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Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till växtförädlar
rättslag m. m.; given Stockholms slott den 12 februari 1971. 

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av 
statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, före
slå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen före
dragande departementschefen hemställt. 

GUSTAF ADOLF 
LENNART GElJER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Genom propositionen framläggs förslag till växtförädlarrätts!ag. För
slaget innehåller bestämmelser till skydd för förädlare av växtsorter och 
deras rättsinnehavare. 

Den föreslagna lagen motsvarar de krav som ställs av 1961 års inter
nationella konvention för skydd av växtförädlingsprodukter. I proposi
tionen föreslås därför att riksdagen godkänner denna konvention. 

Den rätt som enligt lagförslaget skall tillkomma växtförädlaren eller 
hans räusinnehavare kallas växtförädlarrätt. Denna rätt innebär ensam

rlitt att yrkesmässigt framställa och marknadsföra förökningsmaterial av 
vlixtsortcn samt i vissa fall också att yrkesmässigt använda sorten för 
framställning av förökningsmaterial av annan sort. Däremot ger växt
förädlarr1itten i regel inte ensamrätt att framställa konsumtionsvara. 
Vidare kan ensamrätten under vissa förutsättningar inskränkas genom 
tvångs! icens. 

Växtförtidlarrätt erhålles genom registrering. Som registreringsmyn
dighet föreslås ett nytt organ, statens växtsortnämnd. Förutsättningar 
för registrering lir att vlixtsorten skiljer sig från annan sort som blivit 
känd före dagen för registreringsansökningen samt att den är likformig 

och beständig. 
Kostnaderna för registrcringsmyndighetens verksamhet och för den 

provodling som behövs för att fastställa om förutsättningar för skydd 
är för handen skall i princip täckas genom avgifter av dem som söker 
och förvärvar vlixtförlidlarrätt. 
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1 Förslag till 

Växtförädlarrättslag 

Härigenom förordnas som följer. 

Allmänna bestämmelser 

2 

1 § Denna lag äger tillämpning på växtsort, tillhörande växtsläkte eller 
växtart som Konungen bestämmer. 

:? § Förädlare, som här i riket framställt en växtsort, e\\er hans rätts
innehavare kan genom registrering få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja 
sorten enligt denna Jag (växtförädlarrätt). 

Förädlare som är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige eller 
sådan förädlares rättsinnehavare kan förvärva växtförädlarrätt även till 
sort som framställts utomlands. 

Konungen kan, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av Sve
riges förpliktelser enligt överenskommelse med främmande stat och i 
övrigt under förutsättning av ömsesidighet eller om det är av betydande 
allmänt intresse, förordna att växtförädlarrätt får förvärvas även för 
sort som framställts i främmande stat av annan än den som är svensk 
medborgare eller har hemvist i Sverige. 

3 § Växtsort registreras endast om den 
1. genom minst ett viktigt kännetecken tydligt skiljer sig från annan 

sort som blivit känd före dagen för registreringsansökningen, 
2. är tillräckligt likformig (homogen) med hänsyn tagen till de sär

drag, som dess sexuella eller vegetativa förökning betingar, 
3. efter förökning utförd i enlighet med den av förädlaren anvisade 

förökningsmetoden är beständig (stabil) med avseende på sina väsentliga 
kännetecken. 

Växtsort anses som känd, om material därav yrkesmässigt utbjudits 
till försäljning eller eljest tillhandahållits eller om den intagits i eller an
mälts till officiell sortlista, förekommer i allmänt tillgänglig referenssam
ling eller noggrant beskrivits i allmänt tillgänglig skrift eller om den el
jest kommit till allmänhetens kännedom. 

Registrering får ej ske. om växtmaterial av sorten med samtycke av 
förädlaren eller hans rättsinnehavare yrkesmässigt förts i handeln här i 
riket före dagen för registreringsansökningen eller utom riket mer än 
fyra år före nämnda dag. 

4 § Växtförädlarrätt innebär att, med de undantag som anges nedan, 
annan än innehavaren av växtförädlarrätten (sortinnehavaren) icke får 
utan dennes lov utnyttja växtsorten yrkesmässigt genom att 

1. framställa eller till riket införa växtmaterial av sorten i syfte att 
materialet skall utbjudas till försäljning för förökningsändamål eller el
jest tillhandahållas för sådant ändamål, 
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2. utbjuda till försäljning eller eljest tillhandahålla växtmaterial av 
sorten för förökningsändamål, 

3. i fall, då upprepad användning av växtmaterial av sorten är nöd
vändig för framställning av växtmaterial av annan sort, använda växt
material av sorten för sådan framställning och i syfte att det framställda 
materialet skall utbjudas till försäljning för förökningsändamål eller el
jest tillhandahållas för sådant ändamål. 

I fråga om prydnadsväxter innebär växtförädlarrätten därjämte att 
annan än sortinnehavaren icke får utan dennes lov använda plantor eller 
delar av plantor som förökningsmaterial för yrkesmässig framställning 
av snittblommor eller annat material för prydnadsändamål. 

5 § Konungen kan förordna, att ansökan om registrering av växtsort, 
vilken tidigare angivits i ansökan om skydd utom riket, skall vid tillämp
ning av 3 § första stycket 1 och tredje stycket anses gjord samtidigt med 
ansökningen utom riket, om sökanden yrkar det. 

I förordnande skall anges de närmare villkor under vilka sådan priori
tet får åtnjutas. 

Registreringsansökan och dess handläggning 

6 § Registrering enligt denna lag sker i växtsortregistret, som föres av 
statens växtsortnämnd. 

Vid registrering av växtsort skall även sortens benämning registreras. 

7 § Ansökan om registrering av växtsort göres skriftligen hos växtsort
nämnden. 

Ansökningen skall innehålla tydlig beskrivning av sorten med särskilt 
angivande av det eller de kännetecken som skiljer sorten från andra sor
ter samt förslag till benämning på sorten. I ansökningen skall förädlarens 
namn anges. Sökes registrering av annan än förädlaren, skall sökanden 
styrka sin rätt till sorten. 

Vid ansökningshandlingen skall fogas en av sökanden egenhändigt 
underskriven försäkran på heder och samvete att sorten, såvitt sökanden 
har sig bekant, icke före den dag då ansökningen göres eller enligt 5 ~ 
skall anses gjord blivit känd på sätt som enligt 3 § tredje stycket hindrar 
registrering. 

I samband med ansökningen skall sökanden tillhandahålla en för 
provning av sorten behövlig mängd växtmaterial därav. 

Sökanden skall erlägga fastställd ansökningsavgift. 

8 § Sortbenämning skall göra det möjligt att skilja växtsorten från 
andra sorter. 

Sortbenämning får icke godtagas om den 
1. består av enbart siffror, 
2. uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten, 
3. strider mot lag eller annan författning eller mot allmän ordning el

ler om den är ägnad att väcka förargelse, 
4. kan förväxlas med sortbenämning som för sort av samma eller när

stående växtart införts eller föreslagits för införande i växtsortregistret 
eller annan officiell sortlista eller som användes på förökningsmaterial 
av sådan sort, 

5. kan förväxlas med varumärke, namn, firma eller annan beteckning 
för vilken annan än sökanden åtnjuter skydd och som skulle ha utgjort 
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hinder mot att registrera sortbenämningen som varumärke, för material 
av växtsort eller för varor av liknande slag, 

6. kan förväxlas med sådant varumärke för material av växtsort eller 
för varor av liknande slag, för vilket sökanden åtnjuter skydd. 

Konungen kan under förutsättning av ömsesidighet förordna, att sort
nämning som registrerats eller sökts registrerad i främmande stat, skall 
utan hinder av första och andra styckena registreras i Sverige, om icke 
synnerliga skäl är däremot. 

9 § I samma ansökan får icke sökas registrering av två eller flera växt
sorter. 

10 § Sökande, som icke har hemvist i Sverige, skall ha ett här bosatt 
ombud, som äger företräda honom i allt som rör ansökningen. 

11 § Har sökanden ej iakttagit .vad som är föreskrivet om ansökan el
ler föreligger annat hinder för bifall till ansökningen, skall sökanden fö
reläggas att inom viss tid yttra sig eller vidtaga rättelse. 

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande el
ler vidtaga åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, avskrives ansökningen. 
Erinran härom skall tagas in i föreläggandet. 

12 § Föreligger hinder för bifall till ansökningen även efter det yttran
de avgivits och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall 
ansökningen avslås, om ej anledning förekommer att ge sökanden nytt 
föreläggande. 

13 § Påstår någon inför växtsortnämnden att han äger bättre rätt till 
växtsorten än sökanden och är saken tveksam, kan nämnden förelägga 
honom att väcka talan vid domstol inom viss tid vid påföljd att hans 
påstående annars lämnas utan avseende vid ansökningens fortsatta pröv
ning. 

Är tvist om bättre rätt till sorten anhängig vid domstol, kan registre
ringsansökningcn förklaras vilande i avbidan på att målet slutligt avgö
res. 

14 § Visar någon inför växtsortnämndcn att han äger bättre rätt till 
växtsorten än sökanden, skall nämnden överföra ansökningen på ho
nom, om han yrkar det. Den som får en ansökan överförd på sig skall 
erlägga ny ansökningsavgift. 

Om överföring yrkas, får ansökningen ej avskrivas, avslås eller bifal
las, förrän yrkandet slutligt prövats. 

15 § Är ansökningshandlingarna fullständiga och föreligger icke hin
der för registrering, skall växtsortnämndcn kungöra ansökningen för att 
bereda allmänheten tillfälle att inkomma med invändning mot ansök
ningen. 

Invändning göres skriftligen hos växtsortnämnden inom tid som 
nämnden bestämmer. 
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16 § Växtsortnämnden skall föranstalta om prov med material av växt
sorten, om ej detta av särskilda skäl anses onödigt. För proven skall er
läggas fastställd avgift. 

17 § Sedan tid för framställande av invändning mot ansökningen ut
gått och prov med material av växtsorten slutförts, tages ansökningen 
upp till fortsatt prövning. Vid denna prövning äger 11-14 §§ tillämp
ning. 

Sökanden skall beredas tillfälle att yttra sig över gjord invändning och 
utfört prov. 

18 § Talan mot slutligt beslut av växtsortnämnden i ärende angående 
ansökan om registrering av växtsort får föras av sökanden, om beslutet 

gått honom emot. Mot beslut, varigenom ansökan bifallits trots att in
vändning framställts i behörig ordning, får talan föras av den som gjort 
invändningen. Återkallar invändaren sin talan, får denna likväl prövas, 
om särskilda skäl föreligger. 

Mot beslut, varigenom yrkande om överföring enligt 14 § bifallits, får 
talan föras av sökanden. Den som framställt yrkande om överföring får 
föra talan mot beslut varigenom yrkandet avslagits. 

19 § Talan enligt 18 § föres hos lantbruksstyrelsen genom besvär inom 
två månader från beslutets dag. Den som vill anföra besvär skall inom 
samma tid erlägga fastställd bcsvärsavgift vid påföljd att besvären an
nars ej upptages till prövning. 

Mot beslut av lantbruksstyrelsen får talan föras av sökanden, om be
slutet gått honom emot. Talan föres hos Konungen genom besvär inom 
två månader från beslutets dag. 

20 § Bifalles ansökan om registrering av växtsort och vinner beslutet 
härom laga kraft, skall sorten tagas in i växtsortregistret och registrering
en kungöras. 

Beslut att avskriva eller avslå ansökan som kungjorts enligt 15 § skall 
kungöras, sedan beslutet vunnit laga kraft. 

Yäxtförädlarrättens giltighetstid 

21 § Växtförädlarrätt gäller från den dag, då ansökningen om registre
ring bifölls, och kan upprätthållas under femton eller, såvitt gäller vin, 
fruktträd och deras grundstammar, skogsträd och prydnadsträd, aderton 
år räknat från ingången av året efter det, då beslutet om registrering 
vann laga kraft. 

Användande av sortbenämning 

22 § Den som yrkesmässigt utbjuder till försäljning eller eljest tillhan
dahåller förökningsmaterial av växtsort, för vilken registrering skett, 
skall därvid använda den för sorten registrerade benämningen även se
dan skyddstiden för sorten utgått eller växtförädlarrätten eljest upphört. 

Registrerad benämning på sort eller en med denna förväxlingsbar be
nämning får ej användas för annan sort av samma eller närstående 
växtart eller för material av sådan sort, så länge registreringen av benäm
ningen består. 
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Årsavgifter 

23 § För växtförädlarrätt skall för varje kalenderår räknat från och 
med året efter det, då ansökan om registrering bifallits, erläggas fast
ställd årsavgift, om annat icke bestämts med stöd av 49 §. 

Årsavgift förfaller till betalning första dagen av det kalenderår den 
avser. Årsavgift för år, som börjat innan växtsorten registrerats eller in
om två månader därefter, förfaller dock först två månader efter dagen 
för registreringen. Årsavgift får ej erläggas innan registrering skett och 
ej heller tidigare än sex månader före det kalenderår avgiften avser. 

Årsavgift får, med den förhöjning som är fastställd, erläggas inom sex 
månader efter förfallodagen. 

Efterkontroll 

24 § För kontroll av beständigheten hos registrerad växtsort kan växt
sortnämnden förelägga sortinnehavaren att tillhandahålla nämnden för
ökningsmaterial av sorten samt erforderliga handlingar och upplysningar. 

Licens, överlåtelse m. m. 

25 § Har sortinnehavaren medgivit annan rätt att yrkesmässigt utnytt
ja registrerad växtsort (licens), får denne överlåta sin rätt vidare endast 
om avtal träffats därom. 

Ingår licensen i en rörelse får den dock överlåtas i samband med över
låtelse av rörelsen eller del därav, om ej annat avtalats. I sådant fall sva
rar överlåtaren alltjämt för att licensavtalet fullgöres. 

26 § Har växtförädlarrätt övergått på annan eller har licens upplåtits 
eller överlåtits, skall på begäran och mot fastställd avgift anteckning där
om göras i växtsortregistret. Visas att licens som antecknats i registret 
upphört att gälla, skall anteckningen avföras. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om tvångsliccns. 
I mål eller ärende om växtförädlarrätt anses den som sortinnehavarc, 

vilken senast blivit införd i växtsortregistret i denna egenskap. 

27 § Förses icke marknaden med förökningsmatcrial av registrerad 
växtsort på skäliga villkor och i den omfattning som är påkallad med 
hänsyn till folkhushållet eller eljest från allmän synpunkt, kan den som 
vill här i riket yrkesmässigt utnyttja sorten få tvångslicens därtill, om 
godtagbar anledning till underlåtenheten saknas. Tvångslicens innefattar 
även rätt att av sortinnehavaren få förökningsmaterial av sorten i den 
omfattning som är skälig. 

28 § Tvångslicens får icke meddelas annan än den som kan antagas 
ha förutsättningar att utnyttja växtsorten på godtagbart sätt och i över
ensstämmelse med licensen. 

Tvångslicens utgör icke hinder för sortinnehavarcn att själv utnyttja 
sorten eller att upplåta licens. Tvångslicens kan övergå till annan endast 
tillsammans med rörelse vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts sko
fo ske. 
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29 § Tvångslicens meddelas av rätten, som även bestämmer i vilker 
omfattning växtsorten får utnyttjas samt fastställer vederlaget och ÖV· 

riga villkor för licensen. När väsentligt ändrade förhållanden påkalla1 
det, kan rätten på yrkande upphäva licensen eller fastställa nya villko1 
för denna. 

Växtförädlarrättens upphörande m. m. 

30 § Erlägges ej årsavgift enligt 23 §, är växtförädlarrätten förfallen 
från och med ingången av det år för vilket avgift icke erlagts. 

31 § Har växtsort registrerats i strid mot 1 eller 2 § eller mot 3 § första 
stycket 1 eller tredje stycket och föreligger alltjämt hindret, skall rätten 
pi'1 talan därom häva registreringen. Registreringen får dock icke hävas 
på den grund att den som fått registreringen varit berättigad till endast 
viss andel i växtförädlarrätten. 

Talan som grundas på att växtsort registrerats för annan än den som 
är berättigad därtill enligt 2 § får föras endast av den som påstår sig vara 
berättigad till sorten. Talan skall väckas inom ett år efter det att käran
den fått kännedom om registreringen och de övriga omständigheter på 
vilka talan grundas. Var sortinnchavaren i god tro när sorten registrera
des eller när växtförädlarrättcn övergick på honom, får talan icke väckas 
senare än tre år efter registreringen. 

I övriga fall får talan föras av var och en som lider förfång av regi
streringen och, om det är påkallat från allmän synpunkt, av myndighet 
som Konungen bestämmer. 

32 § Har växtsort registrerats för annan än den som är berättigad där
till enligt 2 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra registre
ringen på honom. Talan skall väckas inom tid som anges i 31 § andra 
stycket. 

33 § Har sortinnchavaren ej efterkommit föreläggande av växtsort
nämndcn enligt 24 § och utgör underlåtenheten hinder för tillförlitlig ef
terkontroll av växtsorten, skall nämnden avföra sorten ur registret. 

Finnes registrerad växtsort icke ha bibehållit det eller de kännetecken 
som vid registreringen skilde sorten från andra sorter, skall växtsort
niimnden avföra sorten ur registret. 

34 § Om sortinnehavaren skriftligen hos växtsortnämndcn avstår från 
Yäxtförädlarrätten, skall nämnden avföra växtsorten ur registret. 

Är växtförädlarrätt utmätt eller är tvist om överföring av registrering 
anhängig, får sorten icke på begäran av sortinnehavaren avföras ur 
registret så länge utmätningen består eller tvisten icke blivit slutligt av
gjord. 

35 § Har sortbcnämning registrerats i strid mot denna lag och förelig
ger alltjämt skälet mot registrering, skall växtsortnämnden registrera ny 
benämning för växtsorten. Detsamma gäller om registrerad sortbenäm
ning uppenbarligen blivit ägnad att vilseleda allmänheten eller blivit stri
dande mot allmän ordning eller ägnad att väcka förargelse. 
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Sortinnehavare skall i fall som avses i första stycket beredas tillfälle 
alt föreslå ny benämning. 

Registrerad benämning på sort, för vilken skyddstiden utgått eller 
växtförädlarrätten eljest upphört, får på sortinnehavarens begäran eller 
då anledning därtill eljest föreligger efter prövning av växtsortnämnden 
avföras ur växtsortregistret, om benämningen icke längre användes. 

Ansvar och ersättningsskyldighct m. m. 

36 § Gör någon intrång i växtförädlarrätt och sker det uppsåtligen, 
dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om 
målsägande anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat 
från allmän synpunkt. 

37 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i växtföräd
larrätt skall utge skälig ersättning för utnyttjandet av växtsorten samt er
sättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Föreligger en
dast ringa oaktsamhet, kan ersättningen jämkas. 

Gör någon intrång i växtförädlarrätt utan uppsåt eller oaktsamhet, 
skall han utge ersättning för utnyttjandet av sorten, om och i den mån 
det är skäligt. 

Talan om ersättning för intrång i växtförädlarrätt skall väckas inom 
fem år från det skadan uppkom vid påföljd att rätten till ersättning an
nars är förlorad. 

38 § På yrkande av den som lidit intrång i växtförädlarrätt kan rätten 
efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång förordna, 
att växtmaterial med avseende å vilket intrång föreligger skall mot lösen 
utlämnas till den som lidit intrånget eller ock förstöras. Detta gäller icke 
mot den som i god tro förvärvat materialet eller särskild rätt till detta 
och ej själv gjort intrång i växtförädlarrätten. 

Material som avses i första stycket får tagas i beslag, om brott som 
anges i 36 § skäligen kan antagas föreligga. Vad som är föreskrivet om 
beslag i brottmål i allmänhet äger därvid tillämpning. 

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan rätten på yrkande 
förordna, att innehavare av material som avses där skall äga förfoga 
över materialet mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt. 

39 § Utnyttjar någon yrkesmässigt växtsort, som avses med ansökan 
om registrering, äger vad som sägs om intrång i växtförädlarrlitt motsva
rande tillämpning, om ansökningen leder till registrering. Till ansvar får 
dock icke dömas, och ersättning för skada på grund av utnyttjande som 
sker innan ansökningen kungjorts enligt 15 § får bestämmas endast en
ligt 37 § andra stycket. 

Bestämmelsen i 37 § tredje stycket äger icke tillämpning, om ersätt
ningstalan väckes senast ett år efter det växtförädlarrätten registrerades. 

40 § Har registrering av växtsort hävts genom dom som vunnit laga 
kraft, får icke dömas till straff, ersättning eller säkerhetsåtgärd enligt 
36-39 §§. 
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Föres talan om intrång i växtförädlarrätt och gör den mot vilken talan 
föres gällande att registreringen bör hävas, skall rätten på hans yrkande 
förklara målet vilande i avbidan på att frågan om registreringens hävan
de slutligt prövas. Är talan härom icke väckt, skall rätten i samband 
med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan ta
lan skall väckas. 

41 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 22 § dömes 
till böter. Han skall även ersätta uppkommen skada. Föreligger endast 
ringa oaktsamhet, skall ej dömas till ansvar. Ersättningen kan i sådant 
fall jämkas. 

Rättegångsbestämntclscr 

42 § Sortinnehavare eller den som på grund av licens får utnyttja växt
sort kan föra talan om fastställelse, huruvida han på grund av registre
ringen åtnjuter skydd mot annan, ifall ovisshet råder om förhållandet 
och denna länder honom till förfång .. 

Under samma villkor kan den som driver eller avser att driva verk
samhet föra talan mot sortinnehavare om fastställelse, huruvida hinder 
föreligger mot verksamheten på grund av registreringen. 

Göres i mål som avses i första stycket gällande att registreringen bör 
hiivas, äger 40 § andra stycket motsvarande tillämpning. 

43 ~ Den som vill väcka talan om hävande av registrering av växtsort, 
om överföring av registrering eller om meddelande av tvångsliccns skall 
anmäla detta till växtsortnämndcn samt underrätta var och en som enligt 
växtsortregistret innehar licens att utnyttja sorten. Vill licenstagare väcka 
talan om intrång i växtförädlarrätten eller om fastställelse enligt 42 § 
första stycket, skall han underrätta sortinnehavaren därom. 

Underrättelseskyldighet enligt första stycket anses fullgjord, när un
derrättelse i betald rekommenderad försändelse sänts under den adress 
som antecknats i växtsortregistret. 

Visas icke, när talan väckes, att anmälan eller underrättelse skett en
ligt första stycket, skall kiirandcn ges tid därtill. Försitter han denna tid, 
får hans talan icke tagas upp till prövning. 

44 § Finnes ej enligt rättegångsbalkcn behörig domstol för talan om 
bättre rätt till växtsort, om hävande av registrering av sort eller om över
föring av sådan registrering, om tvångslicens eller om fastställelse enligt 
42 § väckcs talan vid Stockholms tingsrätt. · 

45 § Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål som avses i 13, 29, 31, 
32, 36-39 eller 42 § sändes till växtsortnämnden. 

Särskilda bestämmelser 

4(1 § Sortinnchavarc som icke har hemvist i Sverige skall ha ett här 
bosatt ombud med behörighet att för honom taga emot delgivning av 
stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om växtför
ädlarrätt med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för 
part att infinna sig personligen inför domstol. Ombud skall anmälas till 
växtsortregistret och antecknas i detta. 

1 t Riksdagen 1971. 1 sam[, Nr 40 
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Har sortinnehavare ej anmält ombud enligt första stycket, kan delgiv
ning i stället ske genom att den handling som skall delges sändes till ho
nom med posten i betalt brev under hans i växtsortrcgistret antecknade 
adress. Är fullständig adress ej antecknad i registret, kan delgivning ske 
genom att handlingen anslås i växtsortnämndcns lokal. Om delgivning
en skall kungörelse införas i allmänna tidningarna. Delgivningen anses 
ha skett när vad nu sagts blivit fullgjort. 

47 § Konungen kan under förutsättning av ömsesidighet förordna. att 
10 eller 46 § icke skall gälla i fråga om sådan sökande eller sortinncha
vare som har hemvist i viss främmande stat eller har ett i den staten bo
satt ombud som anmälts hos växtsortnämndcn och äger sådan behörig· 
het som avses i nämnda paragrafer. 

48 § Talan mot annat slutligt beslut av växtsortnämnden enligt denna 
lag än som avses i 18 § föres hos Jantbruksstyrelsen genom besvär inom 
två månader från beslutets dag. Den som vill anföra besvär skall inom 
samma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid påföljd att besvären an
nars ej upptages till prövning. 

Talan mot lantbruksstyrelsens beslut föres hos Konungen genom be
svär inom två månader från beslutets dag. 

49 § Avgifter enligt denna lag fastställes av Konungen eller, såvitt gäl
ler avgifter för prov enligt 16 §, av myndighet som Konungen bestäm
mer. Vid fastställande av årsavgifter kan Konungen förordna att ett eller 
flera av de första åren skall vara avgiftsfria. 

50 § Konungen kan förordna att undersökning av växtsort för vilken 
registrering sökes får äga rum hos myndighet i annan stat eller hos inter
nationell institution samt att den som söker registrering för sort, för vil
ken han tidigare sökt registrering i annan stat, skall vara skyldig att re
dovisa vad myndighet i den staten delgivit honom rörande prövningen 
av villkoren för registrering. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971. 
Ansökan om registrering av växtsort, som tagits in i rikssortlistan un

der tiden den 1 juli 1968--den 30 juni 1971, skall vid tillämpning av 3 § 
första stycket 1 och tredje stycket anses gjord samtidigt med intagning
en i rikssortlistan, om ansökan om registrering göres inom sex månader 
efter denna lags ikraftträdande. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) 

Härigenom förordnas, att 85 § utsökningslagen (1877: 31 s. 1) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

(N11rarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 
85 §1 

När fast - - - - - - hos överexekutor. 
Då fast - - - - - - utmätningen skett. 
Utmätes fartyg - - - - urskiljande erfordras. 
Gäller utmätningen - - - - - rörande luftfartyg. 
Myndighet, vilken - - - - - - är sagt. 
Har domstol - - - - - till överexckutor. 
Sker utmätning - - - till kommerskollegium. 

Utmätes patent eller mönster
rätt, skall utmätningsmannen oför
dröjligen till patent- och registre
ringsvcrket sända bevis om utmät
ningen med angivande av patentets 
eller mönsterregistreringens num
mer. 

Utmätes patent eller mönster
rätt, skall utmätningsmannen oför
dröjligen till patent- och registre
ringsverkct sända bevis om utmät
ningen med angivande av patentets 
eller mönsterregistreringens num
mer. Utmätes växtföriidlarrätt, 
skall lltmätningsmannen ofördröj
ligen till statens växtsortnämnd 
siinda bevis om utmätningen med 
angivande av registreringens mun
mer. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971. 

1 Senaste lydelse 1970: 490. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i införsellagen (1968: 621) 

Härigenom förordnas, att 2 § införsellagen (1968: 621) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 
2 §1 

Genom införsel - - - - - en arbetstagares, 

3. periodiskt utgående vederlag 3. periodiskt utgående vederlag 
för utnyttjande av patent eller för utnyttjande av patent, möns
mönsterrätt eller av rätt till litte- terrätt eller växtförädlarrätt eller 
rärt eller konstnärligt verk eller av rätt till litterärt eller konstnär
annat sådant eller för överlåtelse ligt verk eller annat sådant eller 
av rörelse. för överlåtelse av rörelse. 

4. vad som - - - - - - eller livränta. 
Med livränta - - - - - - sådan anledning. 
Förvissa-------i 22 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971. 

1 Senaste lydelse 1970: 494. 
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Utdrag av protokollet över justilieärenden, hållet inför Hans 
.J!aj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 
20 november 1970. 

?\ärvarande: 

Statsminislern PALME, ministern för utrikes ärendena NILSSON, statsråden 
STR.:\NG, ANDERSSON, HOl.:!\IQVIST, ASPLING, SVEN-ERIC NILSSON, LUNDKVIST, 
GmJEH, :MYRDAL, Om-1:-:oFF, \V1cK:1.IAN, MonERG, BENGTSSON, NoRLING, 
LöFBERG, LmnoM, CARLSSON, .FELDT. 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen
sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om viixtförädlarrätts
lag m. m. och anför. 

I Inledning 

Svensk växtförädling stöds sedan länge av statsmakterna genom direkta bi
drag över statsbudgeten. Från och med den 1 juli 1961 gäller dessutom enligt 
en förordning som sedermera ersatts av förordningen (1967: 139) om obli
gatorisk statsplombering av utsädesvara och om växtförädlingsavgift att en 
särskild avgift, växtförädlingsavgift, tas ut vid stalsplombering av utsäde. 
Avgiften tillförs en särskild fond, växtförädlingsfonden, som används för 
bidrag till växtförädlarna. 

Däremot saknas i Sverige besliirnrnelser som ger viixtförädlarna priYat
rättsligt skydd för sina produkter. 

Vid en konferens i Paris år HJ61 i vilken deltog tio västeuropeiska stater, 
nämligen Belgien, Danmark, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Ita
lien, Nederländerna, Spanien, Storhrilannien, Sverige och Österrike, antogs 
en internationell konvention för skydd av växlförädlingsprodukter. Kon
ventionen, som är dagtecknad den 2 december Hl61, undertecknades av Bel
gien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien och Nederländerna. 
Senare har även Danmark, Schweiz och Storbritannien undertecknat kon
ventionen. Sedan Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna 
och Storbritannien utfärdat lagstiftning i ämnet och ratificerat konventio
nen trädde denna i kraft den 10 augusti 1968. Konventionen torde i fransk 
version och översättning till svenska få fogas till statsrådsprotokollet i detta 
ärende som bilaga 1. 
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Enligt ko11Yentionen skall siat som anslutit sig till denna lillerkiinna för
ädlaren ett privatriillsligt skydd för hans förä1llingsres11Itat och ge förädlare 
i annan unionsstat samma behandling i fråga om skyddet som statens egna 
medborgare. 

l\Icd stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 9 november 1962 Lillkalla
de chefen för jordbruksdepartementet den 27 november 1962 sex sakkun
niga för att verkställa utredning och avge förslag rörande skyddet av växt
förädlingsprodukter och diirmcd sammanhängande frågor. De sakkunniga 
antog benämningen viixtförädlingsskyddsutredningen. 

Sedan nordiska rådd den rn februari 1964 beslutat rekommendera rege
ringarna i de nordiska länderna att undersöka rnöj ligheterna att åstadkom
ma en gemensam nordisk lagslil'Lning angående skydd av växtförädlings
produkter, har utredningen bedrivit sitt arbete i samverkan med särskilda i 
Danmark, Finland och Norge utsedda kontaktorgan. 

Utredningen avgav i juni 1969 betänkandet Växtförädlarrält med för
slag till lag om växtförädlarrätt m. m. (SOU 1969: 15) 1 • Förslagen torde få 
fogas till stalsrådsprotokollet i delta iirende som bilaga 2. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksåklagaren 
(RA), Svea hovrätt, stalskontorct, riksrevisionsverket (RHV), lantbrukssty
relsen, skogsstyrclsen, statens jordhruksnämnd, kommerskollegium, patent
och registreringsverket, näringsfrihelsombudsmannen (NO), statens pris
och kartellnämnd, Nordiska rådets svenska delegation, Stockholms rådhus
rätt, statens centrala frökontrollanstalt, statens plantskolenämnd, lanlhruks
högskolan, statens råd för skogs- och jordbruksforskning, skogs- och lant
bruksakadcmien, skogsbruksulredningen, Sveriges advokatsamfund, Sveriges 
lanthruksförbund, Sveriges utsädcsförening, Landsorganisationen i Sverige 
(LO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Svenska arbetsgi
vareföreningen (SAF), Institutet för skogsförbättring, Institutet för växt
forskning och kyllagring, Institutet för växtförädling av frukt och bär, 
Koopcraliva förbundet (KF), Riksförbundet Landsbygdens folk (HLF), 
Svenska föreningen för industriellt rättsskydd, Svenska lantmännens riks
förbund, Svenska patentombudsförcningen, Svenska plantskolornas riksför
bund, Sveriges fföhandlareförening, Sveriges fröodlareförbund, Sveriges han
dclslrädgårdsmäslareförlrnnd, Sveriges potalisodlares riksförbund, Sveriges 
yrkesfruklodlares riksförbund, ~onl-Rose, Allmänna svenska ulsädesaktic
bolaget, Aktiebolaget Findus, Hilleshögs fröakticbolag, J. E. Ohlsens Enke 
aktiebolag och ,V. \Vcihull aktiebolag. Algot Holmherg & Söner AB har in
kommit med en skrivelse. 

1 Betänkandet är umlcrtccknal av landshövding Allan Nordenstam, ordförande, profrsso 
Harald Esbo, justitierådet Torwald Iksscr, dircktiircn Fritz Tryggvcson, palenträllsråtlet Clac 
Uggla och professor Erik Akc1'berg i egenskap av sakkunniga samt <lircktiiren :\fats Blom, kansli 
rådet Stig Johansson, tlisponcntcn Allan I.oftenius och konsul \Vidar \Vcibull i egenskap av 
experter. t:tredningcns sekreterare har varit hovrättsrådet Sigvard :'.\fejegilrd. 
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IU. har bifogat yttranden fn\n vissa {tklagarmyndigheter, Jantbruksstyrel
scn yttrande från originalulsiiclrsnämndcn och kommerskollegium yttran
den fn'\.n hanclelskamrarna i l\Jalmö, Göteborg. Borås, h'.arlstad, Visby och 
Sundsvall. 

P:'\. grurnhal av utredningens förslag har inom j uslitiedeparlemenlet upp· 
riittats förslag till lagstiflning i ämnet. 

2 Sammanfattning av förslaget 

I Swrige har statsmakterna sedan länge gell ekonomiskt stöd åt växt· 
förädlingen. Diircmol saknas möjligheter till privaträttsligt skydd för växt
föriicllingsprodnktcr. Ar HlGl har emellertid underlecknals en internationell 
konvention för skydd av viixlförädlingsproduklcr, vilken hygger på syste
met med privatriillsligt skydd. Konventionen har triilt i kraft år Hl68. Det 
fi_irslng till växlföriidlarriiltslag som nu läggs fram syftar Lill att ge växl
föriidlarna det i kmn-entioncn förutsatta skyddcl och all göra det möjligt för 
Sverige att anslnla sig till ko1wenlionen. 

