
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Förbud mot uppfinnings ofi‘entliggörande.

V

1 §.

ej

u • •'Uppfinning^^ som. har särskilt avseende å krigsmateriel och tillkommit här
i riket eller tillhör någon som är bosatt härstädes, må ej offentliggöras eller,
när den icke är offentliggjord, göras till föremål för ansökan om patent eller
¬ annan' skyddsrätt i främmande stat eller eljest 3^ppas, där ej annat följer av
j Va’d hedan sägs.
ifA.iw'li;,bA%d med krigsmateriel skall förstås bestämmer Konungen.
nit MÄ-,
2 g
i ' ■ Patentansökningar och därtill hörande handlingar skola av patentmyndiglieten för granskning beträffande uppfinningarnas betydelse för rikets försvar
liållas tillgängliga för myndighet som Konungen bestämmer (granskningsmyniDTaia
digheten).
Finner granskningsmyndigheten uppfinning som i 1 § sägs vara av sådan
Toru ibetydelse
för försvaret att den alltjämt bör hemlighållas, skall den utan dröjs^TTEPiPiiiiål meddela beslut därom. Föreligger ej sådant beslut inom en månad efW
C J.kdet så beskaffade ansökningshandlingar inkommit till patentmyndigheten att
!ansöknin,gens föremål tydligt framgår därav, vare förbud varom stadgas i 1 §
;ej därefter gällande med avseende å uppfinningen.
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3 §.

);■: Den som önskar att förbud varom stadgas i 1 § skall hävas äger göra särjsldld ansökan därom hos granslmingsmyndigheten, som utan dröjsmål prövar
huruvida uppfinningen är av sådan betydelse för försvaret att den alltjämt
hör hemlighållas.
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Har staten icke inom tre månader efter det granskningsmjmdigheten enligt
eller 3 § meddelat beslut om fortsatt hemlighållande av uppfinning genom
eslut om expropriation eller annorledes förvärvat all rätt till uppfinningen,
pphör förbudet att gälla vi(l ufgången av denna tid. Konungen äger dock,
det av särskilda omständigheter finnes påkallat, dessförinnan besluta om
langning av tiden med högst fyra månader.
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5 §.

■
länge förbudet är gällande skall 'ansökning om patent å uppfinningen
icke Offentliggöras enligt 7 § första, stycket eller 20 § andra stycket förordningen angående patent.
Jlrr#
Besvär över granskningsmyndigbetens beslut om fortsatt hemlighållande av
uppfinning må anföras hos Konungen utan begränsning till viss tid.

Expropriation.

ikl'
t

'’rjjjiäta'

. 7 §.

kärt

Finnes uppfinning vara av särskild betydelse för försvaret, äger Konung
föreskriva, att uppfinningen må utn3''ttjas för statens räkning eller av an
som Konungen bestämmer.
Är uppfinningen av beskaffenhet som i 1 § sägs, äger Konungen föreskriv
att all rätt till uppfinningen skall avstås till staten.
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Sökes för statens räkning patent å uppfinning som i 1 § sägs, äger Ko- ''Wbn
nungen, därest uppfinningen är av särskild betydelse för försvaret, föresloiva,
att 7 § förordningen angående patent ej skall tillämpas på ansökningen.
Äro ansölmingshandlingarna fullständiga och har anledning ej förekojmnit tuppf
att, efter vad i 6 § förordningen angående patent sägs, avslå ansölmingen, varde hemligt patent meddelat samt bevis därom utfärdat; och må förty de till 'lifaliai
ärendet hörande handlingarna icke utan patenthavarens tillstånd utlämnas tilb; tyfcjE,
annan eller något yppas om dem.
'".-saiKa
Patentmyndigheten skall göra anteckning om patentet i ett särskilt register, Äin;; b
söm ej är tillgängligt fÖr allmänheten.

Hemliga patent

¬

9 §.

•1 -e.