Förädlaren av en växtsorl eller den tiJJ vilken hans riitl övergått skall en
ligt förslaget kunna genom registrering få ensamriitt alt yrkesmässigt 11 L
nyttja sorten ( växtföräcllarriitt). Som rcgislrcringsmyndighet föresl{ts elt 
11yll organ, statens växtsorl11iim11<l, som iir en utbyggnad av den hittillsrn· 
rande orii-,rinalulsiidesniimndcn och som iivcn skall överta denna nämncls 
uppgift att pröva odlingsvärdet av sort för stah;plombering. 

Grundläggande förntsällningar för växtförädlarrätl är att väx{sorten skil
jer sig frun annan sort som blivit känd före dagen för regislrcringsansök
ningen samt atl den är likformig och beständig. Regislreringsförfarandel 
ordnas sDm cll förprön1ingssyslem, dvs. växtsorlnämnden undersöker om 
skyddsförulsältningarna är uppfyllda. Granskningen kompletteras med ell 
kungörelse- och invändningsförfarande. Vid registrering av växtförädlarräll 
skall iiYCn registreras särskild benämning för sorten. 

Kostnaderna för rcgistreringsmyndighelens verksamhet och för den prov
odling som behövs för alt fastställa om förutsättningar för skydd är för 
handen skall i princip täckas genom avgifter av dem som söker och förvär
var växtförädlarrätt. 

Viixtföriidlarriitt innehiir enligt förslaget ensamrätt för sorlinnehavaren 
alt yrk<'smiissigl framsliilla och marknadsföra fiirökningsmalerial av sorten 
saml i vissa fall också att yrkesmiissigt mwföula sorten för framställning av 
fiirökningsmaterial av annan sorl. Däremot ger växlförädlarrälten inte en
samrätt att framställa konsumtionsvara. I fråga om prydnadsväxter innefat
tar rällcn också användandet av plantor eller delar av plantor som föriik
ningsmatcrial för yrkesmässig framställning av snittblommor eller annat 
material för prydnadsändamål. Ensamrätten kan inskränkas genom regler 
om 1 ,·ångslicens. Sådan licens kan meddelas av domstol om marknaden inte 
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förses med förökningsmaterial av skyddad sort på skäliga villkor och i den 
omfattning som med hänsyn till folkhushållet eller annat allmänt intresse 
finnes påkallat. - Den som uppsåtligen gör intrång i annans växlförädlar
rätt dömes enligt förslaget till bölcr eller fängelse i högst sex månader. Atal 
får väckas bara efter angivelse och om åtal av särskilda skäl finnes påkallat 
från allmän synpunkt. Skadcslåndsskyldighet inträder vid intrång i växl
förädlarrätt, även om dctla skett utan uppsåt eller oaktsamhet. 

Förslaget innehåller vidare bl. a. bestiimmelser om s. k. konvcntionsprio
ritet, om överföring av registrcringsansökan och av registrering, om använ
dande av sorlbenämning, om efterkontroll av skyddad sort, om hävande :l\' 

registrering som skett i strid mot skyddsförnls~ittningarna och om s. k. om
budstvån«. ::> 

3 Allmän bakgrund 

3.1 Växtförädling i Sverige 

Växtförädling med direkt sikte på att framställa nya växtsorter för prak
tiskt bruk utförs så gott som helt av enskilda företag. I fråga om lantbrul.:s
viixter är förädlingen koncentrerad till fyra företag, nämligen Sveriges 
ulsädesförening, Wcibullsholms växtförädlingsanstalt, Algot Holmberg & Sö
ner AB och Hilleshögsinstitutet. 

Sveriges utsädesförening har sitt säte i Svalöv i ~lahnöhus län. Den leds 
av en styrelse på åtta personer, varav fem är tillsatta av Kungl. Maj :l. 
Föreningen åtnjuter statsbidrag till så stort belopp att staten får anses ha 
påtagit sig det huvudsakliga ansvaret för föreningens verksamhet. Förening
en har byggt ut elt nät av försöksstationer som numera täcker hela landet, 
bl. a. åtta filialer jämte substalioner. Förädlingsverksamheten är uppdcla1l 
på sex föriidlingsavdclningar, nämligen vete- och havreavdelningen, råg
och kornavdelningen, oljcväxtavdelningen, fodcrväxlavdelningcn, potatisav
delningen och trindsädesavdelningen. En filial i Västernorrland sysslar med 
norrländska förädlingsfrågor och är främst inriktad på vallväxter samt 
korn och havre. Utöver förädlingsavdclningarna finns vid lrnvudanslallen i 
Svalöv två serviceavdelningar, som på olika sätt betjänar förädlingsarbetcl. 
Den ena, cytogenetiska avdelningen med växtfysiologi, har till uppgifl att 
utföra metodundersökningar, som kan utgöra underlag för förädlingsavdel
ningarnas verksamhet, samt att på olika sätt skapa vidgad ärfllig variation. 
Den andra avdelningen, den kemiska, är uppdelad på olika sektioner för 
cerealkemi, fettkemi och nutritionsproblem. Vid denna utförs metodforsk
ning som underlag för selektionsarbetel mot bättre kvalitet. 

Weibullsholms växtförädlingsanstalt, som tillhör \V. Weibull AB och är 
förlagd till \Veibullsholm vid Landskrona, har byggt upp clt omfattande 
system av försök i landets olika delar. Dessutom finns filialanläggningar. 
Bolaget har sedan några år tillbaka en förädlingsstalion i England. Ett dol-
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lerbolag arbetar med växtförädling i Brasilien. FörädlingsYCrksamhctcn ut
övas för närvarande på fem skilda specialavdelningar, nämligen avdelning
arna för korn och korsblomslriga oljeväxter, för havre, för höslvete och 
vårvete, för vallväxter samt för köks- och blomslerväxler. För utförande av 
speciella uppgifter har inrättats ett cytogenetiskt laboratorium, elt resistens
biologiskt laboratorium och ett kemisk laboratorium. V crksamhcten vid 
cytogenetiska laboratoriet är i stort uppdelat på tre huvudlinjer, nämligen 
polyploidförädling, mutalionsforskning och undersökningar av annan karak
tär. Mutationsforslmingen ägnas i slor litsträckning åt grundläggande teore
tiska frågor. Vid det resistensbiologiska laboratoriet utförs arbete med alt 
för de skilda förädlingsavdelningarnas räkning bygga in resistens i föräd
lingsmalerialet samt att undersöka nya förädlingslinjcrs motståndskraft mot 
de viktigaste sjukdomarna. 

Algot Holmberg & Söners AB, som sedan år 1966 också tillhör "\V. 'VcibuH 
AB, har sin verksamhet i Xorrköping. Förädlingsverksamhelen avser bl. a. 
vete, korn och havre samt sojabönor. Sojabönförädlingen har främst gällt 
sojan som producent av högvärdigt protein och har tagit sikte på att an
passa sojan till svenska betingelser. 

Vid Hilleshögsinstitutet vid Landskrona, vilket tillhör det i Cardokoncer
nen ingående Hillcshögs Frö AB, drivs förädling av sockerbetor. Förädlings
verksamheten har utvidgats till andra länder och institutet bedriver nu soc
kerbetsförädling även i Holland, England, Finland, Frankrike, Italien och 
Österrike. Försöksstationcr har inrättats i England, Holland och Italien. 

Förädlingsverksamhet beträffande lantbruksväxterna bedrivs vid insti
tutioner vid lanlbrukshögskolan. Verksamheten är främst inriktad på pro
blem av grundforskningskaraktär. 

Växtförädling beträffande triidgårdsväxter bedrivs framför allt vid 'Vei
hullshohns växlförädlingsanstalt, lantbrukshögskolan, Hanunenhögs växl
förädlingsanstall och .J. E. Ohlsens Enke AB. 

Förädlingen av frukt och bär bedrevs fram till den 1 juli 1970 vid Insti
tutet för växtförädling av frukt och bär, vars verksamhet grundades på ett 
avtal mellan staten och en stiftelse, bildad av icke-statliga intressenter. 
Sedan staten från och med nämnda dag helt övertagit verksamheten har den 
inordnats i l:mtbrukshögskolans institution för frukt- och bärodling men 
bedrivs liksom tidigare på fastigheten Balsgård i Kristianstads län. Verk
samheten syftar främst till all framställa nya sorter av de i vårt land odlade 
frukt- och bärslagen. Arbetena omfatlar i första hand fruktträd, främst 
äpple men även päron, plommon och körsbär. Bäl"\'äxtförädlingen ägnas 
särskilt jordgubbar och hallon. Institutets arbetsuppgifter omfattar också 
forskning bl. a. rörande växtmaterialets arvsförhållanden. 

Vid Hammenhögs växtförädlingsanstalt, som ägs av elt dotterbolag till 
Allmänna svenska utsädesaktiebolaget, drivs växtförädling framför allt med 
trädgårdsväxter, särskilt köksväxter. 
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.J. E. Ohlsens Enke AB är cll dansk.ägt företag, som drin•r en omfattande 
förädling av lrädgårdsväxter i Danmark. Vid bolagets egendom Ohlsgård 
vid :\Ialmö förekommer framför allt förädlings- och försöks,·crksamhct he
lriiffande köksväxter och prydnadsblommor. Arbetet är främst inriktat på 
att åstadkomma bättre odlingsmaterial för den yrkesmässiga trädgårdsnä
ringens behov. 

Även med avseende på trädgårdsväxterna bedrivs grundforskning vid in
stitutioner vid lantbrukshögskolan. 

På det skogliga området förekommer förädlingsverksamhet i enskild regi 
praktiskt taget enbart vid Institutet för skogsförbättring, elt halvstatligt 
hranschforskningsinstitut som är förlagt till Uppsala. Institutet inriittades 
tir 1967 genom avtal mellan staten och en stiftelse. Den praktiska växtför
iidlingen består huvudsakligen i urvalsförädling men även i viss ulstriick
ning av korsnings- och polyploidförädling. Förädlingen utförs främst vid 
lrc försöksstationcr, Ekebo i Malmöhus län, Brunnsberg i Värmlands län 
och Sundbo i Västernorrlands län. 

Vicl skogshögskolans genetiska institution bedrivs genetisk grundforsk
ning och praktisk förädling på det skogliga området. Även en del andra 
insli lut ioner vid högskolan arbetar med förlidlingsproblem, bl. a. resistens
frågor. 

3.2 Den svenska växtförädlingens praktiska betydelse 

Den praktiska Yiixtföriidlingen har genom hittills uppnådda resultat till
fört vårt land högst betydande viirden. Den för olika växtslag genomsnitt
liga skörden per hektar har mer iin fördubblats under en hundraårsperiod. 
Denna utveckling har delvis betingats aY en rad driftsrationaliserande åt
gänler samt en del rent odlingstekniska förbättringar. Till avsevärd del har 
dock viixtförii<llingen hidragi t till resulla let. De driflsrationaliserande åt
gärderna har också i sin lur i vissa fall ställt ett ökat krav på växtföräd
lingen. 

Ett försök all uppskatta det genom föriicllingens samlade insatser åstad
komna merYiirdet av elen totala skörden omkring år 1950 i förhållande till 
odlingsmaterialet vid sekelskiftet gjordes av 11)53 års växtföriidlingsutrcd
ning, som år 1955 avgav elt beUinkande angående statens stöd ål växtför
iidlingen m. m. (SOU 1956: 4). Mervärdet uppskattades av utredningen till 
ett belopp som närmade sig 200 milj. kr. per år räknat i 1950 års penning
värde. För sädesslagens del kunde man enligt utredningen räkna med att 
växtförädlingen ökat avkastningen i förhållande till de gamla oförädlade 
lantsorterna med omkring 30 % för höst vete, 20 % för vårvele och korn samt 
15 % för havre. Genom förädling framställda nya sorler innebar också -
framhöll utredningen - förbäLLringar aY många andra praktiskt betydelse-
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fulJa egenskaper, .såsom stråslyrka, kval i tct, motslimclskrafl mot vissa pa
rasiter m. m. 

ökningen i avkastningen har efter år 1950 fortsatt för samtliga viktigare 
lantbruksväxter. Viixtförädlingcn har under de senaste årtiondena också 
åsladkomm'it stora förbättringar i fråga om andra egenskaper hos lanlbruks
växtcrna än avkastningsförmågan, bl. a. stråslyrka och andra kvalitativa 
egenskaper. Dessa förbältringar kan anses helt allmänt ha varit av stor be
tydelse. 

Förädlingsarbelel med köksväxter har lett till en förhållandevis lika vär
defull förbättring av odlingsmalerialet som beträffande lantbruksväxterna. 
De stora framstegen i fråga om denna föriidling har uppenbarligen varit m· 
stor betydelse för vårt folkhushåll och för utvecklingen av vårt lands köks
viixtproduktion. Framsteg har också gjorts på prydnadsviixtområdet samt 
i fråga om fruktträden och hiirväxtcrna. 

Svenska växtsorter av stråsädcsslagcn har länge haft en omfattande sprid
ning i Europa. I syfte att få en närmare uppfattning om denna spridning 
gjorde växtförädlingsskyddsutrcdningcn en undersökning i saken avseende 
förhållandena åren 1960 och 1967. En sammanställning och redovisning av 
rcsnltatel återfinns i bctiinkandct i en tabell (SOU 1969: 15 s. 43---44). 

Undersökningen visar att de svenska sorterna dominerade odlingen av 
hiistvete i Danmark och Norge. Vårvete odlades över huvud taget i ganska 
ringa utsträckning i Europa. Det var främst i Sverige och Finland samt 
Storhritannien, Irland och Förbundsrepubliken Tyskland, där man kunde 
lala om en större kontinuerlig odling av dessa växtslag. De svenska vår
vctesortcrna dominerade år 1960 helt i Irland men hade år 1967 gått vä
sen lligt tillbaka. I Danmark, Finland, Schweiz och ös lerrike upptog de 
svenska vårvetesortcrna en stor del av den odlade vårvetearealcn. Beträf
fande höstråg, som såsom brödsäd var av ganska underordnad betydelse i 
flertalet länder i Västeuropa, upptog svenska sorter en stor del av rågarealen 
i Danmark och Xorge. De svenska sorterna av havre dominerade år 1960 
odlingen i de skandinaviska länderna och förekom även i betydande om
fattning i en rad andra europeiska länder. Odlingen av svenska sorter hade 
dock är Hl67 minskat överallt ulom i Norge. I fråga om vårkorn har den 
svenska växtförädlingen haft sin största internationella framgång. Svenska 
sorter av detta växtslag upptog lir 1960 i de flesta västeuropeiska länder he
tydligl mer än halva kornarealen. Denna dominans hade emellertid upphört 
år 1 !)l)7 i alla länder utom Frankrike. Hl67 års siffror visade dock att svenska 
kornsorter fortfarande odlades i mycket stor utsträckning. 

Sammanfattningsvis framhöll utredningen att tabellen visade att svenska 
föriidlingsprodukter betriiffandc stråsäd väl kunnat hävda sig i internatio
nell konkurrens. Odlingen av svenska sorter hade emellertid gått tillbaka 
något under de senaste åren. Förklaringen härtill torde vara konkurrensen 
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från nya sorter som framställts i andra västeuropeiska länder där viixtför
ä<llingcn efter andra världskriget alltmera utvecklats. Utredningen konsta
terade vidare att vissa i annat sammanhang gjorda beriikningar tydde på att 
förbrukningen av utsiide av svenska sorter sammanlagt var större i ullandcl 
iin i Sverige. 

3.3 Det allmännas stöd åt växtförädlingen 

I växtförädlingsskyddsulredningens betänkande redovisas dels de åtgärder 
som statsmakterna vidtagit för att direkt stöda växtförädlingen dels vissa 
författningar som tillkommit i annat huvudsakligt syfte än att bereda växt
förädlarna rättsskydd för växtförädlingsprodukler men som möjligen kan 
medföra visst begränsat sådant skydd. 

Svensk växtförädling har sedan länge stötts med bidrag över slatslmd
geten. Syftet härmed torde bl. a. vara att ge privata och halvstatliga växt
förädlingsföretag ekonomiska resurser till viss grundforskning samt till 
sådan tillämpad forskning som utgör en förutsättning för efterföljande 
praktisk. växtförädling. Genom statsbidragen får förädlingsförelagen vi
dare möjlighet att ta upp arbetsuppgifter inom den praktiska viixtföräd
lingen, vilka är långsiktiga eller förbundna med särskilda ekonomiska ris
ker och osäkerhetsmoment. Dessutom bereds företagen tillfälle alt i viss om
fallning inrikta sin verksamhet på sorter, som iir avsedda för begränsade 
geografiska områden eller för mindre grupper av odlare. 

Bidrag över statsbudgeten utgår sedan år 1886 till Sveriges utsädesför
ening. För budgetåret 1970/71 uppgår bidraget till 4 542 000 kr. Föreningen 
får dessutom statliga medel dels indirekt genom att dess servicevcrksamhel 
tas i anspråk för arbeten som bekostas av allmänna medel, dels genom att 
slalens råd för skogs- och jordbruksforskning anvisar medel lill forskare 
vid föreningen. 

Sedan år 1924 lämnas statsbidrag till \V. \Veibull AB för dess praktiskt 
vetenskapliga verksamhet vid \Veibullsholm. Bidraget utgör för budgetåret 
1970/71 225 000 kr. Enskilda befattningsharnre vid anstalten får härjämle 
medel av statens råd för skogs- och jordbruksforslming för speciella un
dersökningar. Till Algot Holmherg & Söner AB utgår för dess arbeten med 
hl. a. sojaväxlförädling elt statsbidrag, som budgetäret Hli0/71 uppgår till 
30 000 kr. 

Direkta statsbidrag utgår också till Instilulet för skogsfiirbätlring bl. a. 
för dess skogstrådsförädlingsverksamhet. För budgetåret 1970/71 utgör bi
draget 836 000 kr. 

övriga enskilda växtförädlingsföretag i Sverige driver sin förädlingsverk
samhet utan direkta statliga bidrag. 

Genom två förordningar (1961: 144 och 145), vilka trädde i tillämpning 
den 1 juli 1961, infördes ett system med obligatorisk statsplombering av ut-
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sädesvara och växtförädlingsavgift. Syftet med systemet var att genomföra 
en kvalilelskontroll av utsäde och att förse landets växtförädling med avse
värt förstärkta resurser. Systemet omfattade till en början bara stråsäd 
och trindsäd. Enligt en ny förordning (1967: 139) om obligatorisk statsplom
hering av utsädesvara och om växtförädlingsavgift, som trädde i kraft elen 
1 juli 1968 och som ändrats år 1969 (1969: 826), gäller systemet från och 
med den 1 juli 1970 potatis, stråsäd, trindsäd, vallbaljväxt och vallgräs, 
beta - varmed avses endast foderbeta - kålrot, roYa, fodermärgkål, grön
foderraps, raps, rybs, vitsenap och oljedådra, dvs. samtliga lanthruksväxter 
-- utom sockerbeta, lin och hampa - samt alla grönyteväxtcr. Närmare be
stämmelser om statsplomheringen finns i kungörelsen (1968: 214) om stals
plombering av utsäde, vilken ändrats år Hl69 (1969: 827), samt i kungörel
ser a\· lantbruksstyrelsen. 

Systemet fungerar i huvudsak på följande sätt. Utsäde av de ovan niimn
da lanthruksväxterna får i regel inte säljas för användning som utsäde eller 
exporteras med mindre det är statsplomberat. Undantag görs för enstaka 
försäljning utan offenlligt utbud, om säljaren odlat utsädet och inte yrkes.:. 
mässigt driver handel med utsädesvaror. Statsplombering får i princip 
bara ske av utsäde av sort som prövats lämplig att odla i Sverige och av 
stamutsäde, dvs. utsäde i förädlarens hand av sådan ny växtförädlings
produkt som prövats lämplig alt föröka. Lantbruksstyrelsen får dock med
ge plombering även av annat utsäde om det bedöms nödvändigt för all till
godose försörjningsbehov eller möjliggöra lämplig export. Prövningen görs 
av en särskild nämnd, originalntsädesnämnden, som varje säsong utger en 
rikssortlista upptagande de sorter som förklarats berättigade till stalsplom
bering. Vid plomberingen av utsädesvara skall den som begärt plombering
en erlägga växtförädlingsavgift. Avgiften för stråsäd och trindsäd var fram 
till den 1 juli 1967 1 kr. per deciton, varefter den höjdes till 1 kr. 2;) öre per 
deciton. I övrigt är avgiften per deciton 50 öre för potatis, 15 kr. för vall
baljväxt, vallgräs och beta samt 25 kr. för övriga lantbruksväxter. Om växt
förädlingsavgift gäller i tillämpliga delar förordningen (1959: 92) om för
farandet vid viss konsumtionsheskattning. Bcskatlningsmyndighet är statens 
centrala frökontrollanstalt. Uppburna avgiftsbelnpp tillförs en särskild fond, 
växlförädlingsfonden, vilken förvallas enligt grunder som fastställts av 
Kungl. Maj: L. 

I detta sammanhang kan tilläggas all kungörelsen (1968: 214) om stats
plombering av utsäde gäller all utsädes vara som avses i lagen ( 1928: 289) 
angående handel med utsädesvara, dvs. allt frö som är avsett till utsiide 
utom skogsfrö och frö av växter, som odlas blott till prydnad. Rikssortlis
tan omfattar därför inte bara kvalitelsprovade sorter av lantbruksväxterna 
utan också sorler av köksväxter vilka vid prövning i praktiskt viktiga avse
enden visat sig vara lämpliga för svensk växtodling. För köksväxterna är 
stalsplombering som framgår av det föregående inte obligatorisk. I viss ut
sträckning plomberas dock köksväxtutsäde frivilligt. 
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Ur viixtförädlingsfonden sker utdelning två gånger om året genom bidrag 
till svenska växtförädlare och svenska representanter för utländska föräd
lare. Om utdelningen beslutar Kungl. Maj :t efter förslag av lantbruksslyrel
sen. Varje föriidlarcs bidrag från fonden skall i princip molsvara summan 
av de växtförädlingsavgiftcr, som influlit för de sorter han framställt. För 
medelstilldelningen gäller särskilda villkor, vilka närmare angetts i den 
proposition som låg till grund för de båda nämnda förordningarna av år 
1961 (prop. 1961: 92). För att svensk förädlare skall erhålla bidrag kräYS 
alt han vid tiden för hidragsheslulet fortfarande bedriver växtföriidling i 
ej allenast obetydlig omfattning. För att representant för sortinnehavare 
i främmande land skall kunna få bidrag ställs krav på att det andra landet 
medger svenska föriicllare motsvarande förmåner. Medel, som inte kan ut
delas enligt angivna principer, skall slällas till förfogande för statens forsk
ningsråd för skogs- och jordhruksforskning alt av rådet användas för att 
stödja forskarinsatser inom växtförädlingens område. Eftersom fonden inte 
belastas med några omkostnader för uppbörd och administration, kommer 
medlen oavkortade växtförädlingen tillgodo. 

Utdelningar från fonden har uppgålt till följande belopp per budgetår i 
runda tal, nämligen 1,4 milj. kr. 1961/62, 1,7 milj. kr. 1962/63, 1,5 milj. kr. 
1963/M, 1,6 milj. kr. 19tJ4/65, 1,9 milj. kr. 1965/66, 1,8 milj. kr. 1966/67, 
2,3 milj. kr. 1967 /68, :~.4 milj. kr. 1968/69 och 3,6 milj. kr. 1969/70. Höj
ningen av beloppen för de två sisla budgetåren är betingad av alt avgiften för 
strå- och trindsäd höjdes till 1 kr. 25 öre per decilon fr. o. m. den 1 juli 1967 
och alt systemet utvidgades till väsentligt flera arter fr. o. m. den 1 juli 1968. 
Såvitt gäller svensk förädlingsverksamhet har bidrag ur fonden l. o. m. bud
getåret 1968/70 tilldelats följande svenska företag, nämligen Sveriges ulsä
desförening, "r· "rcibull AB, Hammenhögs frö, som ägs av Allmänna svenska 
utsädesaktiebolaget, Skåne-Hallmuls utsädes AB, som sedan år 1964 ägs av 
\V. \Veibull AB, och Institutet för växtforskning och kyllagring. Bidragen till 
Sveriges utsädesförening har utgått med belopp som växlat mellan 600 000 
kr. och 1,5 milj. kr. Till \V. \Veibull AB har årliga bidraget - inklusive 
bidrag till företaget som representant för utländska förädlare - varierat 
mellan 600 000 kr. och 1,5 milj. kr. De övriga företagen har fått endast miml
re belopp. Till svenska representanter för förädlare i Danmark, Nederlän
derna och Förbundsrepubliken Tyskland har utgått bidrag med ej obe
tydliga belopp. Sålunda uppbar t. ex. det sedan år 1964 av \V. Weibull AB 
ägda AB Hallands frökontor som representant för utländska förädlare 1969/ 
70 bidrag med 134 000 kr. 

Statsplomberingen sker normalt i någon av klasserna statsplomb A, B, C, 
D eller E. Statsplomb A avser stamutsäde; klassen förekommer inte i all
männa marknaden. Statsplomb B avser basutsäde och rätten att få utsäde 
plomberat i denna klass är förbehållen förädlaren eller dennes represen
tanl. En förutsättning för plombering i statsplomb B är att varan utgör 
skörd av odling, som grundats på av förädlaren utvalt stamutsäde, vilket i 
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fråga om sorlrenhet godkänts av frökontrollanstalten. Då endast plombe
ral utsäde får saluföras yrkesmässigt innebär della att förädlaren praktiskt 
selt har ensamrält att föra sin sort i handeln. Genom denna ensamrält har 
föriidlaren eller hans rättsinnehavare möjlighet att dra ekonomisk fördel 
av förädlingsresultalel såvitt gäller generationer av en sort som kan ifråga
komma för plombering i stalsplomb B. 

I övrigt hindrar slalsplomheringsreglerna inte att vem som helst förökar 
och säljer utsäde av en slatsplomberad sort utan tillslånd av den som fram
ställt sorlen. Under den senaste femårsperioden tillhörde i medeltal cirka 
12 % av allt stalsplomberat utsäde av stråsäd statsplomb B och dess tidigare 
motsvarighet. Den genom plomberingsförfattningarna uppkomna ensamrät
ten är således begränsad till en relativt trång sektor av den svenska utsädes
mar knad en. 

Den nya patentlagen (1967: 837), som trätt i kraft den 1 januari 1968, 
undantar uttryckligen från patent växtsorter eller väsentligen biologiskt för
farande för framslällning av växter. Patenterbart är emellertid mikrobiolo
giskt förfarande och alster av sådant förfarande. Huruvida patent kunde 
meddelas på växtsort enligt den tidigare gällande patentförordningen var ej 
Jiist i författningstexten. Något patent som direkt avsett en växtsort har 
emellertid såvitt bekant ej meddelats enligt denna förordning. 

Varwnär/-.:eslagen (1960: 644) lär i viss utsträckning ha utnyttjals av för
ädlingsföretagen för skydd av deras förädlingsprodukter. Varumärke skall 
sålunda ha använts för att skilja av växtföriidlaren saluförda utsädesvaror 
från andra näringsidkares. Därvid är emellertid att märka att det bara är 
varumärket och inte den sort, på vilken förädlaren använder varmuärket 
som skyddas. Varumärkesreglerna hindrar därför inte, alt en konkurrent 
saluför utsäde av samma sort under annat namn eller atl han siiljer utsäde 
av sorten utan att ange namnet. 

Beträffande utsädesvaror som skall statsplomberas föreligger skydd mot 
omdöpning. Statsplomberingsbestämmelserna kräver nämligen i regel att ut
sädet skall härstamma från sort som vid det särskilda prövningsförfarandet 
åsatts ett godtagbart namn. Plombering kan ej ske under annat namn än 
det för plombering godkända sortnamnet. Om delta namn tillika registrentls 
eller inarbetats såsom varumärke kunde det göras gällande att varumär
kesskyddet såsom sådant skulle förhindra elt obehörigt begagnande av det 
godkända sortnamnet och alt således varumärkesregistreringen i förening 
med bestämmelserna om statsplomberingen på växlförädlingsområdet skul
le skänka ett bättre skydd än varumärkeslagstiftningen i och för sig kan ge. 
Emellertid kan det hävdas att godtagandet av ett varumärke som sort
namn medför att varumärket degenereras som kännetecken och övergår 
till att bli en allmän beteckning på sorten. Därmed skulle varumärkesskyd
det inle längre kunna upprätthållas. Det är således ovisst om något skydd 
verkligen kan uppnås på denna väg. Domstolsavgöranclen på området tor
de saknas. 
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Enligt uppgift av patenl- och registreringsverket har under ganska lång 
lid årligen något eller några tiotal varumärken för växtförädlingsproduk
ler registrerats. Härav synes framgå att växtförädlare och deras marknads
föringsorgan haft intresse av att utnyttja varumärkeslagstiftningen. För
iidlarens avsikt med att såsom varumärke registrera sortnamn tycks ofta 
ha varit att försäkra sig om att ensam kunna förse marknaden med utsäde 
av sorten. Däremot synes man hittills ej ha utnyttjat varumärkesskyddet 
genom licensgivning. 

3A Växtförädlarkonventionen 

Den i inledningen nämnda växtförädlarkonventionen är i sina grunddrag 
uppbyggd efter mönster av Pariskonventionen för skydd av den industriella 
äganderäLLen och Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga 
verk. I ingressen understryks den vikt som skydd för växtförädlingsproduk-
1.er har för jordbrukets utveckling och för tillvaratagande av förädlarnas 
inlressen. Ändamålet med konventionen är enligt artikel 1 alt tillerkänna 
och tillförsäkra förädlaren av en ny växtsort eller hans rättsinnehavare en i 
konventionen närmare bestämd rätt. Ordet sort är närmare bestämt i artikel 
2 moment 2. 

Konventionen bygger på principen om s. k.. nationell behandling. Detta 
innebär, att de skyddsberättigade, fysiska eller juridiska personer, skall i de 
andra unionsstaterna åtnjuta samma rättigheter som lagstiftningen i dessa 
Hinder tillerkänner de egna medborgarna, artikel 3. 

Konventionen är enligt artikel 4 moment 1 tillämplig på alla vä:rtsläklen 
och växtarter. Enligt moment 2 förbinder sig unionsstaterna alt vidla alla 
nödiga åtgärder för att efter hand tillämpa konventionens bestfönmclser på 
ett allt större antal växtsläkten och växtarter. Vid tiden för konventionens 
ikraftträdande skall varje konvenlionsstat enligt moment 3 inom dess terri
torium tillämpa konventionens bestämmelser på åtminstone fem av de 
växtsliiktcn, "\'ilka upptagits på en till konventionen fogad lisla. Dessutom 
förbinder sig konvenlionsslat att tillämpa nämnda hesfanunelser på ytterli
gare växtsläklen på listan inom följande tider, räknade från konventionens 
ikraftträdande med avseende på dess territorium, 

a) inom en tid av tre år på minst två växtsläkten 
b) inom en tid av sex år på minst fyra växtsläkten 
c) inom en tid av åtta år på alla växtsläkten som är upptagna på listan. 

- Den Lill konventionen fogade listan upptar sammanlagt 13 växtsläkten, 
nämligen vete, korn, havre alternativt ris, majs, ·potatis, ärt, böna, lusern, 
rödklöver, rajgriis, sallat, äpple och ros alternativt nejlika. 

De allmänna skydds{ örutsiittningarna regleras av artikel 6 i konventio
nen. Enligt moment 1 fordras för skydd att sorten kan skiljas från redan 
kiinda sorter, att den är likformig och stabil samt alt den skall erhålla en 
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bC'nfönning. Särskillnadsknwel är upptagel under a) och angC'r atl den nya 
sorlen skall, oavsett om den iir framstiilld på artificiell eller naturlig väg, 
kunna genom ett eller flera viktiga kiinnetecken klart skiljas från alla 
andra, vid Liden för ansökningen om skydd kiinda sorter. Siirskiljande kän
netecken kan vara av morfologisk eller fysiologisk art. Såsom exempel på 
situationer då allmän kännedom föreligger niimns alt sorlen redan odlas 
eller kommersiellt utnylljas, alt den intagits i en officiell sortlisla eller an
miilts Lill en sådan eller att den förekommer i en referenssamling eller nog
grant beskrivits i en publikation. Likformighetskravct är upplaget under c) 
och anger atl den nya sorten skall vara lillriickligl homogen med hiinsyn ta
gen till de siirdrag som dess sexuella eller vegetativa förökning betingar. 
Kravet på stabilitet är upplaget under d) och anger att den nya sorten skall 
vara beständig med hänsyn till sina viisentliga kännetecken. Detta innebär 
alt elen skall förbli överensstfönmande med beskrivningen av sorten efter 
upprepad förökning eller, i fall att föriidlaren fastställt en särskild förök
ningseykel, efter avslulandet av varje sådan cykel. Under e) föreskrivs alt 
den nya sorten skall erhålla en benämning i enlighet med vad som anges i 
artikel 13. - Punkten b) upptar ett par kompletteringar till särskillnads
kraveL under a). För det första stadgas alt man inte mot förädlaren av en 
sort eller hans rättsinnehavare kan åberopa alt sorten förekommit i försök 
eller anmälts Lill eller upptagits i elt officiellL register. För det andra före
skrivs att då skydd för en växtsort söks i en unionsslat sorten inte får med 
medgi\·ande av föriidlarcn eller hans riittsinnehavare ha saluhållits eller 
kommersiellt utnytljals på denna stats territorium och ej heller sedan mer 
än fyra år på annan stats terrilorinm. 

I fråga om sorlbenämningen finns detaljerade bestämmelser i artikel 1:1, 
som också reglerar sortbenämningens förhållande till varumiirke. Särskilda 
föreskrifter ges för att säkerstiilla enhetliga sorlbeniimningar inom unions
området. 

I artikel 5 anges ensamrättrns innebiird. Enligt moml'nl 1 innehiir den 
riitl som tillerkiinns för::idlaren av en ny sorl eller hans riillsinnehayarc all 
hans tillstånd i förväg måste inhiimtas för framslällning. i och för kommer
siell avsällning, av förökningsmalerial såsom sådant av den nya sorlen saml 
för saluh{tllande och försäljning aY sådant malerial. Vegetalh-t föri.iknings
malerial innefattar äYCn hela plantor. För prydnadsYäxter gäller en viss ut
vidgning. Förädlarens rätt omfallar nämligen enligt samma moment också 
plantor av prydnadsväxter eller delar av sådana plantor, vilka normalt kom
mersiellt utnyttjas för andra ändamål iin förökning, i fall då de kommer
siellt ulnyltjas såsom förökningsmaterial för framställning av prydnadsvfr:\.
ler eller snittblommor. - Användning av sorten för vidareförädling omfat
tas normall inte av ensamriilten. Detta framgår av moment :3, som anger alt 
tillstånd av förädlaren eller hans riittsinnehavare ej erfordras då den nya 
sorten anviinds som utgångsmalerial för framställning av andra nya sorter 
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och ej heIIer då dessa andra nya sorter utnytljas kommersiellt. Dock giiller 
1let undantaget att tiIIstånd erfordras då upprepad anviindning av den nya 
sorten iir nödvändig för kommersiell framställning av annan sort. - Enligt 
moment 4 kan unionsstat för vissa växtsläkten eller viixtarter tillerkänna 
fiirädlaren en mer omfattande rätt än den som angetts i moment 1. 

Det fria utövandet av ensamrätten får enligt artikel 9 endast begränsas ay 
hänsyn till allmänt intresse. När en begränsning företas i syfte atl säker. 
ställa spridning av nya sorter skall staten vidta alla erforderliga åtgärder 
för att förädlaren eller hans rättsinnehavare skall få skälig ersättning. 

Skyddstiden regleras i artikel 8. I dess moment 1 anges att den rätt som 
tillerkänns förädlaren av en ny sort eller hans rättsinnehavare skaII beviljas 
för en begränsad lid, att skyddstiden inte får vara under 15 år samt att den 
för sådana växtslag som vin, fruktträd och deras grundstammar, skogsträcl 
och prydnadsträd inte får understiga 18 år. Skyddstiden i en unionsstat 
skall enligt moment 2 räknas från den dag då skyddet meddelades. Enligt 
moment 3 får varje unionsstat anta längre skyddslider och bestämma andra 
skyddstider för vissa grupper av växter för att ta hänsyn särskilt till de krav 
som stälis av föreliggande reglering av produktionen och handeln med ut
säde och vegetativt material. 

Att förutsättningar för skydd föreligger skall enligt artikel 7 faststiillas 
genom ett administrativt prövningsförf arandc. Artikel 2 föreskriver att en
samrätten skall ges genom en särskild skyddsform eller genom patent. För
ii1llaren eller hans rättsinnehavare får välja vilken unionsstat han först vill 
söka skydd i, artikel 11, och åtnjuter för sökande av skydd i övriga konven
tionsstater prioritet under en tid av 12 månader från elen dag då den 
första ansökningen in'gavs, artikel 12. Sistnämnda artikel, moment 4, stad
gar att åtgiirder som eljest skulle utesluta skydd, exempelvis att föremålet 
för ansökan offenlliggörs eller utnyttjas kommersiellt, under prioritetstiden 
kan företas utan sådan verkan. 

Artikel 10 reglerar i vilka fall ensamrätten skall förklaras ogiltig eller 
förfallen. 

I administrativt hi:inseende stadgar konventionen i huvudsak följande. 
De stater som deltar i konventionen bildar en union. Unionen och dess per
manenta organ har sitt säte i Gencve, artikel 1. Organen är rådet, bestående 
av en representant för varje unionsstat, och generalsekretariatet, benämnt 
byrån för internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter; 
hyrån står under schweiziska regeringens överinseende, artiklarna 15 och 
rn. Byrån, som leds av en generalsekreterare, har att fullgöra alla uppdrag 
och åligganden som rådet anförlrolt den, artikel 23. Unionens utgifter täcks 
väsentligen genom årsbidrag av unionsstalerna; bidragen bestäms av rådet 
i enlighet med vissa fastställda principer, artiklarna 21 och 21l. 

I sitt arbete använder byrån engelska, franska och tyska språken. Även 
rådets sammanträden hålls på dessa språk, artikel 28. 
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Konventionen står enligt arlikel 32. öppen för anslutning för stater som 
ej undertecknat konventionen. Förutsältning för anslutning är enligt arti
kel 30 bl. a. att staten tillförsäkrar övriga unionsstaters medborgare lämp
liga rättsmedel för att möjliggöra för dem att effektivt försvara de i konven
Lionen upptagna rättigheterna. För att slat skall få tillträda konventionen 
krävs att ansökan härom godkänns av unionen med fyra femtedelars majori
tet av närvarande medlemmar; vid omröstning skall tre fjärdedelar av 
unionsslalerna vara företrädda, artikel 32. 

4 Utredningen 

4.1 Allmänna synpunkter 

I fråga om växtförädlingens framtida uppgifter framhåller utredningen 
all nya och ökade krav kommer att ställas på växtförädlingen inte minst på 
grund av den ekonomiska och tekniska utvecklingen inom jordbruket och 
livsmedelsindustrin. Det finns många växtodlingsproblem på jordbrukets, 
trädgårdsnäringens och skogsnäringens områden som väntar på sin lösning. 
I Yårt land med dess starkt skiftande och i flera avseenden specifika klimat 
samt varierande jordarter kan för övrigt växtodlingsproblemen knappast lö
sas på annat säll än under medverkan av växtförädlingen. Skärpta krav 
kommer att ställas på sortmaterialet i samband med den omfattande meka
nisering som karakteriserar jordbrukets utveckling under senare år. Till 
växtförädlingens arbetsuppgifter hör bl. a. att ytterligare stegra avkastnings
förmågan hos våra odlade kulturväxter, att framställa sorter med inbördes 
skiftande tidighet - för att bättre kunna utnyttja den växande maskinpar
kcn - att kombinera hög avkastning med tidig mognad och alt åstadkom
ma god vinterhärdighet hos övervintrande växtslag. Behovet av kvaliletsför
hättringar i skilda hänseenden är enligt utredningen starkt framträdande. 
Såsom önskvärt nämns förbättring av bakningskvaliteten hos brödsäd, av 
mällningsresistansen hos råg och vete samt av proleinhalten och proteinets 
värde hos fodersäd och trindsäd. Angeläget anses också vara att höja oljehal
ten och förbättra oljans hållbarhet och näringsfysiologiska värde hos oljeväx
terna samt all åstadkomma nya kvalitelsegenskaper hos potatis alltefter an
vändningsområden m. m. I fråga om köksväxterna uppställer konservindu
strin speciella krav, som sammanhänger med lämpligheten för djupfrysning 
och annan konservering. Och eftersom de flesta av de odlade kulturväxterna 
i större eller mindre utsträckning angrips av sjukdomar och skadedjur un
der Hgetationsperioden och efter skörden ankommer del på växtförädlingen 
att forlsälta arbetet med att framställa växtsorter som har förmåga motstå 
angrepp från parasiter och andra skadegörare. 

Fiir att kunna möta de ständigt stigande kraven på sorter med förbätt
rade egenskaper och medverka till en fortsatt effektivisering av jordhrukel 
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och trädgårdsnäringen måste, framhåller utredningen, den praktiskt inrik
tade växtförädlingen tillföras ökade ekonomiska resurser. Möjligheterna fiir 
förädlingsförelagen all finansiera sin verksamhet genom alt ekonomiskt ut
nyttja sina förädlingsresullat har hittills varit otillräckliga. Verksamheten 
har därför i väsentlig grad fått lila till stöd från det allmänna. En viss höj
ning av statsbidragen har skett under senare år men denna har delvis avsett 
att täcka kostnaden för bestämda nya arbeten och i övrigt väsentligen blott 
inneburit att man bibehållit anslagens realvärden. Höjningen under år Hl67 av 
växtförädlingsavgiften och den följande år genomförda utvidgningen av syste
met har avsevärt förstärkt den praktiska växtförädlingens resurser. Systemet 
är emellertid begränsat till lantbruksväxtcrna och fortfarande ligger bl. a. 
köksväxter och planlskolenlster utanför. Enligt utredningens mening ~ir del 
uppenbart alt utdelningarna från växtförädlingsfonden med nuvarande av
giftsultag och begränsning i fråga om växtslag inte är tillräckliga för alt ge 
växtförädlingen erforderlig ökning i resurserna. 

En förstärkning av den praktiska växtförädlingens resurser kan ske ge
nom alt man bygger ut växlförädlingsavgiftssyslemet, genom alt man in
fiir ett privaträttsligt skyddssyslem eller genom alt man kombinerar dessa 
båda system. 

En ytterligare utväg att lösa växtförädlingens finansieringsproblcm är atl 
öka hidragen över slalsbudgelcn. Eftersom dirckliven inte anvisar denna ut
väg har ulredningen inte ansett sig böra närmare undersöka i vad mån en 
ökning här är motiverad och i vilka former den kunde genomföras. Utred
ningen framhåller emellertid att frågan om växtförädlingens behov av slals
bidrag inte kan lämnas hell utanför övervägandena. Frågan härom behand
las i annat sammanhang (avsnitt 4.7). 

L'trcdningcn diskuterar härefter de öniga lösningarna. 
Lösningen atl utvidga det nuvarande systemet med växtförädlingsavgifter 

kan enligt utredningen sjäh-fallct genomföras med bibehållande av grund
dragen av systemet. Detta system har den fördelen från adminislraliv syn
punkt att sättet för uppbörden av avgiften är enkelt och medger en säker 
konlroll. Den stalliga organisationen för uppbörd och fördelning av influtna 
medel har inle någon större omfallning och är ej kostsam. För sortinnehava
ren har systemet den fördelen, alt han inte belastas med några administra
tionskostnader för avgiften. För konsumenten är det en fördel att avgiften 
utgår med bestämt belopp, som i regel blir lika för varje sort. Från teknisk 
synpunkt skulle del ej möta större svårigheter att bygga ut systemet till 
alt omfalla alla de växtarter, beträffande vilka förädlingen kan anses vara 
i behov av ökat ekonomiskt stöd. Avgiften bör också, åtminstone beträffan
de flerlalel växtarter, kunna fastställas till belopp som ger en expanderande 
förädlingsindustri ett verksamt stöd. 

Utvägen alt införa elt privalrällsligt system för skydd av förädlingspro
dukler skulle innebära alt förädlaren ges en ensamrätt alt utnyttja sin nya 
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produkt. Det blir alltså förädlaren själv som bestämmer på vilka villkor 
hans produkter skall tillhandahållas allmänheten. Förädlaren fastställer så
lunda själv de licensavgifter som utgår. Ett privaträttsligt system medför 
för det allmänna den fördelen att staten inte alls behöver befatta sig med 
frågan om licensavgifterna. Det blir förädlarens ensak att vidta nödiga ar
rangemang för att utnyttja ett honom tillerkänt rättsskydd. 

Frtm organisatorisk synpunkt föreligger inte någon större skillnad mel
lan de båda systemen. Såväl ett offentligrättsligt som ett privaträttslig skydd 
kräver en statlig administration, som har hand om provningen av nya sorter 
och som prövar ansökan om intagning i rikssortlistan respektive om rätts
skydd för sorten. Den för ett privaträttsligt system nödvändiga administra
tionen blir något mera omfallande än administrationen av ell utvidgat of
fentligrättsligt system, men olikheten mellan systemen i detta hänseende 
bedöms dock inte som stor. De administrationskostnader som ett privaträtts
ligt syslem medför bör för övrigt hell eller åtminstone till övervägande del 
kunna tas ut av förädlingsföretagen. Vtredningen anser att en jämförelse 
mellan de båda systemen leder till alt de från administrativ och teknisk 
synpunkt kan anses likvärdiga. 

Fiir införande av ett privaträttsligt system talar enligt utredningens me
ning andra skäl. Till en början framhålls alt förädlaren i likhet med varje 
annan upphovsman får anses ha rättsanspråk på att få skydd för resultatet 
av ett skapande arbete. Han hiir enligt utredningens mening i princip inte 
vara sämre slälld än t. ex. en uppfinnare som genom patent kan skaffa sig 
ensamrält till sitt arbetsresultat. Med ett privaträttsligt system skulle den 
orättvisa undanröjas som ligger i att förädlaren med nuvarande regler inte 
får skälig ersättning för det välstånd han hjälper till att skapa. Sedan fiir
iidlaren marknadsfört en av honom framställd sort, blir den genast tillgäng
lig för allmänt begagnande. Förädlaren förlorar i stort sett kontrollen över 
förcikningen och marknadsföringen av sin sort och därmed också möjlig
heten att ekonomiskt tillgodogöra sig utnyltjandet av produkten. 

Till förmån för ett privaträttsligt skydd för växtförädlingsprodukter Lalar 
emellertid främsl det förhållandet alt Sverige genom att införa ett sådant 
skulle få möjlighet att ansluta sig till växlförädlarkonvcntionen. Systemet 
med växtförädlingsavgifter, som är av offentligrättslig karaktär, är inle 
så utformat och kan ej heller med bibehållande av sina hunuldrag utformas 
sf1 att konventionens krav tillgodoses. Ett privaträttsligt skydd här i riket 
skulle däremot möjliggöra en anslulning. 

Enligt utredningen får det anses angeläget att Sverige tillträder kom'en
tioncn. Denna har redan undert('cknats av åtta västeuropeiska länder, och 
det kan beräknas atl flera andra länder under de närmaste åren tillträder 
den. Ett tillträde till konvenlionen har till följd att förädlare i elt unions land 
har rätt att i annat unionsland åtnjuta samma förmåner i fråga om skyd
det för sina förädlingsprodukter som landets egna medborgare. En svensk 
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anslutning till konventionen skulle alltså medföra alt svenska förädlings
företag skulle i annat unionsland kunna få det skydd som landets egna för
ädlare där åtnjuter. Omvänt skulle förädlare i andra unionsländer kunna 
här i Sverige åtnjuta samma rättsskydd för sina produkter som de svenska 
företagen. 

Ett tillträde till konventionen skulle alltså vara ägnat att främja utbytet 
mellan Sverige och övriga unionsländer av lämpliga, förbättrade sorter av 
nyttoväxterna och prydnadsväxlcrna. H.edan nu saluförs i Sverige ett antal 
utländska sorter av lantbruks- och köksväxterna. Såsom förut redovisats 
odlas utomlands många svenska sorter. Av stråsädesslagen har svenska sor
ter länge haft en omfattande spridning i de västeuropeiska länderna. Från 
handeln med utsäde av dessa sorter har licensinkomster tillförts våra två 
största förädlingsföretag. Licensinkomsterna, som grundats på avtal med 
representanter i den främmande staten, uppgick år H)67 till ett nettobelopp 
av 0,7 milj. kr. av vilket en stor del kom från Frankrike. Större intäkter kom 
också från Belgien, Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna, 
Storbritannien och Österrike. 

Hittills har lagstiftning om skydd för viixlförädlingsproduktcr i enlighet 
med konventionens regler utfärdats i Danmark, Förbundsrepubliken Tysk
land, Nederländerna och Storbritannien. Denna lagstiftning uppställer, utom 
i Storbritannien, krav på konventionstillhörighet för att medborgare i främ
mande stat skall kunna få skydd för sina nya sorter. I Nederländerna synes 
dock svenska växtförädlare kunna tills ·vidare få rättsskydd för nya sorter 
enligt en specialregel. Med Danmark har Sverige vid årsskiftet 1967-
1968 träffat ett tillfälligt arrangemang i reciprocitetsfrågan. Denna innebär, 
att bidrag ur växtförädlingsfondcn skall utgå i Sverige för dansk växtsort 
av stråsäd och trindsäd efter samma grunder som gäller för svensk växt
sort och all nya svenska växtsorter av dessa växtslag skall kunna få skydd 
i Danmark enligt den danska lagen. Arrangemanget har på danskt förslag 
begränsats till att gälla till den 1 januari 1973. Att avtalet blivit tidsbegrän
sat beror enligt utredningen sannolikt på att man från dansk sida förväntat 
sig att Sverige snart skall ansluta sig till konventionen. 

Förutsättningar finns sålunda visserligen för att Sverige iiven utan ett 
konventionstilltriide skall kunna uppråtlhålla ett sorluthyte med Storbritan
nien och, under begränsad tid framåt, också me<l Nederländerna och Dan
mark. Beträffande andra stater som tillträder konventionen får det antas att 
de kommer att kräva ömsesidighet och att förmånerna i det svenska växt
förädlingsavgiflssystemet inte bedöms som tillräckliga för att de själrn skall 
ge skydd åt svenska växtförädlare. Förädlare i främmande stat som infört 
konvcntionssystemet kommer sannolikt inte att anse växtförädlingsav
giftssystemet tillräckligt lockande för att de här i Sverige skall söka mark
nadsföra sina nya, förbättrade sorter. 

Om Sverige inte inför privaträttsligt skydd för växtförädlingsproduktcr 
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och ansluter sig till konventionen riskerar man sålunda att det nuvaran
de, låt vara tämligen begränsade, sortutbytet med andra länder i huvudsak 
upphör och att svenska viixtföräcllingsförelag helt eller delvis förlorar sina 
hittillsvarande licensintäkter i konventionsländerna. Ett tillträde till konven
tionen skulle däremot främja sortutbytet mellan länderna. Detta utbyte 
skulle hell allmänt bli till ömsesidig nytta för odlarna, handeln, industrin 
och konsumtionen. 

För de svenska förädlingsförctagen skulle en anslutning lill konventionen 
bli till direkt fördel genom den möjlighet de skulle få att i andra nnionslän
der ekonomiskt utnyllja sina nya sorter och på så sätt öka sina intäkter på 
dessa. Utredningens undersökning av svenska sorters spridning i utlandet 
ger vid handen att svenska växtförädlingsföretag skulle på de sorter av 
stråsädesslagen som nu saluförs i Västeuropas stater ha intjänat licensav
gifter på 1,5-2 milj. kr. per år om avgifterna på handels utsäde bestämts till 
samma belopp som växlförädlingsavgiften, 1 kr. 25 öre per dcciton. Om 
licensavgiften utgått med belopp som numera tillämpas i dessa andra länder 
skulle nettointäkterna ha uppgått till omkring 3 milj. kr. per år. De här 
gjorda beräkningarna avser emellertid sorter som redan marknadsförts och 
för vilka konventionen ej ger rättsskydd. De gjorda beräkningarna ger där
för endast en antydan om den svenska växtförädlingens framtida möjlig
heter. 

Eftersom riittsskydd och därmed möjlighet till licensintäkter ges endast 
på nya sorter beror det ekonomiska utfallet på utländska marknader efter 
en anslutning till konventionen på de svenska förädlingsförctagens förmåga 
att konkurrera där med nya sorter. Enligt utredningens mening ligger den 
svenska förädlingen f. n. på en så hög nivå jämförd med flertalet andra län
ders inom kom·enlionsområdet att det hör kunna hållas för visst all den 
efter en anslutning till k011Yenlioncn skall finna fortsatt god avsättning för 
sina produkter i konvenlionsländerna. 

Av del anförda framgår enligt utredningen atl om ett privatriittsligl sy
stem införs i Sverige och Sverige vinner anslutning till konventionen sort
uthytct med andra länder kommer alt öka lill gagn för den svenska od
lingen, handeln, industrin och konsumtionen. Vidare kommer elen svenska 
förädlingens resurser att förbättras. Denna förbättring stimulerar i sin lur 
växtförädlarna alt framställa nya produkter som kommer allmänheten 
tillgodo. Starka skäl föreligger sålunda för att i Sverige införa ett konven
tionssystem. 

Enligt utredningens mening torde man inle ha anledning räkna med 
någon risk för alt ett privatriillsligt skydd för en sort skall utnyttjas för 
att hålla tillbaka spridningen av sorten. Förädlaren har själv intresse av alt 
så snart en ny sort uppförökats i lämpliga kvantiteter genast få ut den på 
marknaden för att kunna ekonomiskt tillgodogöra sig resultatet av sitt 
långvariga och kostsamma förädlingsarbetc. Erfarenheten från andra län-
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der med licenssystem på växtförädlingsområdet ger ej heller stiid för anta
gandet att ett privaträttsligt system försvårar elen önskvärda snabba sprid
ningen av nya, för folkförsörjningen värdefulla sorter. 

Eftersom fråga är om för folkhushållet mycket betydelsefulla produk
ter måste dock tillses all skydd finns mot att elt privaträttsligt syslem 
medför att nya bättre sorter undanhålls marknaden eller att prisnivån på 
utsäde blir osk::ilig. 

Ett skydd hiiremot kan enligt utredningens mening i första hand uppnås 
genom att ensamrällen begränsas till att omfatta bara yrkesmässig fram
stiillning och handel med förökningsmaterial av sorll'n. Begränsningen in
nehiir alt jordbrukare och andra odlare iiger att fritt utnyllja skyddade 
viixtsorler för framsttillning m· konsumtionsvara och alt frill föröka 
sorl er till eget u Lsiidc. 

Vidare bör enligt utredningens mening konkurrensen mellan olika sor
ter förhindra oskäliga prisstegl"ingar. Om en ny, rällsskyddad sort inte i. 
någon högre grad skiljer sig i fråga om odlingsegenskaperna från tidi
gare på marknaden förekommande sorter, måste sortinnehavarens miijlig
heler alt i konkurrensen med andra sorter ta ut ett jämförelsevis högt pris 
på eget förökningsmaterial av sin skyddade sort eller en hiig licensavgift 
på andra odlingar av sorten bedömas som ringa. Även om sorten innefat
tar cl t stort framsteg, måste konkurrensen från andra sorter normalt för
hindra att ett pris eller en licensavgift tas ut som inte står i proportion till 
vad som står att vinna genom förbättringen av sorten. Erinras kan i del
ta sammanhang om att under lång tid efter införandet av ett riitlsskydd 
tillgång kommer att finnas till äldre sorter för 'ilka inte kan meddelas 
rättsskydd och som därför alltjämt blir fria för odling och kan konkurrera 
med rältsskyclclade sorter. 

Fiir siirskilda fall, såsom t. ex. då en ny sort inte möter erforderlig kon
kurrens på marknaden, bör det emellertid finnas skydd mot alt ens::nurät
ten 11 lnyltjas för en oskälig prissättning i strid mol allmänhelcns intres
sen. 

Gällande bestämmelser rörande prisövervakning, förhindrande av kon
kurrensbegränsning m. m. bör kunna ge möjlighet till en viss pris- och 
konkurrensövervakning på förevarande område. Den ensamriilt som skall 
lillerkiinnas förädlaren står givetvis ej som stulan i strid med konkurrcns
begriinsningslagen. Åtgärder av konkurrenshegränsande karaktär som har 
ett omedelbart samband med ensamrätten iir också åtminstone i allmän
het undantagna från Jagens tilliimpning. Ingripande med stöd av denna Jag 
torde dock kunna komma i fråga t. ex. niir ensamrätten utnyttjats för att 
tvinga fram eller unclerstö1lja annan konkurrensbegriinsning. Kungl. Maj :t 
iiger vidare enligt konkurrenshegränsningslagen förordna om visst högsta 
pris på en Yara, om visst pris med hiinsyn till kostnaden och ÖHiga om
stiindigheter är uppenbart för högt och saken är av allmän betydelse. Syf-
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tel meli !wstänuuelsen iir atl ge samhället en möjlighet att ingripa i så
dnna fall då prisel på en vara till följd av ofullständighet i konkurrensen 
iir uppenbart för högt. Enligl utredningens mening bör bestämmelsen 
kunna tillämpas i fråga om förökningsmaterial av växtslag som för folkhus
hillkl iir av större betydelse. 

En yllerligare garanti mot missbruk av ensamrätten erhålls genom l1e
stiirnmelser om Lvångslicens, dvs. rätt för den som vill ulnyltja en skyd
dad prndukt att a\· myndighet erh:°tlla licens därtill. I detta hiinseende bör 
Lill en början beaktas här Lillämplig regel i växtföriidlarkonventionen (ar
tikel () ! . Denna föreskriver att del fria utövandet av ensamrälten inte får 
hegränsas av andra skäl än sådana som kan hänföras till det allmiinna in
Lresset. Föreskriften får anses medge unionsslat rätt bl. a. atl reglera mark
nadsföringen av skyddade sorter i syfte alt lösa spridnings- och prisfrågorna. 

Av intresse i delta sammanhang iir en redogörelse som utredningen läm
nar för frågans reglering i utliinclsk lagstiftning. Av redogörelsen framgår 
all all lagsliftning som hittills ulfiinlais i enlighet med konventionens reg
ler inneh:11ler hcstämmelser om L vi'mgslicens. Den danska lagen i ämnet 
ålägger förädlaren skyldighet att medverka till utbredningen av en ny sort 
genom atl sjiilv eller genom annan fullgöra beställningar på lämpligt för
iikningsma!erial av sorlen inom skiilig lid och i den omfattning som iir 
ni'1dvi:indig för att ganmlera alt allmiinhelen förses med material av sor
ten på skii!iga Yillkor. Tv{mgslicens kan erhållas av enskild person eller 
sa111manslnlning, om skyldigheten inle fullgjorts. Vidare äger lanlbruks
rninistern äHigga förii<llaren att IMn erwar utnyttja sorten, s. k. generell 
tn\ngslicens, om detln anses nödvändigt för att siikra ulbredningen av en 
ny sort eller för att molwrka en väsentlig försämring av villkoren för en 
fiin·iirvsgren. 

Den engelska lagen ger i princip varje kompetent odlare eller säljare 
rätt alt på skäliga villkor föröka eller sälja material av en skyddad sorl. 
Odlare eller ki"1pare kan på ansökan metltlelas lv[mgsliccns av elt officiellt 
organ, lhe Controller, om han inte får licens från föriidlaren eller villko
ren fiir alt rn licens är oskiiliga. 

Även i västtysk och holländsk lagstiftning gäller bestämmelser Li.Il skydd 
mot att ensamrätten utnyttjas på elt mot det allmännas intresse stridande 
siilt. Hiilt alt erhålla tvångslicens föreligger om sorlinnchayaren inle li.im
nat licenser för förökning och marknadsf'tiring av sorten i erforderlig om
fa!lning eller om sortinncharnren inle stiilll tillräckligt med föröknings
malerial till förfogande. En förutsättning för tv{rngslicens är dock att det 
motiYeras av 1lel allmiinnas intresse. Lagstiftningen ger också sorlinneha
varen möjlighet att i offentligt anhud erbjuda allmiinhelen licens (i den 
tyska lagstil'tningcn bcniimrnl ",Jedermanserlauhnis"). Delta system har 
tillkommil för att göra del liitlare för sorlinnehantren att få sorten spridd. 

Regler om tvångslicens i en svensk lag om privaträttsligt skydd för nya 
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fiiriidlingsprodukter bör enligt utredningen utformas i nära anslutning 
till de sålunda i ulliindsk lagstiftning förekommande bestämmelserna. 
Reglerna bör s:\lunda innebära alt det skall åligga sortinnehavare att läm
na licenser och Lillhandahålla förökningsmalcrial av sorten i den omfatt
ning som kan anses p:°1kallal med hiinsyn till folkhushållet eller annat all
mänt inlresse. Tvångsliccns skall kunna erhållas om sorlinnehavaren utan 
godtagbar anledning underlåtit alt fullgöra denna skyldighet. 

Vlredningen förmodar att Lvångslicensinslilulet i praktiken inte kom
mer alt få någon större tilliimpning. Viirdet av ett s~tdant inslilnt kan dock 
enligt utredningen inte miilas enbart genom <len omfattning i vilken del 
tas i anspråk. Hedan möjligheten Lill tv{mgslicens måste fä etl kraftigt in
flytande på den frivilliga licensgivningen och mcdwrka till alt licenser ut
färdas i rimlig utslriickning och på skäliga villkor. 

De skisserade begränsningarna i riitlsskyddct i förening med giillandc 
bestiimmelser rörande prisiivcrvakning, förhindrande av konknrrensbe
gränsning m. m. medför enligt utredningens mening ett betryggande skydd 
både för odlarna och för konsumenterna. 

Sammanfaltnings,·is föreslår utredningen - - under framhållande av all 
hänsyn främst tas till de fördelar som är alt vinna med en internationell 
li.isning av växtförädlingens rättsskyddsproblem - att etl privaträttsligt 
syslem för skydd av nya viixlförädlingsprodukter införs och att Sverige i 
samband diirmed tilltriidcr Yiixlföriidlarkonvcntionen. 

Emellertid föreslår utredningen, såsom framgår av det följande (annitt 
4.7), atl nu gällande system med växlförädlingsavgifler behålls vid sidan 
av och i kombination med elt privaträttsligt system. Även bidragen ö\·er 
statsbudgeten föreslås, såsom senare skall utvecklas (aYSnitl 4.7), ulgå även 

fortsättningen. 

4.2 Växtförädlarrättens objekt och subjekt 

Utredningen föreslår att viss ensamrätt, viixlfödidlarriilt, skall kunna för
viirvas till växtsort genom registrering. Termen växtsorl definieras inte i lag
förslaget. I motiven anförs atl med viixtsort avses hell allmiint en samling 
individer som i ett eller flera karakteristiska avseenden skiljer sig från 
andra enheter inom samma växtart. 

I princip bör enligt utredningen rältsskyddssystemct kunna tillämpas på 
alla växlsliikten och viixtarler. På grund av lagstiftningens syfte alt slödja 
vfö~lförädling iir det dock nalurligl att riitten begränsas till sorter som iir 
odlingsbara och alllså tillhör kullurväxtcrna. Ulredningen finner det inle 
önskviirt alt alla växtsläkten och viixlarter av kulturYiixterna på en gång in
ordnas i systemet, cflersom det bör finnas rådrum för avgörande i olika 
fall huruvida förädlingen inom visst verksamhetsområde ii.r i behov av 
skydd. Redan vid ikraftträdandet av lagstiftningen anser utredningen dock 
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att flertalet växtarter av lantbruksväxterna och köksväxterna bör kunna 
tas med i systemet. Beträffande dessa växter finns redan en väl ulvecklad 
organisation som kan ta hand om provningen av de sorter som anmäls för 
registrering. I fråga om vissa prydnadsviixter samt frukttri:id och bärväxter 
finns enligt utredningen ett framträdande behov av skydd för förädlings
produkter. Vad gäller skogslriid och andra skogsväxter sker däremot växt
förädling samt uppförökning och distribution av reproduklionsmaterial 
under sådana förhållanden alt. det inte torde finnas änledning att, åtmins
tone under de närmaste åren, inordna dessa växter i systemet. 

Utredningen föreslår alt det överlämnas åt Kungl. :Maj :t att bestämma 
de växtsliikten och viixtarter inom vilka växtförädlarriilt skall kunna för
\'iirvas. I ett utkast till tillämpningskungörelse upptar utredningen 96 växt
arter, som föreslås inordnade i systemet redan från början. Av de 96 arterna 
tillhör 44 lantbruksviixterna, 21 köksviixterna, 11 prydnadsviixterna samt 
20 frukllriiden och biirviixterna. 

Vidare föreslår utredningen som hunulregel att lagen skall vara tillämp
lig endast på växtsort som framställts här i riket samt på växtsort som fram
ställts utom riket av svensk medborgare. Utanför lagens omedelbara tillämp
ningsområde skall således enligt förslaget falla sort som framställts utom 
riket av utländsk medborgare. Skydd för sådana sorter hör enligt utredning
ens mening vara beroende av särskilt förordnande. Förutsältning för sådant 
förordnande bör vara att reciprocitet föreligger eller, om sådan inte finns, 
alt skydd för utliindsk sort skulle vara av betydande allmänt intresse. 

Som stöd för kravet på reciprocitet har utredningen anfört i huvudsak 
följande. Av de länder som hittills utfärdat lagstiftning i ämnet, dvs. Dan
mark, Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna och Storbritannien 
iir del endast Storbritannien som inte i princip kräver reciprocitet. Det 
viktigaste motivet till förslaget om privaträttsligt skydd åt viixtförädlingen 
iir önskemålet om att Sverige ska få större möjligheter att delta i det inter
nationella samarbetet. Eftersom den i Sverige bedrivna växlföriidlingen mås
te antas i allmänhet ha större förutsiitlningar att framställa för svenska 
förhållanden biiltre sorhnaterial ligger del niira till hands atl i första hand 
söka förbiiltra intäkterna för den hiir i riket bedrivna Yiixtförädlingen. Ett 
reciprocitctskrav i den svenska lagstiftningen får slutligen antns verka så 
att det ger större möjlighet för svenska intressen att påkalla skydd i andra 
liinder. 

Enligt utredningens förslag kan endast fysisk person anses som för
iidlare. Utrc1lningen har övervägt om inte också en juridisk person skulle 
kunna godtas som förädlare och framhåller att till förmån för en sådan 
ståndpunkt talar framför allt att växtförädling ofta utförs inom företag som 
är inriktade på sådan verksamhet och att det material, på vilket framställ
ningen av en ny sort grundar sig, byggs upp steg för steg inom företaget, 
ofta under flera årtionden och med en skiftande krets av medarbetare. Det 
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kan vara svårt all avgöra vem inom företaget som gjort den avgörande in
satsen vid sortens tillkomst. De nu nämnda förhållandena är emellertid en
ligt utredningens mening inle tillräckliga för alt man skall avvika från 
den reglering av frågan som gjorts i patenträtten och som för övrigt också 
genomförts i lagstiftning mots\'arandc den nu aktuella i bl. a. Förbundsre
publiken Tyskland och Neclerliinderna. 

Frågan om rätten till sorter som har framslällts av en arbetstagare eller 
en uppdragstagare i och för hans tjänst respektive uppdrag får enligt ut
redningen avgöras med tillämpning av allmänna arbetsrättsliga grundsat
ser. Utredningens uppfattning iir att frågan om arbetstagares räLL Lill sort 
kommer alt bli av underordnad praktisk betydelse. Hithörande frågor bör 
lämpligen regleras i anställningsavtal eller genom särskilda överenskom
melser. 

4.3 De allmänna skyddsförutsättningarna 

I fråga om de allmänna förutsättningarna för ensamrätt ansluter sig ut
redningens förslag mycket nära till konventionen. Villkor för att växtför
ädlarrätt skall kunna förvärvas för en ny sort är sålunda att den genom åt
minstone ett viktigt kännetecken lydligl skiljer sig från andra redan kända 
sorter samt att den iir homogen och stabil. 