Har statens rätt med avseende å uppfinning som avses i 8 § övergått tilli
annan eller upphäves föreskrift som där sägs, skall alltjämt anhängig ansökan i ^
i fortsättningen handläggas enligt 7 § förordningen angående patent. Är pa-,(
tent meddelat, skall anteckning därom göras i det allmänna patentregistret '
samt kungörande och offentliggörande i övrigt ske i enlighet med sjätte styc-; ‘‘yu
ket i samma paragraf.

Ersättning.

y,
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10 §.
_
.
Meddelas enligt 2 eller 3 § beslut om fortsatt hemlighållande av uppfin-'
ning eller meddelas sådant beslut som avses i 7 §, skall skälig ersättning utga'tytjy,^^
av allmänna medel för skada eller intrång som därigenom sker.
1' ^%
Talan om ersättning prövas av Stockholms rådhusrätt i den sammansättning'
som
m angives i 23 § förordningen angående patent.

^ .yaV;

Särskilda bestämmelser.
11 §.
Den som till följd av bestärmnelsema i denna lag vinner kännedom om upp- finning varom där sägs må ej utnyttja vad han sålunda erfarit eller i oträng
mål yppa något därom.
',
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12 §.
Bryter någ-ou mot förbud som i 1 § sägs eller mot bestämmelsen i 11 §,
^
' straffes med dagsböter eller fängelse, där ej gärningen enligt annat lagrum
’ är belagd med strängare straff.
Böter tillfalla kronan.
i\i ‘ '
13 §.
isstid, ,> I mål om ersättning enligt 10 § eller om ansvar eller skadestånd på grund
!'av gärning som i 12 § sägs äger rätten förordna, att målet belt eller delvis
skall handläggas inom stängda dörrar. Samma lag vare, där talan föres be
träffande patent som avses i 8 §.
14 §.
Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag meddelas av
'onun,gen.
_________
feErif

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1947 och gäller till och med den 31
fecember 1949.
Genom denna lag upphäves lagen den 30 juni 1942 (nr 550) med särskilda
stämmelser om uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförrjningen m. m.
Förbud varom stadgas i 1 § nya lagen skall icke äga avseende å uppfinning,
eträffande vilken vid lagens ikraftträdande förbud, som sägs i 5 § lagen den
rtect,Ii' '30 juni 1942, icke är gällande.
ipisbiij *Har sådant beslut, som avses i 6 § lagen den 30 juni 1942, meddelats med
avseende å uppfinning, skall vid nya la,gens tillämpning så anses som om bediafe
enligt 2 § sistnämnda lag om fortsatt hemlighållande av uppfinningen
¬ meddelats den 1 januari 1947.
Har Konungen med stöd av 13 § lagen den 30 juni 1942 föreskrivit, att 7 §
'(‘.förordningen angående patent ej skall tillämpas på ansökning om patent å
,yiss uppfinning, skall vad i nya lagen stadgas om hemliga patent i tillämp■liga delar gälla, ändå att uppfinningen ej är av beskaffenhet som i 1 § denna
(ilåg sägs.
Den i 2 § nya lagen angivna tiden av en månad skall ej räknas från tidiiiJ
gare dag än den, då lagen träder i kraft.
Beslut om fortsatt hemlighållande av uppfinning enligt 2 eller 3 § nya ladd’-'^ry&en skall ej gälla längre än lagen äger giltighet. Sådant beslut som meddelats
■iBf'fy jVined stöd av 7 § samma lag gäller utan hinder av att la,gen upphör att gälla.
När nya lagen upphör att gälla, skall vad i 9 § samma lag stadgas äga
hnotsvarande tillämpning, såvitt fråga ej är om patent som icke längre är
1; gällande.
Stadgandena i 10 och 11 §§, 12 § andra stycket och 13 § nya lagen skola
lända till efterrättelse jämväl sedan lagen upphört att gälla. Vad i 12 §
första stycket stadgas skall ock därefter lända till efterrättelse med avseende
- å överträdelse av det i 11 ■§ stadgade förbudet samt i fråga om annan förseelse
jjjfpl® Som i 12 § sägs, såvitt denna begåtts under lagens giltighetstid.
■ ' Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
. visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.
Stocldiolms slott den 29 november 1946.

GUSTAF.
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N. Quensel.