Utredningen framhåller all del för erhållande av rättsskydd inte uppställs 
något krav på att den nya sorten skall ha visst odlingsvärdc. Sjiilvfallet kan 
det i odlingens och konsumtionens intresse finnas ett behov av att uppställa 
regler som förhindrar användandet av sorter som är mindre Himpliga för 
folkhushållet men denna fråga får inte sammankopplas med frågan om 
rättsskydd för sorten utan måste lösas genom annan lagstiftning. Skydd för 
ny sort skall alllså kunna meddelas iiven om på grund av annan lagslifl
nl.ng utsiide av sorten inle skulle komma all få marknadsföras inom landet. 
Ett skäl atl iindå söka skydd kan vara all sorlen har särskilt viirde i annat 
land och iir avsedd för export till detta land. Cppdragandet av en sorl syftar 
för övrigt inte alltid till att få fram en produkt för direkt marknadsföring. 
Ibland skall den nya sorten användas enbart som underlag för forlsatt för

ädling. 
Den sort som man söker skydd för skall enligt utredningens förslag som 

nämnts kunna särskiljas från andra kända sorter. En fullständig uppräk
ning av vilka omsfandigheler som gör andra sorter kiinda kan inte göras 
men utredningen ger vissa exempel, också det i mycket nära anslutning lill 
konventionen. Det föreslås att annan sorl skall anses som känd om mate
rial därav yrkcsmiissigt utbjudits till försäljning eller eljest tillhandahållits 
eller om den intagits i eller anmälts till officiell sorllista, förekommer i all
mänt tillgiinglig referenssamling eller noggrant beskrivits i allmänt tillgiing
lig skrift eller om den eljest kommit till allmänhetens kännedom. 
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I princip får inle heller den sort för vilken riiltsskydd söks ha mark
nadsförts före ansökningen. Växtförädlarrätt kan ej förvärvas om våxtma
terial av sorten med samtycke av förädlaren eller hans rättsinnehavare yr
kesmässigt förls i handeln här i riket före dagen för rcgislreringsansök
ningen. ::\Iarknadsföring utom riket av denna sort ulgör däremot enligt för
slaget inte hinder mot skydd annat än om den skett mer än fyra år före 
ansökningen. Sistnämnda bestämmelse, som är i full överensstämmelse 
med konventionen, innebär alt en förädlare kan pröva sin sort på ulländska 
marknader under fyra år utan all gå miste om möjligheten till skydd i Sve
rige. Motsalsvis framgår av förslagets formulering alt skydd kan beviljas 
sorten även om den före ansökningen tagits in i rikssorllislan eller annan 
sorllista i eller utom Sverige, alt den beskrivits i alhnänt tillgånglig skrift 
eller förekommer i referenssamling. 

Som en sisla skyddsförnlsiiltning föreslår ulredningen att vid registrering 
av våxlföriidlarriilt iiven skall registreras siirskild bcnfönning för sorten. 
I och för sig kräver ett privalrältsligl skydd för viixtsorler inte en regle
ring av frågan om dessas benämning. Av praktiska skiil och för alt få övcr
ensslfömnelsc med korlYenlionen uppsliills emellertid detta formella krav 
för rättsskydd. l\'iirmare reglering av sortbcniimnings innehåll föreslås i 
samband med regi strcringshestfönmelserna. 

4.4 Växtförädlarrättens innehåll och omfång 

I fråga om cnsamrfötens innehåll anknyter utredningens förslag i huvud
sak till konventionen. 

De ulnyttjanden som förheh:Hls föriidlaren eller hans rättsinnehavare år 
Lill alt börja med endast yrkesmässiga förfoganden. Detta uttrycks i utred
ningens lagförslag med alt "annan än sortinnehavaren ej får olovligen ut
nyttja sorten yrkesmässigt" genom vissa förfaranden. 

Det första ay de förfaranden över vilket sortinnchavaren föreslås få kon
troll är framstiillning och import av våxtmaterial av sorten, vilken sker "i 
syfle alt malerialet skall ulbjndas till försäljning eller eljest tillhandahål
las för förökningsändamål". 

All ensamrtitten avser iivcn kontroll över importen iir en ulviugning i för
hållande till konventionen. Delta motiverar utredningen med alt den svens
ka lagstiftningen inte kan striicka sina wrkningar till ulnyttjandcn som 
äger rum utanför rikets gränser och att framställning av förökningsmaterial 
av en hiir skyddad sort således kan förekomma ulomlands utan all sortinne
havaren kan ingripa med stöd av sin svenska viixlföriidlarriilt. Genom atl 
importen jämställs me<l framställningen av malerial av sorten, får sort
innehavaren cmellcrlid konlroll över utomlands framstiillt förökningsmate
rial som yrkesmiissigt imporleras till Sverige för avyttring. 

I detta sammanhang uttalar sig utredningen om hur enligt dess mening 
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frågan om s. k. sidoimport skall regleras. Med sidoimport synes utredningen 
avse import från ett land där sorten också är skyddad och där den förvärvats 
på korrekt sätt. 

Utredningen erinrar om att av allmänna rältsgrundsatser följer att en
samrätten i regel inle omfatlar förfogande över växlmalerial som lagligen 
förts ut i marknaden. Om t. ex. förökningsmaterial sålts med sortinneha
varcns tillstånd, är köparen befogad att oberoende av sortinnehavarens en
samriilt siilja materialet vidare eller utnyttja det för förökning. Ensam
rätten har i princip konsumerats med avseende på det material som förts 
ut i marknaden. Vad som nu sagts har emellertid enligt utredningen endast 
avseende på den mängd viixlmaterial som är föremål för det ursprungliga 
förfogandet. När delta material sedermera förökas inlriider åter sorlinne
havarens ensamrätt. Förviirvarens riitt alt förfoga över visst växtmaterial 
omfallar alllså ej följande generation. Förhållandet kan också uttryckas 
så all förädlarens riill iir genom försäljning konsumerad endast beträf
fande den generation av sorten som försiiljningen avser. Följande genera
tioner ligger diiremot ater under hans kontroll. 

Vad nu gäller del som utredningen kallar sidoimporlen iir utredningens 
uppfattning följ ande. Innehas registreringen för en sort i ett frfönmandc 
land av annan än den som innehar registreringen i Sverige torde konsum
tion inte kunna åberopas, u lan import från detta land till Sverige blir be
roende av den svenske rällsinnehavarcns tillstånd enligt huvudregeln. Om 
registreringen utomlands däremot innehas av den svenske sortinnehavaren 
bör principen om konsumtion kunna åberopas. Import bör alllså i sådant 
fall kunna ske utan siirskill tillstånd. Sådant tillstånd bör ej heller kdvas 
om inköpet utomlands skett hos den svenske sorlinnehavarens licenstaga
re eller ute på öppna marknaden, dit den förls ul av sorlinnehaniren. En 
lösning av problemet efter denna linje skulle \'ara ägnad alt befrämja kon
kurrensen på u Lsiidesmarknaden och torde ej innebära någon allvarlig in
skriinkning i sortinnchavarcns kontroll över sin sort. Utredningen erinrar 
om att den svenske sortinnehavarens rätt inträder på nytt så snart del im
porterade materialet föriikats. 

Det andra av de förfaranden som är förbehållet förädlaren eller hans 
riillsinnehantre är nlbj ullande till försiiljning eller annat tillhandahållan
de av växlmalcrial av sorten för förökningsändamål. 

Användande av förökningsmaterial av en skyddad sort faller i princip 
utanför ensamriillen. För ell särskill fall har emellerlid även sjiilva an
vändandet ansells böra omfattas av ensamrällen. Här avses fall då uppre
pad användning av förökningsmalerial av en skyddad sort är nödviindig 
för all framställa förökningsmalerial av en annan sort. Fråga är om såda
na fall, då produkten av ell korsningsarbete inte iir beständig och arbetet 
diirför måste ständigt upprepas i varje generation för att den avsedda sor-
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ten skall erhållas. Del en<la f. n. kända exemplet på dylika sorter är de 
s. k. l'\-hyhriderna. 

Det kan anmärkas att utredningen tagit upp frågan huruvida ensamrät
ten bör omfatta ytterligare en befogenhet, nämligen att kontrollera export 
av material av en sorl. Utredningen erinrar om all den som förviirvat för
ökningsmaterial av en skyddad sort också är berälligad all utan sortinne
harnrens tillstånd sälja materialet vidare, även till utlandet, och att en 
sådan åtgärd kan bli till förfång för sortinnehavaren, i synnerhet om det 
giiller export till ett land, där han inte har och ej heller kan få rättsskydd 
fiir sin sort. Utredningen menar emellertid att det förädlingsmaterial som 
kan komma i fråga för export huvudsakligen utgiirs av sådant ulsäde av 
Janthruksväxlerna som plomberats s~lsom slamutsiide eller basutsiide. över 
dessa plomberingsklasser har förädlaren kontroll och betråffande andra 
plumberingsklasser bör sortinnehavaren avtalsvägen kunna försäkra sig om 
all han får kontroll över exporlen. Anledning har därför inte ansells före
ligga att lägga även exporten under föriidlarens ensamrätt. 

Slnlligen föreslår utredningen i anslutning LiIJ ko11Yentionens arlikel 5, 
moment 1 sista punkten en ulslräckning av ensamrätten såvitt gäller pryd
nadsväxter. Enligt förslaget skall betriiffande sådana växter ensamrätten 
iivcn omfatta användandet av plantor och delar av plantor, när det sker 
fiir yrkesmässig framstiillning av snitlblommor eller annat material för 
prydnadsändamål. I motiven framhålls alt enligt den förut angivna huvud
regeln ensamrätten hetriiffandc prydnadsväxter skulle omfatta endast 
framsliillning av växtmalerial som avses skola aYyllras såsom föröknings
malerial. Utanför ensamrätten skulle således falla den förökning, som har 
till syfte alt få fram snittblommor och annat viixtmaterial för prydnads
iindamål. Hun1drcgeln skulle emellertid enligt utredningen inte ge föräd
laren tiliräckligt skydd. Prydnadsviixterna förökas niimligen oftast yegela
Livl. Plantor som sälls fiir prydnadsiindamål kan aIILså av köparen lätt an
viindas för fiirökning. En handelsträdgård, som iimnar odla och till all
miinhelen sälja snillhlommor ~ff en skyddad sort, skulle därför i stället för 
all köpa förökningsmalerial från sorlinnchanue eller dennes liccnslagare 
kunna anskaffa sådant material genom en försäljare av sniLLblommor. Ris~\: 
skulle kunna föreligga, att reprocluklionen av prydnadsväxtcr väsentligen 
kunde komma utanför förädlarens kontroll. Den bestämmelse i ämnet som 
u Lredningcn föreslår innebiir, alt under prydnadsväxtförädlarens kontroll 
liiggs - - förutom c>nligt lmn1dregeln framställning av material för avsäLL
n i ng för förökningsiindamål ---- iiwn framställning av material som skall 
anviindas såsom konsumlionsYara. Den föreslagna utvidgningen innebär 
cliiremot inte all under föräcllarens kontroll kommer all ligga försiiljning
cn av snillhlommor s0111 skall anviindas för prydnad. 

Xvcn belriiffande putatisen har nlrellningen överviigt en utvidgning av 
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huvudregeln liknande den som skett i fråga om prydnadsväxterna. Ut
redningen har emellertid ansel t att risken for alt en polalisodlare skall 
kringgå en sortinnehavares kontroll genom nt t som fiirökningsmalerial 
använda konsumtionsvara f. n. är så ringa all något särskilt skydd hiiremol 
inte är påkallat. 

När växtförädlarrält förklaras avse den av förädlaren framställda sor
ten innebär della enligt utredningen inle att riillen iir begriinsad till sådant 
viixlmalerial som direkt hiirstammar från den ursprungliga förii1llingspro
dukten. Rätten omfattar sorlcn i dess helhel. Den giil!er allts:l allt viixl
material vilket i enlighet med de kriterier som inom förevarande omdck 
giiller för avgränsning av olika sorter från varandra i:ir all hi:införa till den 
nya sorten. Den omfattar sådant material oavsett ,·arifrån detta hiirriir. 

Utredningen framhåller all om den föreslagna bgriinsningen aY ensa111-
riilten framdeles skulle visa sig alltför sniiY för viss eller Yissa viixlarter 
frågan om skyddets omfång får tas upp på nytt. En ulvidgning kan tiinkas 
vara erforderlig om det L. ex. visar sig, att föriidlaren inte kan få skälig 
ersättning enbart på del material av en sort som iir underkastat hans kon
troll. 

4.5 Skyddstiden 

Växtföri:idlarriillens giltighetstid har i förslaget faststiillls lill 18 år för 
de växtslag, för vilka konventionen kräver så lång sky<ldstid, och till 1;, 
år för ÖHiga växtslag. Tiden skall räknas frän det kalcnderftr, då ansiik
ningen om växtförädlarriill hedljades. Delta har i lagförslaget uttryckts s:i 
att riitten kan uppriillhällas intill dess L) {ir eller, såYill giiller frukttriid, 
skogstriid, prydnadsträd och vin, 18 :l.r förflutit från del år dfr ansiikningt'll 
om växlföriidlarriilt beviljades. 

Emellertid bör, framhåller utredningen, en betydligt längre skyddsli<l 
än den fastställda minimitiden gälla för vissa växtsläk.ten och viixtarter. 
Skyddstiden bör vara sft hlng att fiiriidlaren blir i sU\.nd alt uJHler normala 
förhållanden få igen sina inilialkostnader och diirjiimlc en skiilig vinst aY 

sill förädlingsarhcte. Å andra sidan hör den in le Yara liingre iin som ka:1 
bedömas nödviindigl för delta syfte. För sorler av en Yiixlart som snabbt 
kan förökas och marknadsföras oeh för Yilka en crterfr~igan liilt kan ska
pas behiivs en kortare skyddstid iin för sorler som förökas långsammare 
och vanligen Lar flera år för att bli populiira hos odlarna. För exempelvis 
en rosensort behövs följaktligen i allmänhet inte sa lung skyddstid som för 
en äppelsort. 

Då del enligt utredningen för niirrnrandc inte går all bedöma vilka 
skyddstidcr som bör giilla i hiir avsedda fall föreslas alt I\ ungl. 1-.faj :t Htr 
befogenhet alt förordna att i fråga om visst växtsläkte eller viss växtart 
skall gälla Iiingre skyddstid iin minimitiden. Vid fnslstiillandct av skydds-



Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1971 41 

tidens längd torde böra beaktas all denna i allmiinhet bör överensstämma 
med den som föreskriYits i de länder som anslutit sig till konventionen. I 
anslutning härliil föreslår utredningen i förslaget till tilHimpningskungö
relse - utan att dock lämna några upplysningar om skyddstiderna i and
ra liinder - att viixtförädlarrält skall kunna upprätthållas i fråga om 
fruktträd och deras grundstammar, vin, prydnadstriid och potatis under 
25 i\r smul beträffande öniga Yiixtarler under 20 år från det kalenderår då 
ansökningen om viixtförädlarriitt beviljades. 

4.6 Registreringssystemet m. m. 

Utredningen föresh"tr --- under hiinvisning bl. a. till grundsatsen i arti
kel 7 av k01wentionen all skydd heviljas först efter en av det allmiinna 
företagen undersökning av den nya sorten - att Yäxtförädlarrätt förvär
vas genom r e g i st r e r in g h o s m y n dig het. 

Bland regislreringsmyndighetens uppgifter nämner utredningen främst 
dem som har direkt samband med själva registreringsförfarandet. Om an
slutning sker till konventionen tillkommer uppgifter i anslutning till det 
internationella samarbetet, såsom att hålla växtunionens sekretariat un
derrättat om inkomna ansökningar och fattade beslut. Vidare bör åt re
gistreringsmyndigheten uppdras att i samråd med statens pris- och kartell
nämnd och näringsfrihetsombudsmannen övervaka marknadsföringen av 
ulsäde. Slutligen bör myndigheten vara skyldig att till domstol avge yttran
den i ärenden angående lvångslicens. Utredningen föreslår alt regislrerings
myndigheten utformas som en nämnd, kallad statens växtsortnämnd, som 
ersätter originalutsädesnämnden och tillförs de ärenden som denna haft 
hand om. 

Beträffande r e g i s t r e r i n g s för far an d e t har reglerna i förslaget 
i allt väsenlligt anslutits Lill motsvarande regler i patentlagen. Till skillnad 
från patentansökningar har dock ansökningar om växlförädlarrätt inte an
sells behöva vara undandragna offentligheten under viss tid. 

Föreskrifterna om s o r t b e nä m ni n g har utformats i anslutning till 
konventionen, artikel 13, och med beaktande av molsvarande föreskrifter i 
varmnärkeslagen. 

Bestämmelserna i patentlagen om ogilligförklaring ~w patent har tjänat 
som förebild till förslagets regler om ogiltigförklaring av växtförädlarrätt. 
Sådan förklaring skall alltså göras av domstol. Utredningen har övervägt om, 
i enlighet med den anordning som gäller för patentmål, s p e c i al f o r u m 
horde införas för mål om växtförädlarrätt och om domstol i dylika mål even
L uellt borde förstärkas med sakkunniga. Utredningen har emellertid stannat 
för alt inle föreslå vare sig det ena eller det andra. Skälen härtill är alt må
len torde komma att bli relativt sällsynta, att domstolen bör kunna i erforder
lig utsträckning få del av uppfattningen bland sakkunniga genom yttrande 
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från växlsortniimnden och alt tillgången på fullt kompelenta personer, som 
inte i annat sammanhang Lagit befattning med en skyddssökt sort och diir
för iir oförhindrade alt della i aygörande vid domstol beträffande sorlcn, 
torde vara hegriinsad. 

:'\är det gäller ta 1 er ätt mot administrativa beslut i växlförädlarrätls
ärenden konstaterar ulredningen all prövningen i patenl-, varumärkes- och 
mönsleriircndcn sker i tre instanser. Till förmån för en mellaninstans vid 
prövning m· viixlförii<llarriittsiirendcn Lalar alt dessa många gånger m:lste 
antas hli av tiimligen invecklad beskaffenhet samt ofla innef'alla svåra he
dömningsfrågor och beröra slora ekonomiska inln•ssen. ~fot ett lrcinslans
system talar friimst att del inte finns n{1got organ med erforderlig riiltslig 
och teknisk sakkunskap för iiverprövning av ärenden som :n·gjorls a\" viixl
sortniimnden och att det skulle medföra icke oviisenlliga kostnader för del 
allmiinna att inriilla ell sådant organ. En motivering för mellaninstans i 
patenliirenden, nämligen att dessa iirenden i första instans avgörs av mer 
ii.n hundratalet sjii.lvsliindiga ledamöter, saknar motsvarighet för växlföräd
larriillsiirendena. Utredningen har eflcr öwrviigande av det anförda ansell 
sig hiira förorda ett tväinstunssyslem. Skulle vid lilli:impnin·gen av lagen om 
viixtförädlarriilt behov av en mellaninstans frnrnlräda, iorde enligt utretl
ningen en sädan kunna inri:ittas genom relativt små Iagiindringar. 

4.7 Statsbidrag och växtförädlingsavgift 

Frågan huruvida införamlet av ell privalriiltsligt skyddssystem bör leda 
till en iindring i gällande principer om bidrag ö v c r stats bud gel en 
till förädlingen har också tagits upp av utredningen. Slalsnndcrstödda växt
forädlingsföretag har genom hidragsgivning fått ekonomiska resurser Lill alt 
uppriillhfrlla grundforskning inom viixlföriidlingsn~rksamhclen. Bidragen 
har också satl företagen i tillfiillc att ta upp arbetsuppgifter inom den 
praktiska viixlföriidlingen som varit långsikliga eller förbundna med eko
nomiska risker och osiikerhelsmomcnt. Företagen hnr vidare genom bidra
gen i komhinalion med syslemcl med viixlförädlingsavgifler erhållit förut
siitlningar att i viss omfallning iigna sig åt bearbetningen av viixtslag som 
varit mindre lönsamma och alt frambringa sorter som varit avsedda för 
begränsade geografiska områden. 

Det föreslagna privaträllsliga syslemel kommer enligt utredningens me
ning smmolikt inle all tillföra viixtförädlingen medel för grnndliiggandc 
forskning i den utstriickning som kan anses motiverat med hänsyn till de 
viintade forskningsresultaten. En indragning av statsbidragen skulle med
föra alt forskningen skulle få slå tillbaka för mera merkantilt inriktat ar
bete med att framsltilla gångbara sorter för de :stora odlingsområdena. I den 
mån forskning skulle vidmaklhållas skulle den troligen koncenlrcras till 
,-äxtslag som. omsiitls i handeln. Erfarenheten från andra li:in<ler diir man 
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sedan lång tid tillbaka haft licenssystem beträffande förädlade växlsorter 
visar också alt föräcllarna inriktar sitt intresse på sådana viixtslag som ger 
mest att förljäna. Grundforslmingen tenderar att bli tillbakasalt. I andra 
Hinder har också statliga och halvstatliga institutioner hand om gnmclforsk
ningen och mera komplicerade och dyrbara förädlingsarbeten. överhuvud 
taget lämnar stalen diir ett alltmer omfattande ekonomiskt stöd åt växtför
iidlingen. 

Emellertid har enligt utredningens uppfattning elen för vårt land säregna 
kombinationen av forskning och praktisk förärllingsverksamhct lett till 
goda praktiska förädlingsresnltat och ulan tvivel i icke ringa mån bidragit 
lill Sveriges internationellt erkiinda ställning inori1 Yiixlföriidlingens om
råde. Utredningen anser det vara elt villkor för denna viirdefulla verksamhet 
atl den även i forlsällningen kan lila lill slatsbiclrag. 

På de anförda skälen föreslår utredningen alt stalsbidrng även i fortsiitt
ningen utgår till enskilda företag med sådan leorelisk föriidlingsverksamhet. 

Såsom förut nämnts föreslår utredningen vidare alt systemet med 
växt för ä d 1 i n g s av g i f t er behålls ,·id sidan av och i kombination 
med det nya privaträttsliga systemet. Förslaget avser i första hand sorter 
som saluhållits innan lagen om växtförädlarräll trätt i kraft. För dessa äldre 
sorter kan, bortsett från en övergfö1gsbesliirnmelse i 52 § i utredningens för
slag, växtförädlarrält inte meddelas. Utredningen räknar med att del kan ta 
10-15 år innan äldre sorter ersalls med nya sorter, för vilka rättsskydd 
kan åtnjutas. Under denna långa övergångstid är del ett vitalt intresse för de 
svenska förädlingsföretagen att fortfarande kunna få stöd från växtföräd
lingsfonden. 

I fråga om nya sol'ter inncbiir försla.gel alt viixlförädlingsavgift skall tas 
ut på såclana sorter oavsct t om för sorten meddelats riittsskydd eller ej. 
Diiremot föreslås siirskilcla regler för riilten alt få lilldelning ur växlföräd
lingsfonden för dessa sorter. 

Beträffande en del nya sorter framhåller utredningen att möjligheten att 
få hidrag ur växlförädlingsfonden kan bli av betydelse för förädlaren. 
Främst gäller detta sådana sorter som inte uppfyller de krav på homogeni
tet som uppställts för riittsskycld; dessa krav iir något högre iin de som hit
tills tilliirnpats för intagning i rikssorllistan. Del iir närmast de korsbefruk
tande växtslagen som här kommer i fråga, bl. a. råg samt flertalet vall- och 
oljeväxter. Skillnaden i kravet kan medföra alt en sort som ej kan registre
ras trots delta kan godkännas för rikssortlistan och diirmed vara beriilligad 
till hiclrag ur växlföriidlingsfonden. 

Ulredningen upplyser i delta sammanhang om att fråga om lämplig 
skyddsform för sorter som på grund av biologiska förhållanden inte kan 
antas få rättsskydd uppmärksammats även i dansk och holländsk lagstift
ning. I den danska lagen har frågan enligt utredningen lösts på del sättet 
att de biologiska kraven för erhållande av rättsskydd mjukats upp beträf-



44 Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1971 

fande bl. a. korsbefruktande arter. I den holländska lagstiftningen har där
emot skapats ett särskilt avgiftssystem som får betydelse för bl. a. sådana 
växtarter som rajgräs och lusern. 

Att både växtförädlingsavgift och licensavgift tas ut för nya rättsskyddade 
sorter behöver enligt utredningens mening inte nödvändigtvis medföra att 
priset på utsiide av sådan sort blir högre än om enbart en licensavgift ut
går. l\farknadspriset på utsäde bestäms nämligen i avgörande grad av andra 
faktorer, bl. a. produktionskostnaden för eget utsäde, vilket är helt fritt från 
dessa båda avgifter, och, beträffande stråsädesslagen, därjämte av priset på 
konsumtionsvaran. Utredningen befarar emellertid att i något fall risk kan 
föreligga att dubbla avgifter kan medverka till en från allmän synpunkt 
inte godtagbar prisutveckling. Om de båda systemen skall kombineras mås
te kombinationen få en sådan utformning att besvärande prishöjningar 
förhindras och delta framför allt i fråga om de för folkhushållet viktigare 
lanlbruksvii.xterna. 

En lösning är enligt utredningen att växtförädlingsavgift inte tas ut på 
sort för vilken sortinnehavaren utkräver licensavgifter med slöd av sitt 
rättsskydd. En sådan anordning skulle emellertid enligt utredningens upp
fattning knappast tillgodose del angivna prisdämpande syftet. Priset på nya 
sorter kommer nämligen som regel att ligga över priset på äldre sorter. Om 
man således tar ut växtförädlingsavgift på de äldre sorterna, kommer denna 
avgift - även om den direkt ej utgår på nya rättsskyddade sorter - att 
indirekt medföra förhöjning av priset på de nya sorterna. Utredningen fram
håller för övrigt att växtförädlingsavgiften har karaktären av konsumtions
skalt, varför principiella hinder torde föreligga alt göra avgiftens uttagande 
beroende av en sådan omständighet som huruvida rättsskydd meddelats för 
sorten. 

En annan av utredningen skisserad utväg är att undanta ny sort för vil
ken bidrag ur fonden åtnjuts från licensbeläggning enligt växtförädlarrätts
lagen. Så skulle kunna ske genom en ordning enligt vilken en sortinneha
vare själv får välja mellan atl till fullo utnyttja sitt rättsskydd för sorten 
och avstå från utdelning. ur växtförädlingsfonclen eller att få sådan utclel
ning och avslå från rätten atl licensbeWgga annans utnyttjande av sorten. 
Utredningen finner det visserligen svårl alt mera bestämt förutse verk
ningarna på utsädespriserna av att ett begränsat antal eller möjligen samt
liga av ett förädlingsföretags nya sorter inom ett växtslag skulle lämnas 
helt fria för annans efterodling. Förhållandet kan dock aulas få en åter
hållande verkan på prisbildningen såväl på dessa för efterodling helt fria 
sorter som på andra, licensbelagda jämförliga sorter inom växtslaget. Ut
redningen föreslår därför, alt Kungl. Maj :t skall äga rätt all ställa det vill
koret för medelstilldelning ur växtförädlingsfonclen för viss eller vissa sorter 
alt sorlinnehavaren ställer denna och andra sorter till allmänhetens fria 
förfogande och således avstår från rätten att ta ut licensavgifter på sorten 
eller sorterna. 
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Utredningen har önrvägt om en sortinnehavare skall vara skyldig att på 
anförda sätt välja system sort för sort eller växtart för växtart, eller om han 
kanske t. o. m. skall ta ställning till huruvida han beträffande samtliga växt
arter på vilka växtförädlingsavgift tas ut vill hålla sig till anslagsgivningen 
från fonden eller utnyttja sitt rättsskydd. Det prisåterhållande syftet till
godoses enligt utredningens mening bäst om växlförädlaren tvingas välja 
växtart för växtart. 

Utredningens förslag till villkor för medclstilldclningen ur viixlföräd
lingsfonden innebiir således att bidrag ur fonden beträffande viss växtart 
kan erhållas endast om medelsmottagaren ej tagit ut licensavgift på rätts
skyddad sort av arlen och avstår från att framdeles ta ut licensavgifter på 
sina sorter inom arten. Villkoret skall gälla redan då den nya Jagen träder 
i kraft och avse samlliga de för folkförsörjningcn viktiga växtarterna, bl. a. 
\'ete, havre, korn, råg, potatis, rödklöver, Limotcj och gula ärter. En före
skrift av föreslaget innehåll innebär att sortinnehavarcn redan då han första 
gången ämnar mnrknadsföra rätlsskyddad sort av viss art måsle välja mel
lan att för hela den växtart sorten tillhör hålla sig till utdelningen ur fon
den eller avstå från denna utdelning och utnyllja r~iltsskyddet till att ta 
nl licensavgifter på sorterna. 

Att man bibehåller systemet med viixlförädlingsavgifter bör enligt utred
ningens uppfattning inte hindra alt Sverige vinner anslutning till konven
tionen, eftersom avgiften har karaktär av skatt. Möjligen skulle kunna göras 
gällande att uttagandet av en viixtförädlingsavgifl på riillsskyddade sorter i 
vissa fall kan hindra förädlaren från alt la ut en så hög licensavgift på efter
odlingen som han skulle kunna om avgifterna ej utgått. Utredningen menar 
1lock att delta förhållande inte i och för sig kan anses utgöra hinder för till
lämpning av konventionens principer. 

5 Remissyttrandena 

5.1 Allmänna synpunkter 

Utredningens förslag har i huvudsak fåll ett mycket gott mottagande i 
remissytlrandena. :Man tillstyrker alhniint alt det föreslagna privaträttsliga 
skyddet införs och alt Sverige tillträder växlförädlarkonventionen. 

Flera remissinslanser understryker alt växtförädlare bör ha skydd för 
sina arbetsresultat och all ensamrätten stimulerar forskning och utveckling. 

Patent- ocil registreringsverJ.:et hälsar sålunda med tillfredsställelse alt 
förslag till särskild lag om växtförädlarrält framlagts. Det har varit en 
lucka i det svenska immaterialrättsliga systemet att en växtförädlare hittills 
inle kunnat erhålla ett skydd för sitt arbelsresultat likvärdigt det som 
exempelvis en uppfinnare kan få genom patent. 

Enligt Institutet för viixtföriidling av frukt och biir framstår det som ett 
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rällvisekrav att den som framställt en ny växlsort bör ha möjligheter att 
få sin 11pphovsmannariill lagligen skyddad. Svenska föreningen för indn
striellt rättsskydd finner det välbefänkt alt nu la steget att föra in växl
förädlingsskyddet i det immalerialriittsliga systemet. 

Skånes lwndelskammare erinrar om all den svenska växtförädlingen i hu
vmlsak är lokaliserad i handclskarnmarens distrikt och alt handelskam
maren därför på nära håll kunnat följa denna verksamhet. För handels
kammaren framstår det som en brist i svensk lagstiftning att 1le svenska 
växtförädlarna till skillnad från sina kolleger i flertalet andra i dctla sam
manhang belydclscflllla länder saknar ett egentligt rättsskydd för sina pro
dukter. l\fed tanke på de svenska växtförädlingsförelagens svårigheter alt 
Läcka kostnaderna för forskning och ntnckling är det av vikt att företagen 
får ökade ekonomiska resurser att bedriva sin verksamhet i cU allt hårdare 
intcrnationclll konkurrensklimat. 

Betydelsen av en s v en sk a n s I u t ni n g t i 11 ko n v c n t i o n en 
och utfärdandet av en lagstiflning som medger en sådan anslutning fram
hålls av bl. a. Svea liovriitt, lantbrllksstyrelsen, originalutsiidesnämndcn, 
statens jordbrul.:sniimnd, statens råd för skogs- och jordbruksforslming, 
Skogs- ocil lantbmksakadcmicn, Institutet för växtförädling av frukt och 
bär, Nord-Rose, Svenska lantmiinnens riksförbund, Sveriges advokatsam
frmd, Sveriges lantbruksförbwzd och l-V. l-Veilmll ,lB. 

Sveriges utsiidesförening anmärker att det föreslagna privaLrältsliga sysle
mel blir betydligt mera komplicerat att lillämpa än det nuvarande systemet 
med växlförädlingsavglft. l\fed hänsyn till den internationella utsädeshan
deln och de fördelar som vid en svensk utsädesexport kan vara att vinna 
härmed, 'ill föreningen dock ej motsätta sig ett införande av det privaträtts
liga systemet i den utformning och med de förbehåll, som utredningen gjort 
i betänkandet. 

Det är enligt A llmiinna svenska utsädesaktiebolagel påtagligt, atl svensk 
våxlförädling i dag inle har de ekonomiska resurser som den behöver för 
att framdeles hävda sig i en allt hårdare internationell konkurrens. Denna 
konkurrens visar nu klara tendenser att flytta över även till den svenska 
marknaden och de. svenska förädlingsförclagen behöver därför betydande 
tillskolt för att intensifiera sin verksamhet. 

Institutet för vä:rtforskning oclz kyllagring uppger att institulet är före
trädare för ell anlal ulländska förädlare på polatisområdcl och alt institutet 
flera gånger ställls inför problem som orsakas av att Sverige ej är anslutet 
till konventionen. Enligt institutet domineras potatisodlingen helt av ul
ländskL sortmaterial och Sverige kommer även i fram tiden sannolikt att 
behöva ett stort inslag av sorter från andra länder. 11.F framhåller att an
slutning Lill konventionen bör resultera i ett ökat sorlulbyle som gagnar 
såväl konsumenterna som handeln och producenterna. 

Skånes Jwndclskammare framhåller att de svenska förädlarna genom an-
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slutning lill konventionen bereds garantier för att komma i åtnjutande av 
licensavgifter utifdn, vilka beräknas till flera miljoner kronor årligen. Där
lill kommer all utländska företag mäsle finna det mera med sin fördel 
förenligt all marknadsföra nya förbättrade sorter på den svenska mark
naden. Sverige skulle önr huvud taget på ett intensivare sätt än hittills kun
na enroileras i sanrnrbetcl mellan konventionsländerna, vilket måste bli av 
!Jelyclelse vid en blivande snnsk ::mslulning till EEC. 

RLF noterar med tillfredsställelse, att utredningens förslag kommer a:tt 
iika förädlarnas möjlighet att få licensintäkter från försäljning i andra 
liinder. De svenska odlarna hör därigenom i framliden komma alt få bära en 
relativt sett mindre del av växtförädlingens kostnader. 

Tveksam till fördelarna med förslaget är däremot RRV. Verket framhål
ler att det iir väl medvetet om den betydelse som växtförädlingen har inte 
minst när det gäller sädesslag och andra växter av betydelse för livsmedels
försörjningen. Atgärder för att främja forsknings- och utvecklingsarhetet 
inom delta omrädc är diirför angcliigna. Resultaten av sådan forskning och 
utveckling hör snahbt komma odlingen och därmed livsmedclsförsörjning
en till godo. En mycket betydande del av del forsknings- och utvccklings
arbcte som sker inom området finansieras med stalliga medel eller medel 
som kommer forskningen tillgodo genom systemet med· växlföräcllingsav
gil'Ler. För denna del av forskningen innebär den föreslagna lagstiftningen 
ingen stimulans. RRV ifrågasiitter mot denna bakgrund om den föreslagna 
viixtfiiräcllarriittcn kommer att medföra ökad ekonomisk satsning på forsk
nings- och utvecklingsarbcle av sådan omfattning all elen motiwrar ett hell 
nyll lagsyslcm med åtföljande administrativa organisation. 

Fr[1gan um miij lighelen att åstadkomma en g cm en s a m n o r di s k 
lags t i f t ni n g om skydd för viixtförådlingsprodukter behandlas av bl. a. 
Nordiska rädefs sven.<:/..:a delegation. Delegationen beklagar att förslag inte 
föreligger om en gemensam lagstiftning på området och hänvisar till det 
intima nordiska samarbete som ägt rum på övriga områden inom imma
terialrällen såsom varumärkesrätt, upphovsrätt och patentriilt. För växt
fiiriidiaren skulle det vara av stort värde ekonomiskt och praktiskt att hans 
:rnsijlrnn bedöms enhetlig! och ger samma rätt i alla nordiska länder. En
ligt delegationens mening bör det svenska lagförslaget inte genomföras 
förr~in iivriga länders ståndpunkt i saken blivit klar. Eventuellt hör någol 
samarbetsorgan tillsäl tas. 

Skånes lzandelskamnwre föreslår också all statsmaklerna snarast lar 
initiativ Lill nordiska ih"erläggningar men framhåller att de nordiska sam
arhetsstriivaiulcna dock inle hör få försena antagandet av den svenska lag
stiftningen och Sveriges därav betingade anslutning Lill konventionen. Även 
Nord-Rose uttrycker önskemål om enhetligt skydd i Norden. 

Frägan om den föreslagna lagen kommer i konflikt med de strävanden 
alt främja en fri och obunden konkurrens i näringslivet, 
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vilken strävan fått sitt främsla uttryck i konkurrensbegränsningslagen, be
handlas i några yttranden. Med hänsyn Lill sin grundsyn på hilhörarnle 
frågor har kommerskollegium svårt att godta förslaget. Såvitt kollegiet kan 
bedöma föreligger inget annat skäl för genomförandet av lagstiftningen än 
att Sverige i längden inte kan stå utanför växtförädlarkonventionen. Kolle
giet vill inte förneka atL detta skäl - såsom förhållandena är - ler sig 
tungt vägande och vill därför inte motsätta sig en svensk ratificering av 
konventionen samt tillskapandet av en i anledning härav ofrånkomlig lag
stiftning. 

Även NO är tveksam om det finns tillräckliga skäl för alt genomföra för
slaget. NO framhåller att det är angeläget att en omsorgsfull avvägning 
görs mellan de allmänna konkurrensintressena och de intressen som talar 
för en legal ensamrätt. Enligt NOs mening bör del föreligga mycket tungt 
vägande skäl för att nya legala ensamrätter skall tillskapas. Från allmän 
konkurrens- och konsumentsynpunkt är del snarare önskvärt att ompröva 
och mjuka upp redan bestående legala cnsamrätler. NO framhåller vidare 
att beträffande växtförädlingsproduktcr är det endast ett fåtal företag i 
själva förädlarledet i Sverige. Delta innebär i sig en faktisk konkurrensbe
gränsning. I handelsledet synes däremot förekomma konkurrens i form av 
olika utomstående företags efterodling av de svenska förädlingsföretagens 
utsäden och marknadsföring därav i konkurrens med förädlingsföretagen. 
Denna konkurrens har visat sig påverka prisbildningen. Den nu föreslagna 
växtförädlarrätten skulle ge växtförädlarna en legal ensamrätt, som med
förde alt de - i den mån de så önskar - genom licensavgifter och/eller 
olika konkurrensbegränsande föreskrifter i samband med upplåtelse av räll 
att cflcrodla växtsort kan dirigera marknadsföring och priser. I fråga om 
möjligheter till korrektiv mot missbruk av den monopolställning som den 
föreslagna lagen kommer att ge växtförädlarna hämisar utredningen dels 
till konkurrenshegränsningslagen, dels till de föreslagna tvånglicenshestäm
melserna. l\:onkurrensbegränsningslagen kan emellertid tillämpas endast 
om ensamrätten utnyttjas till att framtvinga eller understödja annan kon
kurrensbegränsning, dvs. sådan som faller utom ramen för ensamrälts
instilutet. De föreslagna tvångslicenshestämmclserna är från konkurrens
teoretisk synpunkt i och för sig tillfredsställande. Det finns emellertid an
ledning att varna för att i allt för hög grad lita till den konkurrensfräm
jande betydelsen av möjligheter till h"ångslicenser ,;d legala ensamrätter. 
Erfarenheterna från andra områden tyder snarast på att förekomsten och 
den praktiska nyttan i konkurrenshänseende av tvångslicenser är relativt 
ringa. Innan slutlig ställning tas Lill utredningens förslag hiir enligt NOs 
mening en ingåen1le avvägning göras mellan, å ena sidan, fördelarna för 
de enskilda växtförädlingsförelagen av en legal ensamrätt för sina växtsor
ter i Sverige och i konvenlionsländerna och, å andra sidan, nackdelarna för 
samhället av ett konkurrensbortfall på området med därav följande åter-
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Yerkningar på prisbildningen. Vid en sådan an·ägning kan del vara tvek
samt om tillräckliga skäl kan anses föreligga för ett genomförande av för
slaget. 

Frf1gan huruvida risk kan föreligga för missbruk av ensamrätten berörs 
även av bl. a. Svea hovrätt, statens jordbruksniimnd, J\.F och RLF. Hovräl
len framhåller, att en jämförelse mellan den föreslagna lagens regler och 
mots,·arande regler i patenllagen samt förarbetena till dessa ger vid han
den alt det allmänna intresset är Yäl tillgodosett i förslaget. Om man även 
beaklar att starka intresseorganisationer torde bevaka alt ensamrätten inte 
missbrukas får enligt houälten de betänkligheter som kan hysas mol 
växtförädlarrällen från konkurrensbegränsningssynpunkt minskad tyngd. 
Enligt jordbruksnämndcn synes avvägningen mellan skilda intressen ha 
skett på ett sådant sätt att man knappast löper risk för monopolistisk pris
sättning och annat missbruk av det privaträttsliga systemet. KF anför att 
de förslag utredningen framlagt för att skapa rimliga garantier mot miss
bruk torde kunna anses tillfredsställande. RLF finner del vara svårt att 
bedöma om del privaträttsliga systemet kommer atl betyda ökade kostnader 
för svenskt jordbruk på dels kort, dels lång sikt. Ur såväl det allmännas som 
jordbruk.els intresse rnåsle del vara önskvärt att en ny sort kan spridas 
snabbt och på skäliga villkor. Utredningen har kommit fram till all möjlig
heten till tvångslicens bör vara en tillräcklig garanti härför. Förbundet de
lar utredningens uppfallning alt växtförädlingsföretagens monopolställning 
medför risk för att de tar ut oskäliga liccnsavgifler. Om metoden med 
tvångslicens visar sig vara otillräcklig förutsätter förbundet alt del skapas 
andra effektiva möjligheter lill ingripande mot oskäliga licensavgifter. 

Ilelräffamle ut formningen av lagförs 1 ag e l uttalar de re
missinstanser som berört frågan det helhetsomdömet all förslaget är ,-äJ 
ägnal alt läggas till grund för lagsliflning. Endast RRV har en invändning 
och framhåller alt etl system som möjliggör en anslutning lill konventionen 
hör ges en så enkel utformning som möjligt och att det inte är givet att 
man hör eflcrslräva en så nära likhet med patenllagstiftningen som utred
ningens förslag innebär. 

5.2 Växtförädlarrättens objekt och subjekt 

Vad gäller föremålet för den föreslagna ensamrätten erinrar Stod·
holms rådhusriitt om att patent inte kan meddelas på växtsorter eller väsent
ligen biologiskt förfarande för framställning av växler men Yäl på mikro
biologiskt förfarande och alster av sådant förfarande. Rådhusrällen anmär
ker att metodskydd för framställning av växter fortfarande lämnas utanför 
lagstiftningen, om ej förfarandet är mikrobiologiskt, och anser att frågan hör 
ägnas uppmärksainhet under det fortsatta lagstiftningsarbclet. 

Svea hovrätt och Stockholms rådhusrätt är kritiska mol förslaget att det 
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skall ankomma på Kungl. Maj :t att bestämma lagens allmänna tillämpnings
område. I yttrandena framhålls atl den föreslagna förteckningen redan från 
hiirjan rnr anses vara i det närmaste ullömmande för förhållandevis lång 
lid och att avsikten är att uteslutning från förteckningen inle skall före
komma. Mot denna bakgrund finner man atl det vore principiellt rikligare alt 
föreskriva att lagen skall vara tillämplig på växtarter som upptagits i lagen 
eller åtminstone i en som bilaga till lagen intagen lisla. 

Med anledning av utredningens förslag att lagen skall vara tillämplig en
dast på växtsort som framställts här i riket samt på växtsorl som framslällls 
ulom riket av svensk förädlare påpekar Stockholms rådlmsriitt att palent
lagen gäller ulan molsvaran<le inskränkning. Rådhusrätten ifrågasätter om 
utredningens förslag på denna punkt är tillräckligt motiverat. 

Flera remissinstanser vill utöka den av utredningen i utkastet till tillämp
ningskungörelse föreslagna förteckningen över växlarter inom vilka växl
förädlarrätt skall kunna förvärvas med yllerligarc växtarter, varvid särskilt 
art hybriderna nämns. 

l:treclningens uppfattning att skogsträd nu inte bör omfattas av våxtför
iicllarrätten delas av samtliga remissinstanser som uttalat sig i frågan. Hit 
hör bl. a. statens centrala frökontrollanstalt, statens råd för skogs- och jord
bmksf orskning, Skogs- oclz lantbruksakademien, skogsbruksulredningen, In
stitutet för skogsförbättring och skogsstyrelsen. Skogsbruksutrcdningcn an
för alt inom skogsbruket elen nödvändiga tidsperioden för förädling, av
kommeprövning och fastställande av sorl är så lång att det sätt för privat
rättsligt skydd för växtförädling som föreslagits icke - i vart fall under 
()wrskådlig tid - kan betraktas som praktiskt användbart för förädlingen 
av skogsträcl. Ej heller synes för närvarande behov av särskilt skydd för 
växlfiirädlingsrätten på skogsträdens område föreligga. Institutet för skogs
fiirbiittring anför liknande synpunkter och tillägger att när det gäller wge
Laliv förökning, l. ex. sticklingar, tiden för framställning av förökningsma
lerial kan vara annorlunda men alt dessa metoder för närvarande spelar en 
mycket underordnad roll inom skogsbruket. 

J fråga om vem som ska 11 kunna ans c s som för ä cl I ar e ut
talar Svea hovrätt alt hoYrällen inle kan finna något hinder mot att äv~n 
j uriclisk person betraktas som förädlare. Stocklzolms rådlzusrätt anser att 
det hade varit värdefullt med uppgift om hur frågan lösts i Danmark och 
förordar en reglering så att också juridiska personer skall anses ha kunnat 
framställa en växlsort. l\fot utredningens ståndpunkt i denna del invänder 
SilF alt många av de forskare som inom växtförädlingsförctagen bestäm
mer det urval i ett material som leder fram till nya sorter har sådana aP.
stiillningsförhållanden alt deras tjänsteavtal innebär en överlåtelse till ar
hetsgirnrcn av hela förfoganderätten till de arbetsresultat som framkommer 
i anställningen. Därtill kommer den oklarhet i rättsläget som i många fall 
inom företagen skulle kunna uppkomma om endast fysiska personer skulle 
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kunna anses såsom förädlare av en sort. Föreningen hänvisar vidare till 
utredningens uttalande att det material på vilket framställningen av en ny 
sort grundar sig oftast har byggts upp under en avsevärd tid inom företaget 
och med en skiftande krets av medarbetare. All bland dessa, av vilka en del 
sedan länge kanske lämnat företaget, peka ut en eller flera personer, som 
skall anses vara förädlare kan i vissa fall vara helt ogörligt. Det anförda 
leder enligt föreningens mening till att även växtförädlingsföretaget såsom 
sådant skall kunna anses vara förädlare till inom företaget framställda 
viixtsorter. Även LO hänvisar Lill samma uttalande av utredningen och 
framhåller att de mycket betydande inkomster, som växtförädlarrätten i 
vissa fall av lyckade föräcllingsresultat kan komma att ge, måste komma att 
ulfalla mycket slumpvis bland alla dem som medverkal i den långa föräd
Ji ngsprocessen och föranleda många tvister mellan dem och företag cl, som 
slätt för förädlingskoslnaderna. LO :s uppfattning är alt växtförädlarrätt 
ihcn skall kunna meddelas juridisk person. 

Enligt lantbrukshögslwlans mening är frågan om sortens rättsinnehavare 
mer komplicerad än vad utredningen förutsett. Högskolan framhåller att 
man kommer in på betydande ekonomiska frågor för de institulioner och 
myndigheter som handhar förädlingen och att denna nu i vissa fall till stor 
del bekostas av anslag från statsmakterna. Högskolan finner det angeläget 
alt hithörande frågor sedermera blir föremål för ytterligare överväganden. 

Frågan om r ä t t e n t i 11 v ä x t s o r t, s o m f r a m s t ä 11 t s a v e n 
a r h e l s t ag ar e, bör enligt Stocklwlms rådhusrätts mening antingen 
regleras i lag, t. ex. i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbelslaga
res uppfinningar, eller i vart fall få en mera nyanserad och klargörande 
behandling i motiven. När det giiller patenterbara uppfinningar har frågan 
fosts i nämnda särskilda lagstiflning. I frågan om andra immalerialrältig
hcler har frågan mer eller mindre lämnats öppen med de tillämpningssvå
righeter som detta medför. Sveriges advokatsamfund säger sig inte vilja 
förorda att särskild lagstiftning rörande arbetstagarens rätt nu införs. Där
emot hör i samband med en synnerligen välbehövlig revision av lagen om rätt 
till arbetstagares uppfinningar frågan om lagstiftning rörande arbetstagares 
räll till bl. a. växtsort tas upp till behandling. 

5.3 De allmänna skyddsförutsättningarna 

Frågan om s ä r s k i 11 n a cl s k r a v e t s e t t i r e l a t i o n t i 11 o d
l i n g svär cl e t berörs av RLF som anför alt ur odlingens synpunkt det 
primära kravet på en ny sort måsle vara att den har högre odlingsvärde. En 
ny sort som innebär stora odlingsmässiga framsteg bör därför inte kunna 
vägras registrering med den motiveringen att det kan medföra vissa svårig
heter att skilja den från andra sorter. Visserligen finns en viss risk för be
dr~igligt förfarande om det föreligger uppenbara svårigheter att skilja två 
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sorter med olika odlingsvärde åt. Risken förefaller något överdriven och för
bundet betonar alt kravet på lätt urskiljbara kännetecken inte får bli ett 
självändamål utan drivas med viss moderation. De hittillsvarande svenska 
kraven i dessa avseenden är fullt tillfredsställande. A.B Findus betonar vik
ten av att vid ulvärtleringen av de prov en sort förutsätts genomgå det i praxis 
inte kommer alt tillämpas någori form av värdebedömning, exempelvis av
seende sortens avkaslningscgenskaper, utseende m. m. För industrin är del: 
ofla vida mer betydelsefullt vilka andra egenskaper en sorl kan tillmätas, 
t. ex. kvalitetsmässiga med avseende på dess inverkan på den färdiga pro
dukt, vari sortmaterialet i fråga kan komma atl ingå. 

Även i andra remissvar understryks betydelsen av odlingsvärdet. Dessa 
redovisas i annat sammanhang (avsnitt 5.7). 

Synpunkter på homogen it e tsk r av e t har framförts av skilda re
missinstanser. Dessa behandlas i specialmotiveringen (avsnitt 8.1). 

Sveriges advokatsamfund gör följande anmärkning mot formuleringen av 
2 § i utredningens förslag, vilken innehåller de allmänna skyddsförutsäll
ningarna. 

Bestämmelsen under 1) första stycket avser nyhetshinder och motsvarar 
bestämmelsen i 2 § första stycket patentlagen, vari sägs att "patent med
delas endast på uppfinning som väsentligen skiljer sig från vad som blivit 
känt" etc. Enligt denna bestämmelse kan man alltså inte söka patent på en 
uppfinning som är exakt densamma som en tidigare bekantgjord sådan. l 
nu föreliggande förslag slår det att "sorten skall genom åtminstone ett vik
tigt kännetecken tydligt skilja sig från andra sorter, vilka är kända" etc. En
ligt ordalagen omfattar bestämmelsen inte del fall att det föreligger hinder 
vid förekomsten av samma sort som blivit känd. Då detta är avsikten, hör en 
justering av lydelsen ske, t. ex. att man skriver "- - --- tydligt skilja sig 
från sort, vilken är känd". I överensstämmelse härmed bör andra sl vckel av 
punkt 1). börja med "Sorl anses som känd - - -". ~ 

5.4 Växtförädlarrättens innehåll och omfång 

Frågan om e n s a m r ä t t e n s i n n e h å 11 berörs i några remissytt
randen. Stockholms rådhusrätt har fäst sig vid att de utnyttjandeformer det 
gäller skall företas i visst syfte för att omfattas av skyddet. Denna begräns
ning kan otvivelaktigt medföra särskilda svårigheter i tillämpningen. Utred
ningen har också i något fall pekat på sådana. Rådhusrätten anser visser
ligen alt begränsningen som sådan kan ha goda skäl för sig. Men det hör 
hellre tillkomma tredje man alt påvisa ett syfte med sin framställning, im
port eller marknadsföring av växtmaterialet, som gör att utnyttjandet faller 
utanför skyddet, än att ensamrättshavaren skall behöva påvisa ett syfte hos 
tredje man som gör att utnyttjandet kränker ensamrätten. I motiven uttalas, 
framhåller rådhusrätlen vidare, att export av växtförädlingsmaterial inte 
bör läggas under förädlarens ensamrätt. Uttalandet förefaller något oklart. 
"Export" torde nämligen omedelbart omfattas av sådan otillåten marknads-
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föring, som avses med tillhandahållande, och således ligga under ensam
rätten. Om däremot med utredningens uttalande endast åsyftas "export" av 
sådant material som lovligen redan förts ut på marknaden, finns ingenting 
att invända mot uttalandet. Ett förtydligande finner rådhusrätlen nödvän
digt. 

.I. F:. 011lsens Enke AB anser alt det inte klart framgår vilken ställning 
konservfabrikernas användande av utsäde intar. Det torde förekomma att 
fabrikerna efterodlar t. ex. köksväxtsorter av annans härkomst och fram
stiiller utsäde härav. Detta utlämnas till kontraktsodlare för produktion av 
en griinsak som konserveras och säljs; utsädet till grönsaksodlingen bjuds 
sålunda inte ut. Ibland torde viss debitering ske, men stundom ingår frö
kostnaden i kontraklspriset för grönsaken. Skulle utredningens avsikt vara 
all sådant utnyttjande ej skall omfattas av ensamrätten, skapas enligt bola
get en alltför stor lucka däri i och med att konservindustrin är en stor för
hrukare av köksväxtutsäde. Bolaget anser att en ändring i så fall är nödvän
dig för all göra ensamrätten mer fullständig .. 

Svenska lantmännens riksförbund uppger att det förekommit att utländsk 
utsädesspannmål av sort som inte varit upptagen i elen svenska sorllislan 
har importerats privat av svenska jordbrukare över dansk-svenska gränsen. 
Det synes förbundet vara angeläget att dylik import, som inte är önskvärd 
rnre sig för vårt land eller den utländska sorlägaren, förhindras. 

Sveriges advokatsamfund framhåller att det givetvis är svårt att rätt be
döma hur avgränsningen av rättens omfång biir göras. Oavsett de skäl som 
utredningen anfört för begränsningen anser samfundet att det, då det nu 
gäller införandet av ett nytt institut, kan vara lämpligt att till en början göra 
de föreslagna begränsningarna och, sedan erfarenheter nmnits, cYCntucllt 
ta upp frågan till ny bedömning. 

Utredningens uttalande om s. k. sido i m p o r t tas upp av Svea lwvriitt 
som påpekar att den av utredningen rekommenderade tillämpningen av la
gen med avseende på sidoimport överensstämmer med den som enligt pro
positionen med förslag till varumärkeslag anges för sidoimport av varor 
försedda med varumärke (1960: 167 s. 71). Departemenlschefens uttalande 
i varumärkespropositionen är emellertid föranlett av känneteckensrättsliga 
iiverväganclen (jfr N.JA 1960 s. 457) som knappast är tillämpliga på växt
l'iirädlarrätten. Denna liknar mer patenträtten, vilket närmast skulle tala 
för den behandling av sidoirnportfrågan som gäller inom patenträtten. En 
lösning efter modell av patenträtten skulle å andra sidan kunna på ett från 
allmän synpunkt inte önskvärt sätt begränsa konkurrensen i fråga om växt
förädlingsprodnkter. Denna fråga bör enligt hovrättens mening uppmärk
sammas under lagförslagets fortsatta behandling och om möjligt få en lös
ning i lagtexten. 

Frågan om e n s a m r ä t t e n s o m f å n g är enligt Stockholms rådluis
riitt inte helt klar. Ensamrätten avses skola omfatta den registrerade växt-
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sorten "i dess helhet". Utredningens mening synes vara, att allt växtmate
rial vilket i enlighet med de kriterier som skall gälla för avgränsning av olika 
sorter från varandra är alt hänföra Lill sorten i fråga, oavsett varifrån male
rialel härrör. Vad utredningen ullalat i denna riktning i motiven Lill 1 § 
synes vara ell uttryck för den viktiga principen rörande ensamrällens 0111-

Hmg, alt skyddet inle skall vara begränsat till identiskt samma växtsorl som 
den registrerade sorten ulan omfatta även på visst sätt "liknande" sorter. 
Utredningen har beträffande importfallet uttalat, att tillstånd krävs för im
port av förökningsmalerial av en skyddad sorl "eller en sorl som liknar 
denna" men synes inle i övrigt ha ägnat skyddsomfånget närmare intresse. 
H.ådhusrällen anser emellertid frågan vara av yttersta vikt fiir ett riktigt 
förstående av ensamrättens innebörd. Spörsmålet om samma kriterier (sam
ma "måll") skall gälla vid faslslällande av skyddsomfånget som de kriterier 
vilka skall gälla såsom skillnadskrav vid priivningen av skyddsförulsäll
ningarna bör klargöras närmare under det fortsatta lagstiftningsarbclcl. 
Inom palenträllen gäller inte en sådan ordning; där räknar man med s. k. 
beroendeförhållanden, dvs. fall där skyddsförulsältningarna väl är upp
fyllda men där den patenterade uppfinningen inte får utnyttjas utan lov av 
den som innehar ctl äldre patent, inom vars skyddsomfång uppfinningen 
-· - trots att den är paten Lerbar - faller. 

5.5 Skyddstiden 

Frägan om skyddstiden berörs endast i ett fåtal yttranden. Svea lwvräll 
noterar all de skyddslider som skall gälla enligt lagförslaget motsvarar kon
ventionens minimikrav och alt enligt förslaget till tillämpningskungörelsc 
dessa skyddstidcr utsträcks generellt ganska avsevärt. Det kan enligt hoY
rättens mening hävdas att de längre skyddstiderna -- för den händelse de 
anses böra gälla - hellre bör anges i lagtexten. Hovrätten påpekar för ÖHigl 
alt det föreslagna bemyndigandet för Kungl. :Maj :t i lagförslaget knappast 
Jämnar utrymme för en generell förlängning av skyddsticlerna. 

Slocklwlms rådlwsriitt har svårt att på grundval av vad utredningen an
fört inse ni:idväi1digheten av alt skyddsliden blivit så oöwrskådligl och oen
helligt reglerad i förslaget. Del bör enligt rådhusrällcns mening efterslrän1s 
en enhetlig skyddsli<l för alla växtslag och skyddsliden bör framgå omedel
bart av själva lagen. 

Originalutsädesnämnden, statens plantskolenämnd, lantbmk.~högskolan 

och Institutet för vä:r:tforslming oclz kyllagring framhåller att utredningens 
förslag skiljer sig från konventionen, där det sägs att skyddstiden inle får 
vara under 15 resp. 18 år, och anser att det inte finns något skäl för alt den 
svenska lagtexten skall avvika från konventionstexten. Nämnden tillägger 
all skyddet för trädgårdsväxter inle kan ekonomiskt utnyttjas förrän efter 
10 a 15 år. 
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Skogssiyrclsen anser atl det kan skapa oklarhet alt "skogs träd" medtagits i 
själrn lagtexten och att tiden för upprätthållande av växtförädlarrätt fasl
slällls för dessa, då de inte upptagits i tillämpningskungörelsens förteck
ning över de växtsläk.len och växlarler för vilka växtförädlarrält kan för
vånas och således inte är inlemmade i systemet. Styrelsen föreslår att ordet 
"skogslräd" utgår ur lagförslagets stadgande om skyddsliden. 

5.6 Registreringssysternet rn. rn. 

Vad beträffar registrerings myndighet tillstyrker statskonto
rct förslaget att arbetsuppgifterna i fråga anförtros elt nybildat organ, kal
lat slalens växtsortnämnd. Statskontoret har inget all invända mot för
slagen rörande nämndens sammansättning och interna organisation. Inte 
heller RLF har några erinringar mot all såväl administrationen av det nya 
systemet som originalutsädesnänmdens uppgifter skall skötas av en nyin
rättad statens växtsorlnämnd. RRV, däremot, ifrågasätter om det behövs ett 
särskilt fristående organ för att sköta registreringsfrågorna och uttalar alt 
denna uppgift synes kunna ankomma på statens centrala frökontrollan
stalt. 

Patent- och registreringsverket framhåller att icke blott bristen på 
biologisk expertis talar för att verket inte bör bli rcgistreringsmyndighet för 
växtförädlingsärenden, utan också det förhållandet alt palentverket saknar 
den nära kontakt med växtförädling och växtodling som rcgistreringsmyn
dighelen helst bör ha. Patentverket finner det därför vara väl motiverat all 
Jen nuvarande originalutsädesnämnden efter viss utbyggnad blir registre
ringsmyndighet. 

Lantbruksstyrelsen anför. 

Lantbruksstyrelsen delar utredningens åsikt alt praktiska och slalsfi
nansiclla skäl lalar för att ett redan verksamt statligt organ om möjligt bör 
anförtros uppgiften som registreringsmyndighet i växtförädlarrällsärenden. 
l\kd hänsyn Lill den effektivitet som måste eftersträvas inom förvaltningen 
torde dock kunna ifrågasällas om uppdraget skall läggas på någon särskild, 
för endast detta ändamål inrättad organisatorisk enhet. Enligt lanthruks
styrelsens mening bör också ytterligare splittring av den statliga admi1iistra
tionen på jordbrukets område undvikas. Därutöver kan såväl· allmänt orga
nisatoriska som kostnadsskäl åberopas. 

Mot här angiven bakgrund vill lanthruksstyrelsen framföra ett allernativ 
till utredningens förslag om hur de arbetsuppgifter bör lösas, som den om
bildade originalutsädcsnämndcn avsetts skola ombesörja. 

Till att börja med skall erinras om att det inom lanthruksstyrelsen finns 
både administrativ och med botaniska frågor väl förtrogen sakkunskap. Del 
skall också erinras om alt styrelsen hittills har fungerat som bcsvärsinstans 
i ärenden som avgjorts inom originalutsädesnämnden. Vidare bör påpekas 
att styrelsen för att kunna fullgöra sina uppgifter bl. a. inom de marknads
seklorcr, som berörs av den obligatoriska stalsplomberingen och av import-
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och exportregleringen av vall- ,och köksväxtfrö, ständigt måste följa den 
fortlöpande utvecklingen på utsädesmarknaden. I samband med import- och 
exportfrågorna har styrelsen därvid bl. a. anlitat Sveriges centrala fröråd 
såsom ett rådgivande organ. 

Det bör med hänsyn till här redovisade förhållanden ligga nära till hands 
att de uppgifter som enligt utredningens förslag skulle komma att läggas på 
växtsortnämnden i stället anförtros lantbruksslyrelsen. Växtsortnämnden 
skulle emellertid ändå behövas som ett till lantbruksstyrelsen knutet bere
dande och rådgivande organ och bör även i detta fall ha den avdelningsin
delning, som utredningen föreslagit. Antalet ledamöter i de olika avdelning
arna bör vara högst enligt utredningens förslag. Avdelningarna bör stå un
der ledning av en gemensam ordförande. 

X ven lantbrzzkshögskolan och Sveriges potatisodlares riksförbund ifrå
gasätter om ett särskilt fristående organ skall tillskapas för att handha de 
uppgifter som enligt utredningens förslag skall åvila växtsortnämnden. Lant
brukshögskolan tillägger att många av dessa uppgifter har mycket nära 
samband med lantbruksstyrelsens verksamhet och att det därför vore mer 
ralionelll att låta lantbruksstyrelsen utgöra registreringsmyndighet men ut
rusta denna med en rådgivande nämnd. 

Statens centrala frökontrollanstalt finner det helt naturligt och riktigt alt 
bygga ut den nuvarande originalutsädesnämnden till att också svara för sort
registrering m. m. för växtförädlarrätlssystemet. Anstalten delar utredning
ens uppfattning att den i samarbete med lantbrukshögskolan och andra sak
kunniga institutioner bör svara för sortprovningen, i vad avser nyhets
värde, homogenitet och stabilitet, även för växtförädlarrättsändamål, däri 
inbegripet provningen av prydnadsväxter, fruktträd och bärväxter. J. E. Ohl
sens Enke AB biträder också förslaget att sortprovningen skall överlämnas 
till cll centralt organ, exempelvis frökontrollanstalten. 

Då det gäller frågan om s p e c i a 1 for u m påpekar Sveriges aduo/..:at
samfund att frågor avseende tillämpning av ett flertal bestämmelser som är 
likartade eller till och med likalydande med patenllagens kan uppkomma 
till bedömande. Det måste därför a priori anses lämpligt att de avgörs av 
samma domstol i första instans. Att mål om växtförädlarrätt sannolikt blir 
relativt sällsynta utgör dessutom en särskild anledning att inte sprida dem 
över en mångfald undcrrätter. Samfundet förordar därför att Stockholms 
rådhusrätt skall vara specialforum i samtliga mål avseende tillämpning av 
Jagen om växtförädlarrält. Några särskilda sakkunniga såsom bisittare i 
rätten bedömer samfundet inte som erforderligt. 

Stockholms rådhusrätt anför i forumfrågan. 

Utrrdningen har behandlat frågan om specialforum endast beträffande 
mål angående växtförädlarrätt, dvs. mål om ogiltigförklaring av sådan rätt, 
men ej beträffande andra mål såsom rörande intrång, faslställelsetalan, 
tvångslicens, bättre rätt till växtsort och överföring av växlförädlarräll. 
Därvid har utredningen ansett sig ej böra föreslå specialforum eller för-
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stärkning av domstol med sakkunniga ledamöter. H.ådhusrällen som 
självfallet inte har något önskemål all dra Lill sig mera mål än som av sak
liga skäl kan anses påkallat - har i denna fråga en avvikande mening. Det 
föreligger stora likheter med palentmål i allmänhet, främst med mål an
gående mikrobiologiska förfaranden och alster. Beträffande samtliga typer 
av mål enligt den föreslagna lagen om växtförädlarrätt finner r{1dhusrällcn 
alt medverkan av sakkunniga ledamöter i domstolen är angelägen. Bl. a. för 
att uppnå en såvitt möjligt enhetlig bedömning måste del vara liimpligt all 
specialforum inrättas med deltagande av sakkunniga lcdamiiter. Därvid 
synes del vara ändamålsenligt, att Stockholms rådhusrätt i elen samman
sättning som gäller för patcnlmål ( 65 och (j(j § § patentlagen) görs till ex
klusivt forum i första instans. Fiir en sådan lösning talar även att m[tlen i 
fråga torde komma alt bli få till antalet och alt en enhellig bcdömnin~ 
ocks{t i andra instans kan uppnås. I den krets av tekniskl sakkunniga leda
möter i rådhusrälten och Svea hovrält (68 ~ palenllagcn), som för näna
rande är tillgänglig, torde redan finnas experter på området, lål vara all 
kretsen kan behöva utökas med ytterligare expertis på det växtbiologiska 
området. Rådhusrätlen förordar alllså besläml, all fr{1gorna om special
forum och domstolens sammansättning omprövas. 

Beträffande i n s ta n so r d ni n g en i administrativa ärenden m1gåcnde 
växlförädlarrätt förordar statens centrala frökontrollanstalt, statens råd 
för skogs- oclz jordbruksforskning och Skogs- oclz lantbmksakademien - -
under erinran om att lantbruksstyrelsen är mellaninstans vid besvär Ö\'cr 
originalutsädcsnämndens beslut - att styrelsen får fungera som mellanin
slans också i växtförädlarrältsärenden. Svenska patentombudsföreningcn 
finner utelämnadet av en mellaninstans betänklig, eftersom föreningens 
erfarenhet från patent- och varumärkeslagarna visar atl en dylik instans är 
viirdefull för fullständig och allsidig prövning av ett ärende. 

5. 7 Statsbidrag och växtförädlingsavgift 

Frågan om bibehållande av statsbidragen till växtfiirädlingen Las 

npp av nftgra rcmissinstanser. Samtliga biträder utredningens förslag alt bi
drag skall utgå även i fortsättningen. Denna mening har bl. a. Svea lwurälf, 
Sveriges fröodlareförbzmd, Sveriges lantbnzksf örlmnd, Rf,F, J llmiinna svens
ka uts11dcsakticbolaget och Skånes lzandelskammarc. Xven statens jord
bruk:mämnd betonar vikten av att de statliga bidrag till växtförädlingen 
som nu lämnas över budgeten får kvarstå oavsett att ett nyll system införs. 
Det stalliga bidraget torde vara ofrånkomligt med hänsyn till grundforsk
ningen och till sådana seklorer av växtfiirädlingsarbclct, som kan befaras 
bli eftersatta såsom mindre lönsamma vid en korlfrislig he<lönming. Sveri
ges ulsädesförening ger uttryck för samma mening och framhåller alt e!l 
fortsalt statsanslag till växlförädlingen är en väsentlig förnlsältning för att 
fiiri-idlingen skall kunna fullgöra sina uppgifler med nr jordbruket och na
tionalhushållets synpunkt lillfredsställande effektivitet och behålla sin 
hittillsvarande rangplats internationellt sett. 
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Förslaget att systemet med växt för ä d 1 in g sav gifter i 
princip skall behållas även efler införandet av ett privaträttsligt skydd har 
lillstyrkts allmänt. Flera rcmissinstanser framhåller att systemet är enkelt 
och billigt och har fungerat tillfredsställande. Enligt statens plantskole
nämnd bör del kunna utvidgas, i första hand till trädgårdsväxtcr men där
efter successivt även till andra växtslag. Samma åsikt framförs av lantbruks
högskolan. Institutet för växtförädling av frukt och bär önskar att frågan 
om en utvidgning av systemet till alt gälla även plantskolealster av frukt
träd och bärväxter tas upp till prövning. 

En annan grundinställning till växtförädlingsavgiflssystemct har Skånes 
handelskammare, som påpekar att kammaren vid sin tidigare handläggning 
av växtförädlingsfrågor utgått från att det nuvarande systemet är ett provi
sorium. Kammaren förordar nu att systemet behålls endast för äldre sorter 
och således successivt avvecklas i samma mån som dessa äldre sorter för
s vinner. En sådan ordning är enligt kammarens mening den mest logiska 
och rationella. Att det finns två sinsemellan mer eller mindre parallella 
system vid sidan av varandra, kan enbart vålla osäkerhet om lagstiftningens 
egentliga innebörd. Ett dubbelt system föranleder sannolikt även admini
strativa olägenheter. Kammaren ifrågasätter också huruvida ett dubbelt 
system står i överensstämmelse med konventionen. 11.ommerskollegimn, som 
refererar handelskammarens skepsis i sistnämnda fråga, förklarar sig ej 
dela kammarens uppfattning i denna del. 

RRV fruktar att den föreslagna kombinationen av två system kan kom
ma alt medföra svårigheter i den praktiska tillämpningen och förordar att 
detta avsnitt i utredningens betänkande ses över. Siktet bör därvid enligt 
RRV vara inställt på ett system som på enklast möjliga sätt uppfyller växt
förådlarkonventionens krav på medlemskap. Om man därvid kommer till 
si ulsatscn att en lagreglering bör införas, hör enligt RRV :s uppfattning dl'l 
nuvarande systemet med växtförädlingsavgifter slopas. 

Med reservation för RRV har ingen remissinstans någon erinran mol för
slaget alt systemet med växtförädlingsavgifter helt skall tillämpas på äldre 
sorter, som till följd av nyhetshindcr inte kan få rättsskydd enligt den före
slagna lagen. 

Frågan om bibehållande av systemet med växlförädlingsavgiftcr för nya 
sorter som inte fyller de krav för ensamrätt som kommer att ställas enligt 
den föreslagna lagen har föranlett skiflande svar. Institutet för växtforsf..:
ning och kyllagring ansluter sig helt till den uppfaltningcn atl behållandet av 
växtförädlingsavgiftssystemet är nödvändigt med hänsyn till det sortiment 
som av olika anledningar inte kan inordnas i det privaträttsliga systemet. 
RLF anser att växtförädlingsavgifler bör utgå även i fortsättningen bl. a. för 
all vissa nya och särskilt då korsbefruktande sorter hör kunna införas i riks
sorllistan utan att därför vara så stabila eller homogena att de kan ges pri
vaträttsligt skydd. Skånes handelskammare däremot vänder sig emot all 
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sort, som icke uppfyller de i lagtexten intagna kraven på homogenilct och 
stabilitet och sålunda inte kan erhålla sortskydd, det oaktat skall kunna 
las in i rikssortlistan och därmed bli berättigad till växtförädlingsavgift. Om 
utredningens förslag i denna del realiseras kan syslcmets enhetlighet även
tyras. De speciella problemen beträffande korsbefruktande växlslag torde 
kunna lösas antingen - såsom i Danmark - genom att de biologiska kraven 
för erhållande av rättsskyddet mjukas upp eller genom att för dessa arters 
vidkommande växtförädlingsavgiften bibehålles. Den förra lösningen synes 
vara att föredra bl. a. med hänsyn till att det nordiska samarbetet på området 
i sinom lid kan komma att nödvändiggöra viss svensk anpassning efter den 
danska lagstiftningen. Allmänna svenska utsädesaldiebolagct ifr:lgasätter 
om inte det intrikata problemet med sorter som i fr~tga om homogenitet 
m. m. ej fyller kraven för erhållande av rättsskydd skulle kunna få en bällre 
lösning genom enhetliga sortprövningsbestämmelser anpassade till de regler 
som gäller i Danmark. J. E. Ohlsens Enke AB anser att till registrering an
mälda sorter, som inte betraktas som nya eller som saknar egenskaper för 
självständighet, inte bör beläggas med växlförädlingsavgift; metoden med 
sädan avgift skulle alltså behållas bara för de redan i marknaden befintliga 
sorterna. 

Utredningens förslag att växtförädlingsavgift skall tas ut på alla nya sor
ter inom landet men all bidrag ur växtförädlingsfondcn för viss sort skall 
kunna erhållas endast om förädlaren avslår från att ta ut licensavgifter på 
denna och andra sorter inom arten tillslyrks av statens pris- och kartell
niimnd, lantbrukslzögskolan, Institutet för växtförädling av frukt och bär 
och Sveriges lantbruksförbzmd. Förbundet anför därvid att den föreslagna 
kombinationen av syslemcn visserligen synes kunna medföra vissa kompli
kationer men förbundet förntsälter att erforderlig omprövning av vissa 
detaljbestämmelser görs sedan erfarenhet vunnits. 

Svenska lantmännens riksförbund håller för troligt att två parallella 
system för uttagande av avgift inom landet för samma växtart från en och 
samma sortinnehavare skulle skapa förvirring och förorsaka allvarliga miss
förstånd och komplikalioner inom frö- och utsädesodling, handel och kon
trollorgan. Förbundet hälsar därför med stor tillfredsställelse alt man inom 
utredningen enats om bestämmelsen att sorlinnehavarcn redan då han första 
gången ämnar marknadsföra en rättsskyddad sort av viss art skall välja 
huruvida han för hela den växtart so:rten tillhör vill hålla sig till utdel
ningen ur växtförädlingsfonden eller vill licensbelägga framdeles av honom 
framställda sorter av arten. Förbundet framhåller dock, att det finns en 
risk för att en växtförädlare, som redan valt att för en sort av viss art hålla 
sig till utdelningen ur fonden, överlåter en senare av samma växtförädlare 
framställd sort av samma art till ett dotterbolag som har kvar sin valfrihet 
mellan systemen. Förbundet förutsätter därför, liksom Sveriges fröodlaref ör-
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b11nd, atl bestämmelsen omarbetas så alt otillbörlig övergång mellan av
giftssystemen genom överlåtelse av sort förhindras. 

Av flera rcmissinstanscr framhålls att det föreslagna systemet innebär 
att sorter som säljs på licens på hemmamarknaden kommer att få bära dels 
kostnader för erlagd växtförädlingsavgift, dels den ytterligare helaslning i 

prishänseende som licensavgifterna innebär, utan all sortägarcn för den 
skull får del av de inflytande växtförädlingsavgifterna. Det ligger enligt 
lantbruk.sstyrclsen i sakens natur att det med ett sådanl system som skis
seras för hemmamarknaden blir yllcrst svårt för förädlare alt gå ut med 
sina nya sorter som licenssorler på denna marknad. Endast sorler av sit 
extremt god beskaffenhet att ett rejält merpris är hcrälligal och möjligt att 
la ut torde under dessa förhållanden kunna ge så goda licensintäkter att för
ädlaren har råd all avstå från växlförädlingsavgift. I princip skulle lanl
bruksstyrclsen inte ha något emot ett system, där de svenska förädlarna till 
övervägande del utnyttjade möjlighelerna all erhålla växtförädlingsavgifter 
för sina sorter på hemmamarknaden och samtidigt avstod från alt ta ut li
cens:wgiftcr på denna marknad. Del kan väl emellertid bli svårt att få cll 
renodlal sådant system alt fungera tillräckligt hra och det skulle inlc saknas 
nackdelar. Del kan också ifrågasättas om del skulle ha några prakliska för
delar med avseende på utsädespriserna. Enligt lanlhruksslyrelscns mening 
finns det skäl som talar för att systemet under alla förhållanden hör kon
strueras så alt särskilt stora framsteg inom växtförädlingen blir premierade. 
Det skulle kunna bli fallet, om en alla tillkommande möjlighet all - i sam
ma ordning som nu - få del av växtförädlingsavgifter, kunde kombineras 
med en rätt att därjämte ta ut licensavgift också för den svenska markna
den. Vid ca lämplig växtförädlingsavgiflnivå skulle denna senare rätt kun
na utnyttjas endast för så bra nya sorter alt deras speciellt hiiga bruksvärde 
motiverade ell högre pris än del gängse för andra sorter av samma arl. För 
utsäcleskonsumentcn borde ett sådant system inte kela till högre priser än de 
priser, som skulle bildas därest utredningsförslagct följdes. En anordning 
som den här antydda borde bringa det svenska systemet i bäsla miijliga sam
klang med koiJYenlionen. Att en huvuddel av avgiftsinläkterna och fördel
ningen av dessa intii.kter i vi'ut land skulle ombesörjas av det allmänna, bor
de andra länder knappast kunna uppfatta som en störning. 

De duhhla avgifterna finner RLF medföra risk för fördyringar för jord
hrnkel. Förbundet godlar trots detta utredningens förslag och gör detta 
med understryk.ande av kravet på att effektiva åtgärder kan vidtas mot 
oskäliga licensavgifter och mot hegrånsningar av utbuden på marknaden. 
Statens råd för skogs- och jordbruksforskning samt Skogs- och lantbruJ.:s
aJ..:ademien anser alt det för utsädcsköparna blir mindre attraktivt alt be
höva belala de dubbla avgifter som blir följden om förädlaren väljer systemet 
med växtförädlarrätt. Ett köpmotstånd med klart negativa yerkningar för 
utsädcskulturen torde här i de flesta fall uppstå. 
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Fr:lgan om de dubbla avgifterna kan ha en prishöjande effekt tas upp även 
av Skånes handel.~kammare. Kammaren menar alt möjligheten för od
larna alt använda hemmaproducerat utsäde gör det angeläget för växt
föriidlarna att inte ta ut produktpriser av en storleksordning som kan 
minska försäljningsvolymen för de egna produkterna. Marknadsförhållan
dena torde enligt kammarens mening över huvud taget lägga hinder i 
vägen för uttagande av påtagliga överpriser. Därtill kommer att lagstift
ningen genom bestämmelser om tvångslicens ger möjlighet Lill ingripande 
mot missbruk i form av oskäliga priser eller allt för höga licensavgifter. 

Statens plantskolenämnd tror att de dubbla m·giflcrna kan ha konse
ksenser för växtsorlcrnas spridning, varför en niirmare översyn av della 
avsnitt i betänkandet torde behövas. 

För alt uttagen bör renodlas till antingen växtföriidlingsavgift eller växt
förädlarrält uttalar sig statens centrala frö/..:ontrollanstalt, Sveriges fröod
laref örbund, Sveriges potatisodlares riksförbund och Sveriges utsädesför
cning. Frökontrollanstalten pekar därvid på att konkurrensen mellan de 
två systemen då skulle garantera att ntsiitleskonsumcnten ej behöver be
tala mer än nödvändigt för lantbruksulsiidet. 

Liknande mening ·har Institutet för växtforslming och J..:yllagrin!J. Enligt 
institutet bör riittsskyddacle sorter för vilka licensaygift kommer att tas 
ut, vara unclantagna från växtförädlingsavgifter. Förädlaren skall emeller
tid tillåtas välja vilket system han önskar med hänsyn till vad han anser 
förmånligt. 

Enligt lV. Weibulls .:!B finns det goda skäl att behålla växlföriidlings
avgiften som ett komplement till det nya privatriittsliga systemet. Bolaget 
har svårt att inse att elen av utredningen föreslagna kombinationen är nöd
Yändig. Den torde ha föreslagits för att tillgodose konsumentintressen. 
Enligt bolagets åsikt är den emellertid inte iignad att gagna konsumenten. 
Den kan få oförmånliga verkningar för dem, både direkt och indirekt. I 
praktiken belycler den alt växlföriidlarna inte eller endast i begränsad om
fallning kommer att kunna använda sig av det riillsskydd som den före
slagna lagen tillerkänner dem. Lagtekniskt synes det föga lillfredsstiillande 
att Kungl. Maj :t kan förordna om åtgärder som innebiir att växtföriidlare 
avstår från en r:Itt, som skall tillkomma dem enligt lag. Del kan, synes det 
bolaget, också ifrågasättas om komhinalionen iir förenlig med konventio
nen, dess anda och bokstav. Om kombination av det slag utredningen för
ordat genomförs bör enligt bolagets mening annat in le komma i fråga iin att 
viixtförädlares val mellan växtföriidlingsavgift och licensavgift skall göras 
sort för sort. Del framstår för bolaget som orimligt att ett val skall vara 
bindande för all framtid för alla nytillkommande sorter inom samma växt
art. De förutsättningar, som inverkar på valet, är olika för skilda sorter 
och de kan genom åtgiirder från statsmakterna och på annat sätt ändras 
från licl till annan. Enligt bolagets åsikt kan betänkligheterna mol försla-
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get lätt undgås genom att viixtförädlare får välja mellan licensavgift och 
växtföriidlingsavgift med den naturliga konsekvensen, att den avgift han 
inte väljer faller bort. :Med en dylik jämkning skulle växlförädlingsavgiften 
stå kvar som ett komplement till den på lagen om växtförädlarrält grun
dade licensavgiften. Viixtföriidlaren skulle efter omstiindighcterna kunna 
välja mellan all La del slöd för sin viixlförifrlling, som erbjuds genom syste
met med växtförädlingsavgifter, och aYSLå från licensavgift, eller att ta ut 
licensavgift, i vilket fall växtförädlingsavgift inte skulle utgå. Valet skulle 
givetvis göras sort för sort. Det skulle vara bindande för framtiden i fråga 
om varje sort för sig men inte för andra sorter. 

Förslaget att valet skall avse ej endast ifrågavarande växtsort utan samt
liga sorter inom en växtart och som sådant vara bindande för all framlid 
kritiseras också av originalutsädesnämnden, statens centrala frökontrollan
stalt, statens råd för skogs- oclz jordbruk.<1forskning, Skogs- oclz lantbruk.~
akademien, Institutet för växtforskning oclz kyllagring, Sveriges potatisod
lares riksförbund, Sveriges utsädesförening och RLF. Institutet framhåller 
att, om man tar potatisen som ett exempel, kravet att valet skall ske då 
den första sorten presenteras iir orimligt. För detta växtslags del framstiills 
sorter för skilda ändamål, såsom färskpotatis, hösl- och vinlerpotatis, fa
brikspotatis för stärkelse- och bränneriinduslrin, råvara för industriell för
ädling för flingor, pulver, chips, pommes frites osv. Under allvarlig dis·· 
kussion är dessutom framställandet av nya sorter för foder med hög pro
teinhalt. De sorter, som framställs för olika iindamål och av vilka vissa 
kommer att bli specialsorter med begränsad omfallning i odlingen, måste 
bedömas från helt olika synpunkter vid förädlarens ställningstagande till 
vilket avgiftssystem som skall väljas. Valet bör diirför ske sort för sort. 

Statens frökontrollanstalt, statens råd för skogs- oclz jordbruksf orsk
ning, Slcogs- oclz lantbruksalwdemien samt Sveriges utsiidesförening fram
håller att Kungl. Maj :t bör kunna bevilja övergång från det ena systemet 
till det andra. 

RLF finner det rimligt att växtförädlaren genom ansökan hos Kungl. 
Maj :t eller med vissa tidsintervaller ges möjlighet att ändra ställningsta
gande beträffande de betydelsefullaste la.ntbruksväxterna. Det iir svårt att 
finna bärande motiv till varför utredningen, som föreslagit möjlighet att 
välja system växtart för växla.rt, inte varit konsekvent och antingen till
lålit uppdelning sort för sort eller också föreslagit att valel skall gälla för
ädlarens hela produktion för vilken registrering är möjlig. 

Svea hovrätt och RRV påpekar att växtförädlingsföretagen genom det 
föreslagna systemet kommer i en vansklig valsituation. De ekonomiska kon
sekvenserna av de beslut som skall fattas kan i de enskilda fallen svår
ligen överblickas. Hovrätten framhåller alt utredningen synes räkna med 
alt företagen i stor omfattning skall avslå från viixtförädlarräll, vilket 
skulle innebära. att det föreslagna. systemet i fråga om de viktigaste växt-
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arterna inte kommer att tillämpas på den svenska marknaden. En sådan 
ordning, som enligt hovrätten i och för sig kan le sig märklig, skulle in
nebära att växlföriidlingen på den svenska marknaden inte tillförs de 
ökade ekonomiska resurser som utredningen anser erforderliga. Hovrättens 
slutsats är alt den av utredningen föreslagna lösningen att bidrag ur växt
förädlingsfonden inte skall utgå så snart licensavgift uttas för en sort 
inom arten inte framstår som den mest ändamålsenliga. 

Förslaget alt förädlaren skall som villkor för medclstilldclning ur växt
födidlarfonden avstå från rätten att ta ut licensavgifter för sorten ger 
enligt Svenska föreningen för ind11striellt rättsskydd upphov till betänklig
heter. Föreningen fortsätter. 

Blir det vanligt att växtförädlare gör sådana avståendcn, något som 
inte förefaller osannolikt, kommer den insatsstimulerande funktion, som 
den nya lagen om växtförädlarrätt annars torde ha medfört, alt väsenlligl 
minskas. Föreningen vill erinra om att det omfattande samhällsstöd till 
olika kategorier av upphovsmän och uppfinnare som numera förekommer 
har formen av ett komplement till det privaträttsliga skyddet enligt upp
hovsrätts- och patentlagarna och inte avser att ersätta delta. Valet mclhm 
privaträttsligt skydd och avgiftssystem har ingående diskuterats bl. a. i 
samband med införandet av skydd genom 1960 års upphovsrättslag för 
upphovsrätten närstående rättigheter (skydd för utövande konstnärer, 
framställare av fonogram samt radioföretag). De dårvid gjorda övervägan
dena (se bl. a. SOU 1956: 25 s. 371) synes ha betydande principiell bärkraft 
också på nu ifrågavarande område. Bakom utredningens förslag synes del
vis ligga vissa farhågor för att ett fullt ut genomfört ensamrättssystcm 
skulle ge växtförädlare möjlighet att ta ut för höga priser på sina produk
ter. Föreningen vill nämna att farhågor av denna art sedan mycket länge 
stundom förts fram i den allmänna diskussionen kring patentskyddel. 
Därav föranledda regler om tvånglicens m. m. har emellertid - enligt 
vad erfarenheten visar - mycket sällan behövt aktualiseras i praktiken. 
Det synes inte finnas grundad anledning att anta att den i många hän
seenden snävt avgränsade växtförädlarrälten skulle komma alt föranleda 
erfarenheter av annat slag. Fastmer synes det troligt alt införandet av ett 
växtförädlingsskycld i Sverige kommer att leda till ökade insatser och där
med stegrad konkurrens mellan olika in- och utliindska förädlares sorter. 
Det synes därför föreningen lämpligare, att det direkta stödet ur växt
föräd lingsfonclen i likhet med förekommande slöcl till upphovsmän och upp
firman~ u Lformas fristående från elen allmänna växtförädlarrätten. 

Förslaget om valtvång strider enligt Stockholms rådhzzsrätt inte bara 
mot vad som principiellt brukar gälla i fråga om ensamrätter på imma
terialrättens område utan även mot vad som måste antas vara växtför
ädlarkonventionens anda. Frågan om förädlaren skall eller inte skall till
delas medel ur växtförädlarfonden får således inte göras beroende av om 
han vill utnyttja elen rätt som den föreslagna lagen ger honom. Den bör 
prövas efter andra grunder, t. ex. efter behov i det enskilda fallet. Råd
husrätten tar alltså bestämt avstånd från varje tanke på att ensamrätten 
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skall få omintetgöras genom ett administrativt förfarande av det slag ut
redningen föreslår. 

Frågan om utländska nya sorters infogande i det föreslagna kombine
rade systemet herörs av några remissinstanser. Statens centrala frökontro!l
anstalt finner det vara oklart hur utländska sorter skall avgiflsbeläggas 
här i landet. Väljer den utländske sortägaren systemet med växtförädlar
riitt torde enligt utredningens förslag även i detta fall viixtföriidlingsavgift 
behöva uttas. Avgifterna går då till statens råd för skogs- och jordbruks
forskning för utdelning till svensk växtförädling. Frökontrollanstallcn ef
terlyser, om utredningens förslag genomförs i denna del, detaljerade he
stfönmelser om hur forskningsrådet i så fall får disponera dessa medel. 
Inte heller statens råd för skogs- och jordbruksforslming samt Skogs- och 
lantbruksakademien anser att det av utredningens förslag framgår hur ut
ländska sorter tänkes avgiflsbeliiggas i Sverige. Tas växtförädlingsavgift ut 
på utliindska sorter och kan utdelning av de uttagna medlen endast ske lill 
svensk vtixtförädlingsverksamhet torde detta sannolikt ge upphov till miss
nöje och ogynnsamt återverka på de internationella, nu ömsesidigt mycket 
väl utbyggda kommersiella förbindelserna på utsädcsområdet. W. Weibull 
AB menar att det vallvång som kombinationen innebär är avsett att lill
lämpas även på företrädare för utländska växtförädlare. Visserligen uttalas 
delta inte uttryckligen i betänkandet men bolaget har svårt all inse hur 
en åtskillnad mellan svenska och utländska förädlare skulle kunna moti·· 
veras på ett från rättvisans och andra synpunkter godtagbart siitt. För 
växtförädlaren medför den föreslagna kombinationen och de uppställda 
valalternativen, hur än valet träffas, ett faktiskt intrång i viixlförädlar
rätlen. Bolaget ställer frågan om de i samarbetet dellagande staterna utan 
vidare kommer att acceptera ett sådant intrång. Enligt Skånes handelskam
mare kommer den föreslagna ordningen av allt att döma endast alt kunna 
tillämpas gentemot inhemska föräcllare medan på importerade produkter 
rättsinnehavaren knappast kan betagas möjligheten att få såviil viixtför
iidlingsavgift som licensavgift. 

Beträffande storleken på växtförädlingsavgiften anför lantbruksstyrcl
sen, att avgiflerna bör ses över samtidigt med att det nya systemet införs, 
och Svenska lantmännens riksförbund, att de bör motsvara vad vederbö
rande eljest skulle ha kunnat erhålla i licensavgifter. 

I delta sammanhang må nämnas att flera remissinstanser herört bety
delsen av o d l i n g svärd e t. Statens centrala frökontrollanstalt anför 
att systemet med växtförädlingsavgifl baseras på obligatorisk statsplombe
ring; endast sådana sorter, som i prakliskl viktiga avseenden åtminstone 
visar sig vara liimpliga och i övrigt visat sådana morfologiska och andra 
egenskaper an de är all anse som självständiga, intas i rikssorllistan och 
kan 1liirmed saluföras i marknaden. Systemet med växlförädlarrält baseras 
däremot på att sorten skall vara ny, stabil och homogen men det stiills inga 
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krav på o<llingsvärdet. Frökontrollanstalten vill bestämt hävda odlingsviir
deprincipen för försäljning av utsäde inom landet. I konsekvens härmed 
bör systemet med växtförädlarrätt i sin tilliimpning inom landet kombine
ras med obligatorisk stalsplombering för <le växtslag, för vilka denna nu 
gäller. I den mån en ny sort inte anses lämplig för svensk växtodling bör 
den kunna förklaras som "exportsort" och bli berättigad till växtförädlar
rätt utomlands. 

Även statens råd för skogs- och jordbruksforslming samt Skogs- och 
lantbruksakademien finner del ofrånkomligt att odlingsvärdesprincipen 
undantagslöst hävdas vid all försäljning av utsiide inom landet. Införandet 
av viixtförädlarrätt får enligt rådeL och akademien inte tillåtas diimpa fram
stegen hos landets nuvarande höga ulsädeskullur genom all bidra till att 
icke odlingsvärda sorter kommer ut i den svenska viixtodlingen. Hiitts
skyddssystemet måste därför på sätt frökontrollanstalten angett kombine
ras med obligatorisk slatsplombering. }Ian tilHigger att originalutsädes
nämnden redan nu godkänner vissa specialsorter, som inte anses tillräck
ligt odlingsvärda i Sverige, såsom "exportsorter", blott idcntitetskrann är 
uppfyllda. Svenska lantmännens riksförbund förulsiitter också att en sorts 
odlingsvärde även i framtiden skall vara avgörande för om den får mark
nadsföras inom landet. Sveriges fröodlarcförbund understryker betydelsen 
av att knyta intagning i rikssortlislan och obligatorisk siatsplombering 
som ett villkor för försäljning och uttagning av avgifter enligt viixtföriidlar
rättssystemct i Sverige. 

6 Departementschefen 

6.1 Allmänna synpunkter 

Den 1 juli 1961 infördes i Sverige ett system med växlförädlingsavgifler 
och obligatorisk statsplombering av utsädesvara. Systemet, som från hiirjan 
gällde endast stråsäd och trindsäd, utvidgades den 1 juli 1968 och den 1 juli 
1970 och omfattar nu alla lanlbruksväxtcr -· - utom sockerbeta, I in och 
hampa - samt alla grönyteväxter. Syftet med systemet är att tillföra växt
förädlingen ökade ekonomiska resurser och alt förbättra k.Yalitetcn på ut
sä(lc. 

Systemet fungerar i huvudsak på följande säll. Allt utsäde av ifrågava
rande växter, som skall marknadsföras, måste slatsplomberas. Statsplom
lwring får normalt ske endast av utsäde som intagits i en särskild lista, riks
sortlistan, och som uppfyller vissa krav, främst i fråga om odlingsvärde. I 
samband med statsplomberingen tas ut växtförädlingsavgifler som tillförs en 
särskild fond, växtförädlingsfonden. Från fonden utdelas bidrag till yäxlför
frdlarna, vilka bidrag i princip motsvarar växtförädlingsavgifterna på Yeder
börande sorter. Även utländska förädlare kan under förutsättning av lika-

3 Riksc!t1gcn 1971.1 sam/. Nr 40 



66 J{ungl. illaj:ts proposition nr 40 år 1971 

behandling från vederbörande lands sida av svenska växtförädlare få bidrag 
genom svenska representanter. 

Syslemet har medfört en betydande förstärkning av växtförädlingsföre
tagens ekonomi. Utdelningen från fonden uppgick till 1,4 milj. kr. redan 
för budgetåret 1961/62 och den har därefter praktiskt taget oavbrutet stigit 
för att för budgetåret 1969/70 uppgå till 3,6 milj. kr. Det är en allmän upp
fattning att syftel atl förbättra kvaliteten på utsädet också vunnits. 

Samtidigt med alt det nu nämnda systemet infördes här i landel pågick 
förhandlingar om en internationell konvention för skydd av växtförädlings
produktcr. Konventionen undertecknades i slutet av år 1961 och Lrädde i 
kraft den 10 augusti 1968 sedan den ratificerats av Danmark, Förbunds
republiken Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Xvcn Frankrike 
torde inom kort komma att ratificera konventionen. Andra stater som för
väntas tillträda konventionen är Belgien, Spanien och Ungern. 

Konventionen, som i princip avser alla kulturväxter, har till ändamål att 
tillerkänna växtförädlarna en privaträttslig ensamräll till nya växtsorter. 
Ensamrätt kan erhållas endast om växtsorten kan skiljas från andra, förut 
kända sorter och om den är homogen och stabil. Förutsättningarna för cn
samriitt undersöks cnligl ett särskilt förprövningssystem. Ensamrätten inne
bär i huvudsak att ingen utan förädlarens eller hans rättsinnehavares lov 
får marknadsföra eller för kommersiell avsällning framställa föröknings
matcrial av sorten. Användning av föri.ilmingsmaterial av sorten är däremot 
i regel fril l men faller under förädlarens eller hans rättsinnehavares kontroll 
i de fall då upprepad användning av växtmaterial av sorten är niich·ändig 
för kommersiell framställning av annan sort. I fråga om pr~'dnadsväxterna 
omfattar ensamrätten också användning av plantor eller delar av plantor 
som för(ikningsmalcrial för kommersiell framställning av snittblommor eller 
annat material för prydnadsändamål. 

Växtförädlingsskyddsulredningen, som lillsaltes år 1962, fick i uppdrag 
alt utreda den för svenska förhållanden lämpligaste utformningen av ell 
skyddssystem, som kunde göra del möjligt för vårl land all tillträda kon
ventionen. Ulredningen hade därvid i första hand alt granska möjligheterna 
att i sak beh:."tlla det nuvarande svenska systemet beträffande stiirsla möjliga 
antal yäxtslag. 

Utredningen aygav i maj 1969 ett betänkande, Växtförädlarrätt (SOV 
196H: 15). I betänkandet, vars innehåll jag tidigare utförligt redovisat, fram
håller nlredningen att den praktiskt inriktade växtförädlingen hcl1öyer öka
de ekonomiska resurser för att kunna möta de ständigt stigande kra,·en pft 
sorler med förbättrade egenskaper och medverka till en fortsatt effektivise
ring av jordbruket och trädgårdsnäringen. Utredningen diskuterar tre olika 
lösningar. Den första innebär alt man bygger vidare på växtförädlingsaY
giflssystemet genom att utvidga detta till flera växtslag och höja avgifterna. 
Den andra är atl man inför ell privaträttsligt system som möjliggör för för-
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ädlarna atl ta ut licensavgifter för växtförädlingsprodukter. Den tredje lös
ningen förutsätter en användning av båda systemen i kombination. 

Utredningen stannar för den tredje lösningen. Del innebiir först och 
främst att utredningen föreslår att etl system med privaträttslig ensamriitt 
till viixtsorter införs i Swrige. Förslaget ges formen av en Jag om viixtför
ädlarrä tt, som i materiellt hänseende anknyter mycket närn till konyenlio
nen. Vidare innebär utredningens förslag all systcmel med växlförädlings
avgift och bidrag ur växtförädlingsfonden behålls och samordnas med det 
privaträllsliga systemet. 

Utredningens lagförslag har i princip tillstyrkts så gott som enhälligt av 
remissinslanserna. Dessa framhåller särskilt betydelsen av all Sverige an
sluts lili växtförädlarkonvenlionen. Även förslaget att växlförädlingsavgifts
syslemet skall behållas har allmänt tillstyrkts, såvitt gäller "gamla" sorter, 
dvs. sorter som före den föreslagna växtförädlarrällslagens ikraftträdande 
finns på den svenska marknaden. Med avseende p{1 "nya" sorter däremot fö
religger olika meningar både i frågan huruvida syslemd överhuvudlagel 
skall behållas och, i sådant fall, i frågan om hur smnordningen skall göras. 

Niir ställning nu skall tas till utredningens förslag, vill jag till en början 
erinra om att växtföriidlingen i vårt land åtnjuter stöd även på amrnl säll 
än genom växtförädlingsavgiflssyslemet, vilket belastar omsiillningen av ut
säde och således disenlligcn bärs av avnämarna. Hedan långt innan delta 
system infördes har nämligen staten i olika former gett stöd åt vä:xlfiiriid
lingen och s{t sker alltjiiml. Vid lanlbrnkshögskolan bedrivs sålunda grund
forskning och försöksvcrksarnhet, vars resultat kommer växtförädlarna till
godo. Vidare Jämnas ekonomiska bidrag Ö\er slatshudgelen till olika företag, 
som h~drivcr praktisk växtförädling. Bidragen har i vissa fall karaktären av 
allmänt stiid åt företagens verksamhet, medan de i andra fall är avsedda för 
grundforskning och tillämpad forskning samt till angelägen men ekonomiskt 
Yansklig praktisk växtförädling. Viixtförädlingsförclagen har också fålt eko
nomiskt stöd från slalens råd för skogs- och jordbruksforskning och dess 
fiin•gfrngarc. 

Viixtförädlingsskyddsutredningen ger belägg för att det är ett samhii.lls
in tresse atl växtförädlingen tillförs ytterligare medel. Utredningen fram
håller att det är önskvärt alt möta de skärpta kraven på sortmalerialet i 
samband med jordbrukets mekanisering, alt stegra a''kastningsförmågan 
hos kulturväxterna, alt variera deras mognadstid, att stärka deras tålighet 
och resistens i olika avseenden, att höja deras odlingsvärde och att anpassa 
deras kvalitctsegenskaper till olika industriella och konserwringstckniska 
behov .. Jag delar utredningens uppfattning att viixlförädlingen srnr inför 
m[mga koslnadskrävande uppgifter. Vad gäller resistensförädlingen kan yt
terligare framhållas att sjukdomsalslrande mikroorganismer efter hand an
passar sig till förädlade sorter, nrför denna förädling sliindigt måste fort
gå. En förbättrad resistens mot sjukdomar och parasiter är för övrigt be-
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tydclsefull också därför att den kan minska behovet av bekämpningsmedel. 
.Jag anser alltså i likhet med utredningen att växtförädlingen bi.ir ges mi\j
lighet all erhålla ökade inkomster. 

Den första av de av utredningen diskuterade lösningarna syftar till en ut
vidgning av systemet med växtförädlingsavgift och bidrag ur växtförädlings
fondcn Lill att gälla fler växtarter och innefattar också en höjning av av
giften. Om man ser till enbart svenska förhållanden talar flera skäl för en 
sådan lösning. Systemet är enkelt och billigt alt administrera. Växtföriid
lingsförelagen belastas inte med kostnader och besvär för uppbörden. ALL 
avgiften och därmed bidragen ur fonden utgår med bestämda belopp per 
dcciton underlättar den ekonomiska kalkyleringen för företagen. För stats
makterna medger systemet en säker överblick över hur mycket medel som 
tillförs viixlförädlingen. Därigenom kan systemets konsekvenser i olika av
seenden lättare bedömas. 

~fot att enbart bygga ut växlförädlingsavgiftssystemet talar emellertid 
att en sådan åtgärd passar dåligt in i den pågående internationella utveck
lingen. Svensk växtförädling har hittills haft stora framgångar utomlands. 
Många svenska sorter förekommer på europeiska marknader. Men om Sve
rige står utanför konventionen får de svenska växtförädlarna svårare att 
göra sig gällande på många av dessa marknader genom atl möjligheterna 
att konkurrera med nya växtsorter stoppas eller försvåras. Därmed försyin
ner en viktig inkomstkälla för de svenska växtförädlingsförelagen. Intres
set för den svenska marknaden från utländska växtföriidlingsförclags sida 
torde bli ringa, vilket minskar Sveriges möjligheter atl få del av goda ut
ländska sorter. Och svenska företag kommer helt allmänt att gå miste om 
mycket av den sli.mulans som konkurrens och samarhdc med utländska 
företag kan ge. 

Il.led Storbritannien och, för begränsad tid framåt, även med Danmark 
och "Nederländerna kan visserligen sorlulbyte pågå även ulan svensk kon
venlionsanslulning. Med Förhundsrepuhlikcn Tyskland torde det inte kun
na ske, eftersom detta land - liksom i princip Danm:::.rk och Nederländerna 
- kräver reciprocitet för alt ge rättsskydd ;\t svenska sorter. önrvägande 
sannolikhet talar för att nyanslutna länder också kommer att kräva recipro
citet. Möjligheten att träffa bilaterala avtal om sorlulbyte vid sidan om kon
ventionen torde i framtiden inte vara stora. 

Av del sagda framgår att alternativet med enbart en utbyggnad av sysle·· 
met med växtförädlingsavgifter sannolikt medför alt avgifterna får höjas 
avsevärt, om företagen skall kunna kompenseras för minskade intäkter av 
utländskt utnyttjande av svenska sorl.er. 

En svensk lagstiftning om ensamrätt till växtförädlingsproduktcr i en
lighet med konventionens krav och ett svenskt tillträde till konventionen 
bör enligt min mening få övervägande gynnsamma verkningar. Det kan antas 
stimulera växtförädlingsförclagen till ytterligare ansträngningar för all få 
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fram nya förbii.Llrude sorter som kan ge licensintäkler från såväl den svenska 
marknaden som marknader utomlands. Det bör ock.sil leda till ökad konkur
rens på den svenska marknaden till nytta för folkhushållet. J\:onlrnrrcns och 
samarhele pä clet internationella planel bör rimligtvis vara mer forsknings
och ulvecklingsbefrämjande än det huvudsakligen på den svenska markna
den inriktade arbete, som blir följden om Sverige avslår från anslutning till 
konventionen . 

.Jag vill i detta sammanhang beröra en synpunkt av principiell natur som 
har anförts mot växtförädlarrällssyslemct. NO har utifrån de intressen av 
fri och oh11nden konkurrens, som han har all ben1ka, anm~ilt Lvekan inför 
den föreslagna ensamriitlen till följd av alt denna kan medföra all växt
föriidlarna dirigerar marknadsföring och priser. :\löjligheterna att ingripa 
hiiremot med stöd a\' konlrnrrenshegriinsningslagen eller de föreslagna 
lvångslicensreglcrna hcdömer han som olillräckliga. 

Som :'110 framhåller innebär den föreslagna växlförädlarrållen i och för sig 
en konkurrensbegränsning. l\Iyndighcterna kan emellertid ingripa med stöd 
av konkurrensbegränsningslagen om ensamrätten utnyttjas till att fram
tvinga eller understödja annan konkurrensbegränsning, vilken faller utom 
ramen för ensamrättsinstitutet. Vidare har de Lvångsliccnshesliimmelser som 
förslaget innehåller utformals så att de ger stora möjlighelcr till ingripande 
om ensamriillen brukas på ett från allmän synpunkt icke iinskviirt sätt. Be
stämmelsernas existens bör därför verka som en spärr mot missbruk av 
ensamrälten. Som utredningen understryker påverkas prisbildningcn vidare 
av en miingd svårbedömda faktorer, bland annat konkurrensen från icke skyd
dade sorter. Jag vill dessutom erinra om atl ensamräll och svensk anslutning 
till ko1wcntioncn även kan antas verka konkurrensbefrämjande genom att 
stimulera föriidlingsarbelet och göra den svenska marknaden mer allrakliY 
för 11 l liindska viixtföriidlarförclag. 

A,· siirskild betydelse vid bedömningen ay växll'iirädlarriillen från kon
kurrenshegriinsningssynpnnkt iir cnsamriittens utformning. Korl\'entioncn 
iir restriktiv och hegriinsar cnsa111riillen till all ane ei1dast förökningsm:1-
lerial. Utredningens lagförslag förtydligar detta bl. a. i så mållo alt det diir
av klart framgår alt förökningsmalerial som är avsett för konsumtion inlt 
omfattas av ensamriitlen .. Jag anser att del begrönsadc innehåll som växt
föriidlarriitten har enligt konventionen oeh lagförslaget iir iignal alt minska 
farhågorna för att ensamrätten skall få från allmiin synpunkt skadlig kon
kurrensverkan. 

De av NO anförda beliinkligheterna bör diirför enligt min mening inle 
föranleda att vårt land skall aYslå från all ansluta sig till det internatio
nellh1ccepleradc systemet för stöd ål växlföriidlingen. 

Nordiska rådets svenska delegation har under hiin\'isning till det närn 
nordiska samarbetet inom immaterialrällen i övrigt beklagat alt förslag in le 
föreligger om gemensam nordisk lagstiftning iiwn på delta område och har 
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förord al all det svenska lagfiirslagel in le genomförs förriin övriga hinders 
ståndpnnkl i saken hlir klar. 

Jag vill lill delta nämna att i Danmark finns sedan år HHi2 en lag om 
skydd för föriidlarriittigheter till växter. Denna Jag iir efter vissa betydelse
fulla ändringar, som trätt i kraft den 1 juni 1968, i. materiellt hänseende 
lik ulredningsförslaget. Danmark är redan medlem av växlförädlanmionen. 
I Norge studerar man frågan om landet bör antaga en lag om skydd för växl
förädlingsprodukter och anslula sig till konventionen. Från norsk sida har 
man förklarat sig inte ännu vara beredd alt ta ställning till frågan om ge
mensam nordisk lagstiflning. J Finland nöjer man sig tills vidare med all 
följa utvecklingen inom växtförädlarunionen och de iivriga nordiska län
derna. 

På grnnd av det skinande lägel i de olika nordiska slaterna iir det uppen
bart all en svensk anslutning till konvenlionen försenas avsevärt om den skall 
föregås av ett försök att nå fram lill en gemensam nordisk lagstiftning. Alt 
Sverige snarast kommer med i samarbetet inom konvenlionens ram är ange
läget. Som kommer att framgå av vad jag i fortsättningen har alt anföra 
är det många viktiga frågor som förbereds för avgörande inom växtföräcl
Jarunionen. ALL s,·erige deltar i dessa förberedelser och diirav följande be
slut torde inte bara vara ett syenskl utan också ell internationellt intresse . 
. Jag anser därför alt det sYenska lagsliflningsarhetct bör fullföljas snarast 
möjligl. Om Sverige vinner anslutning till konYentionen kommer givetvis 
elt samarbete med Danmark all tas upp. 

~led stöd av det anförda förordar jag alt en lag on: växtförädlarriilt i hu
vudsaklig överensstiimmelse med utredningens förslag genomförs och att 
Sverige tilltriider konwnlionen. Lagen bör triida i kraft den 1 juli 1971. 
I likhet med nlrc!lningen anser jag vidare alt stödet till växtförädlingen via 
bidrag ÖYCr statsbudgeten och växlföriidlaravgiftssystemet skall behållas. 
Samordningen mellan växtföriidlarriittcn och aygiflssystemet medför dock 
vissa prohlem .• fog avser all återkomma till dessa i ell senare sammanhang 
( aysni tt {i. 7). 

6.2 Växtförädlarrättem; objekt och subjekt 

E 11 s a m r ii t t e n s för cm ä l är enligt ko1n·e11lionen förökningsma
Lerial av växlsort. Ordet sort anges avse varje cultivar, klon, linje, slam 
eller hybrid, som är odlingsbar och som uppfyller Yissa fordringar. lJtred
ningens förslag anyänder också Lermen viixtsort men definierar inte denna 
Lerm. Yarken konvenlionen eller lagförslaget ger skydd åt metoder för fram
ställning ay växtsorl. 

Mot förslaget alt !>kyddcl skall avse ,-isst material av växtsort har ingen 
invändning framställts under remissbehancllingen. Däremot har Stockholms 
rådhusräll - under erinran om atl enligt patenllagen palenl inte meddelas 
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på växtsort eller på väsentligen biologiskt förfarande för framställning av 
växter men väl på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande 
-- framhållit alt frågan om mctodskydd avseende annat än mikrobiologiskt 
förfarande hör ägnas uppmärksamhet när nu ett patentliknande skydd för 
växt sort föreslås. 

Vad först giiller termen växlsort anser jag alt någon legaldefinition här
av inte behövs, eftersom termens innehåll som jag senare skall utveckla 
(avsnitt 6.3) får anses tillrii.ckligl klarlagd genom de skyddsförutsättningar 
som konventionen och lagförslaget uppställer. !\led anledning av Stockholms 
rådhnsriitts uttalande om all frågan om visst metodskydd för växtförädling 
bör uppmärksammas vill jag hiinvisa till vad utredningen har anfört i denna 
fråga. Utredningen framhåller alt det är av vikt att växtförädlingsmetoder, 
som utarbetas friimst inom föriidlingsforskningen, så snabbt som möjligt 
ställs till allmiinl förfogande och att en hög standard hos viixtförådlingen 
är beroende av en öppen kommunikation mellan teori och praktik, en fri 
växelverkan mellan forskning och praktiskt förädlingsarbetc. Företrädare 
för forskning och praktisk växtföriidling har också enligt utredningen i 
skilda sammanhang ställt sig avvisande mot tanken på palenlerbarhet av 
viixtföriidlingsmetoder. Av detta drar utredningen den slutsatsen att det 
inte heller nu finns anledning alt införa rättsskydd för väsentligen biolo
giskt förfarande för framstiillning av växter . .Tag ansluter mig till utred
ningens bedömning på denna punkl. 

Konventionen gäller i princip alla växlsläkten och växtarter men ger 
unionsslalerna möjlighet alt bygga ut skyddet i etapper efter vissa närmare 
angivna regler. Även utredningens lagförslag utgår från samma princip, 
men Kungl. Maj :t bemyndigas enligl förslaget förordna att växtförädlarriitt 
får fördrvas endast för växtsort tillhörande växtsläk.te eller växtart som 
anges i förordnandet. I anslutning härtill föreslår utredningen alt Kungl. 
Maj :t i lillämpningsknngörelse skall förordna all lagen skall vara tillämp
lig på sammanlagt 96 viixtsliikten och växtarter, varibland alla de 13 som 
enligt konventionen är obligatoriska efter visst anlal år. 

I sak har utredningens förslag allmänt godtagits, men enstaka remiss
inslanser har föreslagit vissa tillägg Lill listan. I formellt hänseende har ett 
par rcmissinslanser framfört kritik mot all det enligt förslaget inle framgår 
av sjiilva lagen vilka viixtartcr den är tillämplig på . 

. Jag kan väl förslå de sålunda framförda formella betänkligheterna. Emel
lertid kan del enligt vad jag inhämtat möjligen ifrågasättas om den av ut
redningen presenlerade listan kan betraktas som slutgiltig i alla detaljer. 
Vidare kan förhållandevis lätt förändringar inträffa som föranleder att 
listan bör kompletteras i framtiden. De praktiska skäl som talar för att det 
öwrlämnas till Kungl. Maj :t alt bestämma på vilka växtsläklen och växt
arter lagen skall tillämpas är så starka att jag anser mig höra i huvudsak 
ansluta mig till utredningens förslag på denna punkt. Lagtekniskt förordar 
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jag emellertid en annan lösning än den av utredningen föreslagna. Härtill 
ålerkommer jag i det följande (avsnitt 8.1). 

Del torde få ankomma på Kungl. Maj :I alt överse den av utredningen 
föreslagna listan i detalj. I detta sammanhang vill jag endast betona all 
sedan en viixlarl en gång infogals i systemet, den inte utan tungt vägande 
skäl hör ulcslutas därifrån, eftersom en sådan åtgtird skulle kunna leda till 
riillsförluster för den som bedrivil växtföriidling i förlitande på möjlighe
ten all få skydd för den framtagna produkten. 

Vad angår t i I I ä m p ni n g s o m r å d e t j övrigl föreslår utredningen 
alt lagen skall äga tillämpning endast på växtsort som framställts här i riket 
eller utom riket av svensk medborgare samt all lagens tillämpning med 
avseende på viixtsorl som i ÖHigt frarnsUillls i annan stal i princip skall 
förutsätla ömsesidighet. Del viisenlligastc molivct för della förslag är atl 
tre av de fyra stater som hittills ratificerat konventionen i princip kräver 
reciprocilet för att bevilja rättsskydd åt växtsorter som framställls utom
lands av utländska förädlare. Slockholms rådhusrätt - som påpekar alt pa
tentlagen gäller ulan motsvarande begränsning - ifrågasätter om utred
ningens förslag på denna punkt är tillräckligt motiverat. För egen del vill jag 
lill vad utredningen anfört om utländska lagar nu också foga den upplys
ningen atl man i Frankrike, diir man avser att snarast ratificera konventio
nen, den 11 juni 19i0 antagit en lag om skydd för växtförädlingsprodukter, 
vilken bygger på rcciprocitclsprincipen. Att det övervägande antalet stater 
inom växtförät!larunioncn sålunda kräver reciprocitet för alt meddela rätts
skydd ål u l ländska sorter bör verka som cl t incitament för utanförstående 
slaler all söka anslutning och därmed på sikL gagna växtförädlingen. Jag 
hildider därför utredningens förslag i 1lenna fråga. 

Niir det giiller frågan om v ii x t för ii cl 1 a r r ii t t e n s s u b j ek t skall 
enligt utredningens förslag hara fysisk person kunna anses som föri:idlarc av 
växtsort. Svea hovrätt, Stockholms rådhusrätt, SAF och LO har emcllerlid 
förordat att även ett växtförädlingsföretag såsom sådant skall kunna betrak
tas som förädlare till växtsort som framställts inom företaget. 

Konventionens artikel 3 föreskriver att fysiska och juridiska personer, som 
har hem\·isl i en av nnionsslatcrna, skall i de andra unionsstalerna åtnjuta 
samma behandling som dessa staters särskilda lagar tillerkänner sina 
egna medborgare i fråga om erkännandet och skyddet av förädlarens rätt. 
Delta torde inte innebära elt krav på alt juridiska personer ges ställning 
som förädlare, i varje fall inte så länge överlåtelse av förädlarrätt till juri
diska personer är möjlig. Sådan överlåtelse förutsätts kunna ske enligt ut
redningens lagförslag. 

Utredningen upplyser att juridisk person inte kan vara förädlare enligt 
de nederländska och lyska lagarna. Av den danska lagens avfattning framgår 
inte hur frågan har lösts där. Förarbetena till lagen synes emellertid ge vid 
handen alt såväl fysisk som juridisk person kan anses som förädlare. 
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För egen del vill jag gärna medge att vissa skäl talar för att äwn jmidisk 
person skall kunna betraktas som förädlare. Växtförädling drivs till Öyer
vägandc delen av företag, som har forskare och annan personal anstiillda 
för iindamålet. Vidare pågår föriidlingsarbetc med en sort ofta lång tid, un
der vilken de personer som sysslar med uppgiften kan skifta. Del torde 
emellertid i prakliken inte bereda några svårigheter all bcslämma wm eller 
vilka som är alt anse som förädlare. Med hänsyn härlill och till önskemålet 
alt reglera denna fråga enhetligt på hela det immaterialrällsliga fällcl an
sluter jag mig till utredningens förslag att endasl fysisk persern skall kunna 
anses som förädlare. 

Problemet med a r b e l s- och u p p d r a g s t ag a r e s r ii t l lill 
skyddsheriittigade arhetsresultat, framstiillda i ljiinsten eller under uppdra
gets fullgörande, i:ir i princip delsamma på delta område som inom palent
rällen, mönslerrätlen och de öwiga immaterialrällcrna. En lösning genom 
lagstiftning finns endasl inom patcntriitten. l\frn mönsterriiltsutre<lningen 
föreslog i betänkandet :\fönsterskydd (SOU 1!)65: 61) att fnlgan om ar
betstagarmönster skulle utredas särskilt och att en ewnlucll lagstiftning 
skulle samonlnas med en motsyarandc lagstiftning på bl. a. det upphoYs
rättsliga områtlel. 

Som jag närmare utvecklade i propositionen med förslag Lill mönsler
skyddslag (prop. 1969: 168) ansåg jag alt tiden änn 11 inlc Yar mogen för 
en såclan utredning. Skälen härtill var sammanfattningsvis all resultatet av 
pågående önrviiganden i frågan om ny lagslil'lning rörande arhelslagares 
uppfinningar borde avvaklas, att underlag ännu saknades för all bedöma 
problemen kring arbelslagarmönster och, framför allt, all frågor av denna 
art syntes lämpa sig väl för en reglering på friYillighctens väg genom iiver
cnskommclser mellan arbelsmarknadens organisationer och att följaktligen 
denna väg horde priivas i första hand. 

De två sislniimnda skiilen att inte föregripa nhecklingcn mecl lagstiftning 
har motsvarande giltighet när det gäller arbetstagares och uppdrngslagares 
riitt till växtsorter som framslällls i Ljänslen eller under utförande m· upp
draget. På detta område gäller i högre grad iin inom immaterialrätten i öv
rigt alt problemen kan förutses i förväg. I del hell övervägande antalet fall 
torde niimligen gälla alt nya sorter framkommer som resultat av samarbete 
mellan personer som anställts för eller getts i uppdrag att bedriva föräd
lingsarhete. Tyst eller ultryckligt torde det följaktligen i normalfallen vara 
klart mellan parterna hur dessa frågor skall lösas . .Jag anser diirför att del 
f. Il. saknas anledning att vidta några särskilda åtgärder. Om i en framtid 
frågan om arbetstagares rättsstållning på det immatcrialrällsliga området 
las upp i ctl slörre sammanhang, bör givetvis också förh:'tllandena p{1 växt
föräcilarrällens område nppmårksammas. 

3i· Riksdagen 1971.1sam!.1\'r 40 
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6.3 De allmänna skyddsförutsättningarna 

Jag anser i likhet med utredningen alt de allmänna förutsällningarna 
för erhållande av skydd för viixtsort skall ulformas viisenlligen enligt vall 
som föreskrivs därom i konventionen. Tre hnvudförulsäLLningar skall alltså 
föreligga, nämligen all sorten kan siirskiljas från andra redan kiinda sor
ter, att den iir homogen och att den är slabil. Tillämpningen av dessa krav 
i de konkreta fallen erbjuder givelvis en miingd problem. Under remissbe
handlingen har särskill kravet på homogenilel uppmiirksmnmats. Till 
dessa frågor återkommer jag i det följande (avsnitl 8.1 J • 

. Jag delar också utredningens uppfattning att frågan om den nya sorlens 
odlingsviirde inte skall tillmätas någon betydelse i delta sammanhang. Ocl
Jingsvärdet har givetvis mycket slort intresse då del gäller utsäde som skall 
marknadsföras i Sverige. Delta intresse tillgodoses emellertid genom vårt 
system med obligatorisk slatsplombering av utsiidesvara. AYSiklen är att 
detta system skall bestå vid sidan av viixlföriidlarriitten. Till frågorna om 
samordning av det nu giillande och det nya systemet återkommer jag i an
nat. sammanhang (avsni.tt 6.7J. 

'.\led avseende på särskillnadskravcl finns, som Swriges advokatsamfund 
har påpekat, anledning att jämföra· med förhållandena inom patenträtten. 
Enligl palenllagen får palenl meddelas endast på uppfinning som Yäsenlligen 
skiljer sig från vad som bli.Yit känt före dagen för palentansökningen. Som 
känt anses alll som blivit allmänt tillgängligt. Utan hinder a\' att uppfinning
en inom viss tid blivit allmänt tillgänglig får dock patenl meddelas om delta 
herott antingen på alt någon gjort sig skyldig till uppenhart missbrnk i för
hållande till sökanden eller hans rättsinnehavare eller på alt sökanden eller 
hans rättsinnehavare förevisat uppfinningen på officiell eller off'icielll er
känd internalionell utställning. Advokatsamfundet framhåller all man enligl 
patentlagen in le kan söka patent på en uppfinning som är ex.akt densamma 
som en licligare bekantgjord sådan. Samfundet påpekar alt enligt ordalagen 
i den bestämmelse i ämnet som utredningen har föreslagit - "sorten skall 
- - - ski.lja sig från andra sorter, vilka är kända" etc. - bestämmelsen 
inle omfattar det fallet att del föreligger s. k. nyhelshinder på grund av att 
den sort som ansökningen avser har blivit känd. Denna innebörd är dock 
enligt samfundets uppfattning inte åsyftad och samfundet föreslår därför en 
justering av lydelsen. Mot deLLa vill jag invända att samfundet synes förbise 
elen viktiga skillnaden mellan palenlrätlen och växlförädlarrällen atl den 
förra i princip är ett ideskydd medan den senare avser konkreta produkter, 
vilka man fått fram vid ett som regel både långvarigl och kompliceral för
ädlingsarbete. Det är alltså fullt möjligt att skilja mellan "egen" och "an
nan" sorl. Vidare är del inle som samfundet antar avsikten all kännedom 
om en sort i alla siluationer skall hindra att växlföräcllarrätt beviljas för 
denna. Om den sort för vilken växlförädlarrätt söks är s:.'1 lik en annan 
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sort, som redan är allmänt känd - oavsell på vilket säll den blivit det - -
att den bedöms ligga inom "skyddsomfångel" för den andra sorten, förelig
ger regislreringshinder. Om den sort för vilken växtförädlarrätl söks inte är 
i denna mening lik någon annan allmänt känd sorl, utgör del däremot i prin
cip inte något hinder mot växlföriidlarräll alt den "siikandc" sorlen sj~ilv 

liar hJiril allmänt känd. Bara i en situation iir allmän kännedom om den 
"sökande" sorten regislreringshindranck, nämligen om kännedom uppkom
mit därigenom alt sorten i fdga med förädlarens eller hans rällsinnehavares 
samtycke marknadsförts inom landet före clagen för regislreringsnnsiikning
en C'ller utom rikcl i mer än fyra år före nämnda dag. Advokatsamfundels 
n11 heriirda im·ändning föranleder mig därför inte att frångå utredningens 
fiirslag. 

Avsikten med besUimmelsen alt marknadsföring av den "sökande" sorten 
ulom riket i högst fyra år före rcgistrcringsansökningen inte skall utgöra 
hinder mot registrering torde ntra att föriidlaren skall ha möjlighet alt prö
nt sin sorl på nlliindska marknader under fyra är ulan att gå miste om 
miijligheten Lill skydd. l\fot en sådan regel kan enligt min mening invänd
ningar resas. Så snart en sorl hörjal marknadsföras i annat land kan den 
nämligen i princip imporll'ras lill och marknadsföras i Snrige av annan 
iin föriidlaren och ulan dennes samtycke. Detta giiller dock i prakliken inte 
sorler som iir underkastade obligatorisk slalsplomhering, ef'lcrsom stals
plomhering regelmässigt förutsätter alt sorten införts i rikssorllislan och 
stulan införing är beroende av ansökan av förädlaren eller hans rätlsinnc
harnre. Men såvitt gäller sorter tillhörande köks- eller pr:vdnadsväxterna 
kan alltså ensamriilt förvärvas av förädlaren eller hans rättsinnehavare efter 
fyra :1rs fri import och marknadsföring. En sådan ordning synes mig inte 
fullt tillfredsställande varför man från svensk sida efter anslutning till kon
wntionen torde böra verka för att den upphävs eller modifieras. 

Som en ytterligare förutsättning för rättsskydd uppställer konventionen 
krav pft att sorlen erhåller en benämning. Föreskrift hiirom biir upplagas 
llland rcgislreringsbestämmelserna. 

6A Växtförädlarrättens innehåll och omfång 

Den rättspoliliska värderingen av hur gränserna för en immaterialrätts
lig cnsamriitl skall dras är alllid vansklig. Särskilt gäller detta då fråga är 
om en ny ensamrätt, där del inte finns någon erfarenhet av hur olika av
vägningar av allmänna och enskilda intressen mot varandra verkar. En 
rimlig utgångspunkt synes mig vara alt man i inledningsskedet ger ensam
rätten ganska snäva gränser. Det torde vara lättare att i ett senare skede 
utvidga en förhållandevis begränsad ensamrätt, om man skulle finna all 
upph<n·smannens hcrälligade intressen inte tillgodoses, än att inskränka en 
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frun början vidsträckt rält, om det skulle visa sig att den har från allmän 
synpunkt inte önskvärda konsekxenser. 

Växtf'örädlarrälten har mänga beröringspunkter med andra immaterial
rättsliga ensamräller, särskilt patenträtten. Det hör dock betonas alt växl
förädlarrältens föremål till mycket stor del är för folkhushållet synnerligen 
helydelsefulla produkter. Delta manar till försiktighel när del gäller att 
beslämma ensamrällens innehåll. 

Växtförädlarrättens föremål är till skillnad från alla andra immalerial
rällers levande och föränderlig materia. Detla skapar för växlförädlarrätlen 
alldeles specifika avgränsningsproblem. 

Att jag slannat för att tillstyrka all man i värl land infiir prirnlråttslig 
ensamrätl lill växtförädlingsprodukter beror främst på att det privaträllsliga 
systemet är del inlernalionellt accepterade och alt jag tror alt swnsk växt
förädling skulle hämmas av att stå ulanför detta system. Del är då för mig 
naturligt all vid avgränsningen av ensamrätten särskilt beakta den interna
Lionella konventionen i ämnet. Konvenlionen har också i mycket hög grad 
varit vägledande för ulredningcn. Jag kan i princip anslula mig till utred
ningens förslag i fråga om växlförädlarriittens innehåll. Ensamrätten bi)r så
hmda omfatta endast yrkesmässig framställning och marknadsföring av 
förökningsmaterial av växtsort samt i vissa fall yrkesmässig användning 
av växtmalerial för framställning av förölmingsmaterial av annan sorl. T 
fråga om prydnadsväxtcrna bör också användning av plantor eller delar av 
plantor som förökni.ngsnrntcrial för framställning av konsumtionsvara ligga 
under sortinnehavarens kontroll. Utredningens förslag gii.r emellcrlid utöYCr 
vad konventionen uttryckligen fordrar i så måtto all det ger sortinnehava
ren kontroll över import av den skyddade sorten. I detta avseende iin'rens
stämmer å andra sidan förslaget med övriga immalerialrätter. lmportskyd
det torde inte ha någon sjä!Yständig hclyrlclse såvitt gäller växtarter som 
faller under förordningen om obligatorisk stalsplombering av utsädcsvara, 
eftersom delta syslcm möjliggör en effektiv kontroll över marknadsföringen. 
P[t grund av svårigheten all p:.'1 imporlsladiet styrka att växtmaterialet 
är a\·sell all användas för förökningsänclamål torde imporlskyddct inte helll'I' 
i öuigt kunna tillmätas större värde. Såvitt gäller prydnadsväxterna torde 
<lock kunna Länkas fall då bevisskyldighelen kan uppfyllas och i så fall kan 
sortinnchavarens kontroll över importen få den betydelsen atl han har möj
lighet att begära sådana säkcrhetsåtgärder som ulrcdningcn föreslår mil ~ 

i utredningens lagförslag) redan då varan passerar gränsen. Med hi:insyn 
härtill och då såvitt jag kan se några egentliga nackdelar inte är förenade 
med ett importskydd biträder jag utredningens förslag i denna del. 

l anslulning Lill behandlingen av importfrågan uttalar ulredningcn alt 
vad utredningen kallar sidoimport, dvs. import av produkt som {llnjuter 
skydd här i landet från annat land där elen också ålnjuler skydd, bör anses 
fri om den svenske sortinnehavaren är innehavare av registreringen utom-
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lands och inkiipet har skett hos honom, hos någon som fåll licens av sorl
innclrnvaren eJlcr på öppna marknaden, dit den förts ul av sortinnchavaren. 
Om däremot registreringen utomlands innehas av annan än den svenske 
sortinnchavaren hlir enligt utredningen rältcn atl importera växtmaterial 
av surlen herocnde av den svenske sorlinnehavarens medgivande. I det förra 
fallet anses, som det brukar uttryckas, sorlinnehavarens rält n1ra konsmne
rad, medan den i del senare fallet inte anses vara det. 

Som utredningen påpekar iivercnsstiimmer denna lösning med vad som 
Lorde anses gälla inom varmnärkesrälten. Inom palenlrätten däremot an
ses konsumtion aldrig inträda i de angivna situationerna utan den svenske 
palenth:warcn har rätt alt ingripa mot sådan import Lill Sverige som utgör 
intrång i hans här skyddade räll. Enligt propositionen med förslag till 
miinsterskyddslag skall samma betraklelsesätl anläggas inom miinsterrättcn 
som inom patenträtten. 

Anledningen till alt utredningen föreslagit olika behandling av skilda im
portsituationer är att man anlagit all den föreslagna lösningen skulle vara 
ägnad alt främja konkurrensen på utsädesmarknaden. En liknande instiill
ning har Svea hovrätt, som under remissbehandlingen har nllalal att en 
lösning efter modell av patenträllcn skulle kunna på ett från allmän syn
punkt inte önskvärt sätt begränsa konkurrensen i fråga om växtföräcllings
produkler. 

Med hänsyn Lill växtförädlarrättcns allmänt selt begränsade innehåll 
och särskilt till den ringa självständiga betydelsen av importskyddct över
huvudtaget anser jag för min del all det i storl sett saknar intresse från 
konkurrenshegränsningssynpunkl hur skilda speciella imporlsituationer 
behandlas. Däremot kan möjligen, om frågan någon gång skulle stiillas på 
sin spets, <len av utredningen förordade lösningen föranleda tillämpnings
svårigheter. Erfarenheterna från varmnärkcsrättcn visar nämligen att del 
kan vara svårt atl avgöra om import utan meclgin111de nv rällsinnchaniren 
är tillåten eller ej (jfr NJA 1!)60 s. 457 och 1!)67 s. 458). I sak ligger del 
enligt min mening närmare till hands att i detta hänseende jämställa växl
förädlarriitlcn med patent- och mönslerrälterna än med vanunärkesrällen . 
.Jag finner därför atl man äwn på del nu aktuella mnrädet hör tillämpa 
principen om ensamrättens territoriella exklusivitet ulan undantag och 
alllså bör låta ensamriillen generelll omfatta import av vi:ixtmalerial, som i:ir 
avsett att marknadsföras för förökningsändamål. 

Enligt utredningens förslag ankommer del pf1. sortinnchavaren att visa 
alt elen som utan hans lov har framställ!, importerat eller marknadsfört 
växtmaterial av den skyddade sorten har haft syftet att materialet skall an
viinclas för förökningsändamål. Stockholms råclhusräll har ifr:1gasalt om 
det inte i stället hiir ankomma på tredje man att påvisa all han har cll så
dant syfte med sin framställning, import eller marknadsföring av växtmate
rialet alt utnyttjandet faller utanför skyddet. 1\lecl hänsyn till att en sådan 
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omkastad bevisbörda möjligen skulle komma att innebära en från allmän 
synpunkl inle önskvärd utsträckning av ensamrätten ansluter jag mig 
cmellerl id till utredningens förslag på denna pllnkt. 

Stockholms rådhusrätt påpekar att man inom palenlrätlen räknar med 
s. k. beroendeförhållanden, dvs. fall där skyddsförnlsätlningarna viil är 
llppfyllda men där den patenterade uppfinningen inle får utnyttjas utan 
lov av den som innehar ett äldre patent, inom vars skyddsomffmg uppfin
ningen faller. I anslutning härlill ställer rådhusrätlen frägan hur motsnt
rande situation skall bedömas enligt växtförädlarrällslagen. Till detta vill 
jag sn1ra att några beroendeförhållanden av den typ rådlrnsrälten nämner 
inte torde komma i fråga här. Delta innebär att samma kriterier generellt 
skall tillämpas vid bestämningen av en växlförädlarriitts skyddsomfång som 
vid priin1ingen av särskillnadskravel. 

Till de under remisshehandlingcn aktualiserade frågorna om export av 
växtförädlingsmaterial och om konservfabrikernas aiwändning av utsäde 
återkommer jag i det följande (avsnitt 8.ll. 

6.5 Skyddstiden 

För varje immaterialrätt är den tid under vilken ensarnriitt åtnjuts av 
central belydclse. Konventionen kräver som miniminm en 18-ärig skydds
lid för vin, fruktträd och deras grundstammar, skogslriid och prydnadslräd 
samt en 15-årig skyddslid för övriga växtsläkten och växtarter. 

Av inlresse för bedömningen a\" frågan om skydllstidcns längd är var
aktigheten av ensamrätten i konyentionsländerna. Dessa länders lagar vi
sar sinsemellan rätt stora skiljaklighcler. Enligt den nederländska lagen 
skall skyddsliden n1ra minst 1il och högst 2f> år frtm dagen för rättens heYil
jande, dock alt för vin, fruktträd och deras grundstammar, alleträd och 
prydnads,·äxler minimitiden skall yara 18 år. I ett särskilt regeringsbeslnl 
föreskrivs i anslutning härtill en skyddslitl :n- 2i) år för polalis, alleträd och 
frukllräd och deras grundslammar samt 20 år för övriga växlarler. Enligt 
den tyska lagen varar ensamrätten för humle, potatis, vin, fruktträd och 
deras grundstammar, prydnadsträd och Lräproducerandc träd till slutet 
a\' 2;'> :e året efter beviljandet samt för alla övriga arter till slutel av 20 :e 
året efter beviljandet. Den brittiska lagen föreskriver all skyddstiden inte 
får \'ara kortare än 18 år för fruktträd och deras gnmclslammar, skogs
och prydnadsträd och vin samt inte kortare än 15 år för ÖYriga arter, allt 
räknat från det all beslutet om ensamräll träder i krafl. Del officiella organ 
som adminislrerar växtförädlarrällen, the Controller, får emellertid efter 
ansökan fiirliinga skyddsliden Lill högst 2i) år, om del anses utretl att sorl
innehnnuen inle har blivit tillräckligt tillgodosedd genom den beYiljade en
samrällen. Enligt den danska lagen slulligen bortfaller skyddel för skogs
träd, fruktträd, fruktlrädsstammar och prydnadsträd efter 18 år samt för 
iiHiga arter efter 15 år räknat från tiden för skyddsbrcwts ulslällande. 
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Som jag nämnl (aYSnitt 6.2) har man i Frankrike den 11 juni 1970 
antagit en lag om skydd för växtförädlingsprodukter och förklarat sig ämna 
ratificera konventionen snarast möjligt. Enligt den franska lagen gäller etl 
växlsortcerlifikat under 20 år från dagen för utfärdandet. Om framställ
ningen av sorten kräver lång tid är dock giltighetstiden 25 :°tr. 

Utredningen föreslår en regel i själva lagen av innehåll all växtförädlar
rält kan upprätthållas intill dess 15 eller, såvill gäller fruktträd, skogs
träd, prydnadslräd och vin, 18 år förflutit från det år då ansökningen om 
växlförädlarrätt heviljades. Enligt förslaget bemyndigas emellertid Kungl. 
J\faj :t att i fråga om visst växtsläkte eller viss växtart förordna om längre 
skyddstid, dock högst 25 år. Slutligen föreslår utredningen att Kungl. Maj :t 
med slöd av detta bemyndigande skall i tillämpningskungörelsc generellt 
utsträcka skyddsliderna för fruktträd och deras grundstammar, vin, pryd
nadsträd och potatis till 25 år samt för övriga växtarter till 20 år. 

I sak har de föreslagna skyddstiderna inte väckt någon gensaga under re
missbchandlingen. Svea hovrätt och Stockholms rådhusrätt har emellertid 
anmärkt att skyddstiderna bör framgå av själva lagen. 

För skyddsliderna 20 resp. 25 år talar alt dessa tider gäller i Frankrike, 
Förbundsrepubliken Tyskland och Nederländerna. Emellertid har utred
ningen enligt min mening inle anfört övertygande belägg för att skyddsli
dcrna i värt land bör vara längre än de 15 resp. 18 år som konventionen 
kräver som minimum och som gäller i Danmark. Som jag i annat sam
manhang (avsnitt 6.4) har hctonal bör man i ett fall då fråga är om infö
rande av en helt ny immaterialrättslig ensamrätt iaklta stor försiktighet och 
inte göra ensamrätten mer vidsträckt än vad som bedöms som oundgäng
ligen nödvändig!. Mol fördelnrna för förädlingsförelagen att ha långa skydds
tider m[isle vägas önskemålen från allmän synpunkt alt förädlingsresulta
ten inom rimlig Lid ställs Lill allmänhetens fria förfogande. Helt kan nog inte 
heller bortses från alt förhållandevis begränsade skyddstider kan slimulcra 
l'iirelagen att rclalivl snabbt få fram nya skyddsvärda sorter. ,Tag föreslår 
därför all skyddstiderna liksom i Danmark bestäms i enlighet med kon
ventionens minimikrav. 

Givetvis bör frågan om skyddstidens längd kunna omprövas dä erfarenhet 
nmnils av hur systemet verkar. Skulle på ett internalionellt plan enhetliga 
längre tider rekommenderas är detta en faktor, som måste tillmätas stor 
vikl. 

Skyddstiden skall enligt konventionen räknas från den dag då skyddet 
meddelas. Enligt utredningens förslag skall alla skyddstider utlöpa vid ett 
ärsskifte. Delta innebär att den vars ansökan beviljas i början av elt år får 
ålnjula inemot ett år längre skyddstid än den vars ansökan beviljas i slutet 
av ett år. Sakligt sclt torde enligt min mening en sådan ordning - som inte 
finns i den sYCnska immaterialrätten i övrigL men väl i den tyska växt
förädlnrrättslagen - inte ha stor betydelse. A andra sidan medför systemet 
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en aYSevänl administrativ förenkling. Med hänsyn härtill anser jag att ut
redningens förslag i denna del bör godtas. 

Frågan om skyddstiderna är av sådan beskaffenhet all den bör reg\cras 
i själva lagen. 

Skogsstyrelsen har anmärkt att det är vilseledande all i lagförslaget ange 
en skyddstid för skogslräd, eftersom dessa inte inordnats i systemel. An
märkningen saknar inte fog. Konventionen omfallar emellertid i princip 
även skogsträd och etl framtida inordnande av dem i systemet underlättas 
av att skyddsliden i princip är bestämd . .Jag ansluter mig cfarför till utred
ningens förslag att skogslräd nämns bland de släkten och arter för vilka 
skall gälla den längre skyddsticlen. 

6.6 Registreringssysternet rn. m. 

Konwnlionen förulsätler att skydd beviljas fiirsl efler en av myndighel 
företagen undersökning av den nya växtsorlen. Utredningen föreslår i an
slutning härlill att en förutsällning för ensamrätt till växtförådlingspro
dukter skall vara registreririg hos myndighet efter föregående prön1ing av 
atl produkten i fråga fyller de krav som lagen i överensstämmelse med kon
ventionen uppställer. 

Förslaget att ensamrätten skall grundas på ett regislreringssystem har 
lämnats utan erinran under remissbehandlingen och äwn jag ansluter mig 
till förslaget. Endast genom en förprövning och en dårtill knuten registrering 
lillgodoses allmänhetens intresse av all kunna rn säker information om vilka 
sorter som är rättsskyddade. Även del allmänna intresset av en tillfreds
ställande kontroll över på marknaden förekommande utsäde kräver re
gistrering. 

Frågan om vilket organ som skall vara r e g i s t r e r i n g s m y n d i g het 
od1 andra organisatoriska frågor kommer att föreläggas Kungl. l\Iaj :t av 
chefen för jordbruksdepartementel. Hans förslag kommer all i huvudsaklig 
överensstämmelse med utredningens förslag innebära alt regislreringsupp
giflerna anförtros ett nybildat organ, statens växtsortnämnd, vilket även får 
överta elen nuvarande originalutsädesnämndens arbetsuppgifter. 

.Jag finner det ändamålsenligt all regis L r c rings förfarandet i 
enlighet med utredningens förslag anordnas på ell sält som så nära som 
möjligt ansluter sig till motsvarande förfarande i patentärenden. Jag delar 
också utredningens uppfattning att man inte behöver frångå offenllighets
prinripcn då det gäller ansökningar om växlförädlarrätt. Till detaljer i för
farande! återkommer jag i senare sammanhang (avsnitt 8.1 ). 

Utredningen har inte föreslagit att mål om växlförädlarräll skall hänvi
sas till viss domstol. Sveriges advokatsamfund och Stockholms rådhusräll 
anser emellertid all rådhusrätten skall vara s p e c i alf o r n m i sådana 
mål. Rådhusrätten finner det dessutom angeliiget att sakkunniga ledamöter 
medverkar i mål om växLförädlarrält. 
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För specialforum, förstärkt med sakkunniga ledamöter, talar att mål om 
växt.föräcUarrätt sannolikt blir sällsynta men särpräglade och komplicerade. 
Men som ulrcdningen framhållit torde det vara praktisk laget ogörligt alt 
finna tillräckligt antal ojäyiga personer med erforderlig sakkunskap fi_ir · 
tjänstgöring i domstol. Den nödvändiga sakkunskapen torde kunna tillfö
ras domstolarna genom yttranden av växtsortnämnden och eventuellt andra 
organ med kompetens att bedöma viixtbiologiska frågor. Därmed bortfaller 
det viktigaste skälet för specialforum. Jag har i likhet med utredningen 
av dessa skäl stannat för atl de allmänna forumreglerna i rätteg{i.ngshalkcn 
bör vara tillämpliga i mål om växlförädlarrätt. 

l fråga om i n s t ans o r d ni n g en vid klagan över beslut i iirenden 
om registrering av växtförädlarräU föreslår utredningen all lalan skall fö
ras direkl hos Kungl. ~foj: l i regeringsrältcn. Några remissinstanser hnr 
emellertid förordat en mellaninstans mellan växlsortnämnden och regc
ringsrällen. Dänid har åberopats alt erfarenheten från tillämpningen av 
patent- och varnmärkeslagarna visar, atl en mellaninslans är värdefull för 
fullständig och allsidig prövning av ell ärende. 

Frågan om instansordningen bör ses mot bakgrund av del förslag till 0111-

mganisation av fönallningsrältskipningen som remitterats lill lagrådet den 
20 mars 1970. Förslaget innebär i huvudsak att fönaltningsmål normalt 
skall prövas av kammarrätten och att fullföljd till regeringsrätlen får ske 
endast efter priivningslillslånd. Undantag har dock gjorts för bl. a. mål om 
patent, mönster och varumärken, i vilka besvär iiwr patent- och registre
ringsverkets beslut f. n. förs hos verkets hesvärsavclclning och därifrån till 
regeringsrällen. I fråga om dessa mål föreslås att nuvarande ordning be
hålls, dvs. all fullföljd får ske till regeringsrällen ulan priivningslillsland. 
Skälen härtill är dels alt målen är av speciell natur, dels alt prövningen i 
besvärsavdelningen har flera domstolsmässiga drag. 

Växtförädlarrätten är en immaterialrätt som till sin allmänna karaktär 
ligger nära patent- och mönsterrätlerna samt, i vad avser frågor om sort
benämningar, varumärkesrätten. l\follan första och sista instans i palenl-, 
mi'mster- och varumärkesmålen har skjutits in en i dessa mål särski It sak
kunnig mellaninslans. All detta varit till gagn fö1· en allsidig prövning av 
patent- och varumärkesmålen, där ordningen varit gällande en liingre ticl, 
torde vara allmänt erkänt och utgör enligt min mening ett avgiirande :ugn
ment för att man biir införa en motsvarande ordning för växtfiirärllarrälts
ärendena. Efter särskilda överläggningar med chefen för jordbruksclcparte
menlel har jag i enlighet härmed kommit till den slutsatsen att en instans 
med växtbiologisk sakkunskap bör finnas i vilken besvär över viixtsorlnämn
dens beslut kan föras. Lämplig sådan instans synes vara lanlbrnksslyrclsen, 
som redan nu prövar besvär Ö\·er originalutsädesnämndens beslut. Vad gäller 
fullföljd mot lantbruksstyrelsens nu ifrågavarande heslut anser jag med 
hänsyn Lill målens speciella natur att övervägande skäl talar för att mol-
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svarande regler tillämpas som gäller för mål om patent-, mönster- och varu
märken, dvs. att talan får föras direkt hos regeringsrällen med förbigående 
av kammarrätten och att därvid prövningstillstånd inte skall krävas . 

.Jag föreslår alllså alt talan mot växtsortnämndens beslut i växlförädlar
räl lsärenden skall föras hos Jantbruksstyrelsen och atl fullföljd mot lant
hrnksslyrelsens heslnt får föras utan prövningstillslånd i regeringsrätlen. 

6.7 Samordning med växtförädlingsavgiftssystemet 

Formellt är frågorna om statsbidrag och växtförädlingsavgift fristående 
från frågan om växtförädlarrätt. Del måste dock tillses att de inte Htr en 
liisning, som inverkar på växtförädlarrätten på ett sätt som slridcr mol kon
ventionens bokstav eller anda. Både av detta skäl och med hänsyn till den 
ekonomiska betydelse statsbidragen och bidragen ur växlförädlingsfonden 
har för växtförädlingsarbetet bör samordningen mellan bidragssystcmcn och 
växtföriidlarrättssystcmct klargöras. 

Nägon förändring av det stalliga stödet till viixtförädling öwr statsbud
geten avses inte skola ske. 

I fråga om systemet med växtförädlingsavgiftcr och bidrag nr växtför
ädlingsfondcn kan konstateras alt detta tillför svensk växtförädling hety- · 
dande ekonomiska resurser. Sålunda uppgick bidragen för budgetåret 1969/ 
70 till sammanlagt 3,6 milj. kr. 

Växtförädlingsavgiftssystemet täcker inte hela det område som omfattas 
av växlförädlarrällen. Från och med den 1 juli 1970 tas växtförädlingsav
gift ul på alll i handeln omsatt utsäde av stråsäd och trindsäd samt potatis, 
vallhaljväxt och vallgräs, foderhela, kålrot, rova, fodermärgkål, grönfoder
raps, raps, rybs, vitsenap och oljeådra, dvs. samlliga lanlbruksväxter -
utom sockerbeta, lin och hampa - samt alla grönyleväxter. För sockerbeta, 
lin och hampa samt för köksväxter, fruktträd, bärväxter och prydnadsväx
ter, Yilka också är avsedda alt omfattas av växlförädlarrätten, uppkommer 
alltså inget smnordningsproblem. 

Växlförädlarrätt skall enligt utredningens förslag inte kunna fön-ärvas 
för växtsort som är känd vid tiden för lagens ikraftlrädande. Undantag görs 
dock för sorl som lagils in i rikssorllistan efter den 30 juni HJ68. Beträf
fande sådan sort skall enligt 52 § i förslaget ansökan om växtförädlarräll 
kunna göras inom sex månader från det lagen träder i kraft. Elt undantag 
av denna typ är tillåtet enligt artikel 35 i konventionen, som föreskriver all 
varje nnionsstat utan alt någon förpliktelse för de iiniga nnionsstnterna 
diirav uppstår kan begränsa det i artikel 6 uppställda nyhctskravet beträf
fande nyligen framställda sorter, som finns vid ko1wentionens ikraftträdan
de i stulen. Undantagsbestämmelsen är föranledd av att utredningen velat 
undvika all växtförädlarna håller tillbaka sorter av betydelse för folkhus
h:11ll'l i avbidan på möjlighet att söka rättsskydd. Att den 1 .i uli Hl68 valts 
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som utgångspunkt för övergångsregeln beror på att sorter som togs in i 
rikssortlistan vid den tidpunkten kunde beräknas vara klara för marknads
föring ungefär samtidigt med att innehållet i den planerade lagstiftningen 
hleY känt genom publiceringen av utredningens betänkande (maj 19()!)). 

Den föreslagna övergångsregeln har inle mött någon gensaga under re
missbchancllingen av lagförslaget. Däremot har \V. \Veibull AB framhållit 
atl tidpunkten den 1 juli 1968 redan under hösten 1968 kungjorts säsom 
avgörande för möjligheten att få växtförädlarrält och alt växtföriidlarna in
rätlal sig med hänsyn till detta. Bolaget har därför hemställt att den an
giYna tidpunkten mfrtle belraklas som slutgiltigt bestämd. 

Jag finner de av utredningen åberopade skälen för övergångsbestämmel
sen Yägande. Trots att principiella betänkligheter kan anföras mot all ge 
lagen lillhakaverkandc kraft finner jag att omständigheterna är sådana att 
bestämmelsen hör godtas. Jag beaktar därvid särskilt att avnämarna av ut
säde har kunnat förulsc att nya sorter på rikssortlistan, Yilka börjat mark
nadsföras kring balvårsskiflel 1969, i eflerhand kan komma all få rätts
skydd. 

Fiir sorter som intagits i rikssortlistan före den 1 juli 1968 kan växlför
ädlarriil t inte förvärvas och följaktligen blir det inte aktuelll med samord
ning i fråga om dessa. Alt avskaffa växtförädlingsavgiften och därmed bi
dragen ur växlförädlingsfonden för dessa sorter kan enligt min mening inte 
komma i fråga. Det skulle innebära en avsevärd försämring av viixlföräd
lingens ekonomiska villkor. 

l fråga om sorter som införts i rikssortlistan efter den :rn juni 1968 och 
som framdeles kommer alt införas i listan får man räkna med två olika 
typer, nämligen sådana som uppfyller kraven för växlförädlarrätt och så
dana som inte gör det. Xven om man i dag inte säkert kan bediima den 
praktiska tillämpningen av skyddsförulsättningarna måste man utgå ifrån 
alt det kommer, alt finnas sorter - främst bland de korsbefruktande arter
na till ,·iJka råg och flertalet vall- och oljeväxter hör -- som inte uppfyller 
kraYen för växtförädlarrätt men som har sådant odlingsvärde och sådana 
egenskaper i övrigt att de enligt gällande normer kan införas i rikssorllis
tan och diirmed inordnas i växtförädlingsavgiftssystemet. Anledningen till 
denna inkongruens mellan de båda systemen är alt kravet pt\ homogenitet 
sätts högre i del internationella systemet. 

Som utredningen anför har denna fråga uppmärksammats i Danmark 
och Nederländerna. Utredningens uppgift att frågan i den danska lagen 
lösts genom att de biologiska kraYcn för erhållande av rättsskydd mjukats 
upp beträffande bl. a. korsbefruktande arter - lill vilken uppgift några 
remissinstanser har knutit an i sina yllranden - hänför sig emellertid till 
förh[\llandena före den 1 juni 1968. I samband med att Danmark ratificerade 
konwntionen upphävdes nämligen särbehandlingen av vissa växtarter i den 
danska lagen. 
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AtL lösa fn'tgan genom att generellt eller för vissa växtarter tillämpa and
ra biologiska krav för växlförädlarrält än dem som uppställts i del inter
nationella samarbetet är uteslutet, eftersom en sådan lösning skulle omöjlig
göra svensk anslutning Lill konventionen. Slutsatsen för min del blir att 
växlförädlingsavgiflssystemet bör behållas för de växlsorler som godtas för 
intagning i rikssorllistan men inte uppfyller de biologiska kraven fiir vtixl
förädlarrält. Denna lösning överensstämmer i princip med den som valls i 

Nederländerna. 
Härefter återstår frågan om man med avseende på växtarter som faller 

in under växtförädlarrätten skall helt eller delvis behålla ett oförändrat 
eller modifierat växtförädlingsavgiflssystem. Frågan gäller som jag redan 
angett bara lantbruksväxterna (utom sockerbeta, lin och hampa) samt nlla 
grönyteväxter. 

Systemet med växtförädlingsavgiftcr betraktades vid införandel år HHH 
mer eller mindre som ett provisorium i avbidan på hl. a. de resullal som 
kunde nås i del då inledda internationella samarbetet på delta område. Se
dan dess har växtförädlarkonventionen antagits och trätt i kraft. Bifalls 
förevarande förslag till lag om växlförädlarrätl och vinner Sverige anslut
ning till konventionen, innebär det au växtföriidlarna får tillgång till cl t 
privaträttsligt skydd, som ger dem möjligheter att få licensavgiflcr på för
iikningsmaterial av sina förädlingsproduktcr inom landet och i övriga kon
ventionsstater. Under sådana förhållanden kan det te sig stl.som nära till 
hands liggande att föreslå all växtförädlingsavgiflssystemel inte skall till
lämpas på växtarter som faller under växlförädlarriillen. 

Vissa skäl talar emcllerlid för alt växtförädlingsavgiflssyslemcl hör kvar
stå i princip ålminslonc under en övergångstid även för sistnämnda slag av 
viixler. Om detta system helt slopas för sorler av lantbruks- och griinyteväx
tcrna från och med dagen för växtförädlarrältslngens ikraftträdande får 
delta antas på kort sikt medföra en minskning av växl förädlingsförelagcns 
ekonomiska resurser. Det internationella systemet fordrar en administration 
hos förelagen, som dessa i inlcdningsskedet inte har erfarenhet av. Fiirst när 
licenssystemet byggts ut och fungerat under en tid kan inkomslcrna av li
censavgiflerna för skyddade sorter beräknas uppgft till helopp som molsvarar 
vad växtförädlingsavgiflssystcmet ger. På längre sikt räknar jag med att del 
internationella system el ger växtförädlingen större ekonomiska lillskol t på 
de nya sorterna än vad ett växtförädlingavgiftssysLem med oförändrat av
giftsultag skulle ge. Med hänsyn härtill anser jag atl viixtförädlingsavgifls
syslemet tills vidare i princip hör behållas för nya sorter vid sidan av växt

fiiriidlarrätten. 
Eftersom bidragen ur växtförädlingsfonden kan sägas vara en ersättning 

för de licensintäkter en ensamrätL kunde ge, bör man å andra sidan vid 
samordningen utgå från att de förädlare som utnyttjar växlförädlarrä\len 
till att betinga sig licensavgifter inte skall få bidrag ur fonden. Avgörande 
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hör däremot inte vara huruvida sorten registrerats eller ej. Det bör således 
vara möjligl för en l'öriicllare eller hans riillsinnehavarc att· söka växtför
iidlarrätl för en sort i Sverige - vilket enligt artikel 12 i konwntionen ger 
honom prioritet atl under Loh· månader söka skydd i övriga konventions
staler - men alt sedan avstå från all inom Sverige anviinda en beviljad 
cns~nnriitl Lill alt begära licensavgifler för vidareförsäljningen av utsäde 
av sorlen och i stället få bidrag ur fonden. 

Vid omsättningen av utsäde av sort för vilken bidrag ur fonden belalas ul 
skall givetvis uppbäras växtförädlingsavgifter efler hiltillsvarande grunder. 
Avstår däremot sortinnehavaren från bidragen Lorde utsädet av sorlen inte 
böra beläggas med växtförädlingsavgift. Detta torde normalt kunna inne
bära ntt visst ulrymmc i stället bereds för licensavgift, ett förhållande som 
kan vara ägnat att slimulera till en övergång till det internationella syste
met. 

Valet mellan system hör ske sort för sort och vara bindande för all fram
l id. Om vederbörande avstår från bidrag ur fonden hör växlförädlingsavgifl 
inte hel ler Las ut efter del att skyddstiden gått ut eller viixtförädlarrälten 
eljesl upphört. 

En sådan uppdelning mellan sorter som beläggs med växlförädlingsavgift 
och sorler som inte beläggs med avgift erbjuder inte några tekniska svårig
heter. l\lyndigheterna torde kunna ulgå från all bidrag ur fonden inte be
gärs för sorter som registrerats enligt växtförädlarrättslagen och således vid 
statsplomheringen inle la ut växtförädlingsavgift för dessa sorter. Men med
delar sortinnehavaren innan han börjar marknadsföra sorten alt han önskar 
bidrag nr fonden för densamma hör sorlen vid slalsplomberingen behandlas 
som en oskyddad sorl, dvs. utsädet beE~ggs med växlföriidlingsaygift. Ett 
sådant meddelande från sortinnehavaren bör komplelleras med en förbin
delse frän honom alt inte på den svenska marknaden begära eller uppbära 
licensm·gifler för sorten. 

Vid tillämpning av denna ordning skall ulländska företag givetvis be
handlas på samma sätt som svenska förelag. Ulländska sorlinnehavare hiir 
ges obegriinsad rätt att fullt ut använda del inlernalionella systemet på den 
svenska marknaden men liksom svenska företag beredas tillfälle all för viss 
enligL växtförädlarrätlslagen registrerad sort avstå från licensavgifter och i 
stiillet begära hidrag ur växlförädlingsfonden med påföljd atl sorten beläggs 
rnecl viixlförädlingsavgift. 

Clredningen har antytt att eftersom yäxlförädlii1gsavgiften har karaktär 
av konsumlionsskatl det eventuellt kan föreligga principiella hinder mot att 
giira uttagandet av avgiften beroende på huruvida rällsskydd meddelats för 
den ifrågavarande sorlen. Emellertid måste beaktas att Yåxtförädlingsavgif
Len inte är att anse som skatt eftersom den har till direkt syfte att stödja 
växtförädlingen. Bidragen ur fonden motsvarar i princip vad som uttagits 
i avgift på den bidragsberättigades produkt. Om del avsedda ändamålet i 
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vissa fall bedöms kunna tillgodoses bättre på annat sätt bör hinder inte 
möta mot att i dessa fall befria från avgift. 

.Jag vill understryka alt jag förutsäller att frågan om fortsall tillämpning 
av växlförädlingsavgiflssyslemet omprövas sedan några års erfarenhet har 
vunnits av växtförädlarrältssystemet. Växtförädlingsavgiflssyslemet torde 
dock redan vid växtförädlarrättslagens ikraftträdande bi)ra anpassas lill la
gen. Frågan torde komma alt tas upp av chefen för jordhruksdeparlcmcnlet 
i ctl senare sammanhang. 

Som framgår av det anförda åsyftas inte någon ändring i det i vårl land 
Lilliimpade systemet med stalsplombering av utsäde. Ändamålcl med plom
beringen är alt marknaden genom den yrkesmässiga handeln skall förses 
endast med utsäde, som är tillfredsställande från odlingsvärdcs- och kvali
tetssynpunkt. Växtförädlarrälten har ett annat syfte och crsäl ler diirför på 
intet säll stalsplomberingen. Det föreligger därför ingen anledning att 1 

del la sammanhang ompröva reglerna om stalsplomhcring. 

6.8 Följdlagstiftning till växtförädlarrättslagen 

Förslaget till växtförädlarrätlslag föranleder vissa fiiljdändringar i 85 § 
ulsökningslagen och i 2 § införsellagen. Till frågan om den n~irmare inne
börden av dessa lagändringar återkommer jag i det följande (avsnitten 8.2 
och 8.3). 

7 Lagförslag 

l enlighel med del anförda har inom juslitiedeparlcmcnlel upprällats fiir
slag till 

1) Jag om växtförädlarrält 
2) lag om ändring i utsökningslagen (1877: :n s. 1) 

3) lag om ändring i införsellagen (1968: 621). 

Beträffande förslaget vid 1) har jag särskill samrått med chefrn för jord
hruksdcpartemcntet. 

Förslagen torde få fogas till statsrådsprolokollct i detta ärende som 
bilaga 3. 

Hörande de upprättade lagförslagens närmare innehåll vill jag ytterligare 
anföra följande. 
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8 Specialmotivering 

8.1 Förslaget till växtförädlarrättslag 

Växtförä<llingsskydclsutredningen föreslår att den ensamrätt som avses 
i lagförslaget benämns "växtförädlarrätl''. Denna benämning är inte helt 
lillfrcdslällande eftersom den inle i likhet med benämningen pä andra im
materialrällsliga ensamrätter - exempelvis varumärkesriill, mönsterrätt 
- - ger upplysning om vad som är rättens objekt. Ord som "växlsortskydd" 
eller "växtsorträtt" är emellertid, såsom utredningen funnit, inte heller 
lämpliga eftersom de antyder en betydligt vidsträcktare ensamrätt än vad 
som föreslås. Någon annan lämplig beniimning synes inte stå Lill buds. 
Jag ansluter mig diirför till utredningens förslag. H.ubriken på lagen hör 
dock i överensstämmelse med praxis på immaterialrättens område vara 
"växtförädlarrättslag". 

Utredningens lagförslag är med de modifikationer som betingas av den 
nu ifrågavarande ensamrättens särskilda karakliir disponerat på i huvud
sak samma sätt som patentlagen (1967: 837) och mönsterskyddslagen (1970: 
485). Beslämmelserna i 1 § tredje stycket och i 48 § i utredningens förslag 
saknar molsvarighel i nämnda lagar. De rör båda Ingens tillämpningsomräde 
och bör enligt min mening ha sin plats i det inledande avsniilet av den nya 
lagen. Vad giiller dispositionen i öuigt har utredningen på några punkter 
tillämpat en annan paragrafföljd än patentlagen (PatL) och mönstcrskydds
lagen (:\IL). SiHunda har utredningen i förslagets 49 § upptagit en föreskrift 
om konnnlionsprioritet, vars motsvarighet i PatL och :ML införts som sisla 
paragraf under den inledande rubriken "allmänna bcstämmel ser". Fr{tgan 
om giltighetstiden för växtförädlarrätt behandlas av utredningen i förslagets 
4 ~. sist under rubriken "allmänna bestämmelser", men i PaLL och ML under 
särskild rubrik efter bestämmelserna om registreringsansökan och dess 
handläggning. I båda dessa avseende bör paragrafföljden anp:1ssas till PaLL 
och ML. Anmiirkas kan slulligen i delta sammanhang att i 50 ~ i u lredning
ens förslag finns ett stadgandc berörande utomlands registrerad sorthe
nämning. Denna fråga bör enligt min mening behandlas i anslutning till de 
grundläggande bestämmelserna om sortbenämning. De ändringar som dessa 
överväganden föranlett jämte vissa andra smärre justeringar har medfört 
att paragrafnumreringen i cleparternentsförslagel avviker från den i utred
ningens förslag. 

I terminologiskt hänseende föreligger vissa skillnader mellan PatL och 
ML. I 26 § PalL talas om att palent är "meddelat", niir patentansökning
en bifallits och beslutet därom vunnit laga kraft. När patent "meddelats" 
skall det kungöras och, enligt 27 §, antecknas i palenlregistret. I elen till 
PatL :s 26 § svarande paragrafen i ML, 23 §, nämns inte när möns lerrätt 
~ir "meddelad" utan det fastslås bara att mönstret skall las in i mönster-
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registret och registreringen kungöras niir beslut om bifall till ansökan om 
mönslerregistrcring vinner laga kraft. Denna terminologiska olikhet mel
lan PatL och ML, som inte har någon saklig betydelse, återspeglas i många 
andra paragrafer i de båda lagarna. Växlförädlingsskyddsutrcdningen har 
anknutit till terminologin i PatL. .Jag finner emellertid skrivsättet i ML 

enklare och klarare och anser därför att terminologin i deparlemcntsför
slaget bör anpassas till ML:s terminologi. Även i övrigt anser jag det 
lämpligt att i redaktionellt hänseende följa :\IL. 

Sakligt sett överensstämmer departementsförslaget nära med ulrcdning
ens förslag. l\Icr väsentliga sakliga olikheter har motiverats i det före
gående (avsnitt 6). Smärre skiljaktigheter kommer all beröras i det föl
jande vid min behandling av de enskilda bestämmelserna. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Paragrafen, som närmast motsvarar 1 § tredje styck.el i utredningens för
slag, behandlar lagens tillämpningsområde med avseende på objektet. 

Enligt utredningens förslag skall Iagsliflningen i princip kunna till
lämpas på alla viixlsläkten och växtarter med rätt för Kungl. :\Iaj :t all 
förordna alt viixtföddlarrätt får förviirvas endast för viixtsorl, tillhöran
de växtsläkte eller ,-äxtart som anges i förordnandet. I anslulning härtill 
föreslås all Kungl. Maj :t i Lillämpningskungörclsc skall föreskriva alt 
växtförädlarrätl kan förvärms endast för sort tillhörande växtsläkte eller 
växtart som angelts på en i kungörelsen intagen lista. Denna lista om
fattar sammanlagt 9fi släkten och arter, rnrav 44 tillhörande lanlbruks
växterna (inklusive grönyteväxterna), 21 köksväxterna, 20 fruktträden och 
här\'äxlerna samt 11 prydnadsväxterna. Enklare och mer i överensstämmelse 
med normal svensk lagstiftningstclmik synes mig vara atl låta lagen med 
dess rältsskyddssystem gälla de släkten och arter varom Kungl. l\laj :t för
ordnar. Därför föreskrivs i denna paragraf all lagen äger lillämpning p:l 
växtsort, tillhörande växtsläkte eller växtarl som Kungl. :'.\'Iaj :t bestiimmer. 
En lista på dessa st~ikten och arten kommer att tas in i lilliimpningskungö
rclscn. 

Som jag har angett i <let föregående (avsnill 6.2) bör i princip inget 
växtsläkte och ingen växtart som en gång infogats i systemet kunna ute
slutas därifrån. Om <lct kan antas vara helt siikerl att någon rättsförlust 
inte blir följden, bör dock i undantagsfall en uteslutning kunna komma i 

fråga. 
2 § 

Paragrafen motsvarar 1 § första stycket och 48 § i utredningens för
slag samt innehåller en närmare bestämning av växlförädlarrättens objekt 
och föreskrifter om dess subjekt (jfr 1 § PatL och 1 § l\IL). 
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Första stycket 

Här ges den grundläggande föreskriften att förädlare, som här i riket 
framställt en växlsort, eller hans rättsinnehavare kan genom registrering f:l 
växtförädlarrätt, dvs. ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja sorten enligt la
gen. 

Viixtförädlarrättens föremål är alllså växtsort. Termen definieras inle i 
lagen men dess innebörd bestäms i huvudsak av de i departcmcntsförslagels 
3 § angivna förutsättningarna för registrering. Helt allmänt kan det sägas att 
med växtsort avses en samling växtindivider, som i elt eller flera karak
terisliska avseenden skiljer sig från andra enheter inom samma växtart. 

Enligt vad utredningen upplyst anknöt man vid behandlingen av vad 
som skulle avses med växlsort under förarbetena till konventionen när
masl Lill termen "cultivar" i den internationella växtsorlkoden. Beträffan
de denna kod och den däri intagna definitionen och beskrivningen av ler
men "cultivar" hänvisar jag Lill utredningens bet::inkande (SOU 19föl: 15 
s. 86). 

En växtsort kan få rältsskydd oavsett om utg:lngsmalerialet för del slut
liga urvalet erhållits på naturlig eller artificiell väg. Alt en sorl för vilken 
rättsskydd söks inte är resultatet av ett omfallandc förädlingsarbcte utan 
härrör från en ren upptäckt hindrar inte regislrering. Ett vissl förädlings
arbete, såsom urval och undersökning av sortens homogenitet och bestän
dighet, måste nämligen alltid göras. Delta arbete får anses berättiga till 
skydd. 

Ensamrälten till en växtsorl är inte begränsad till växtmaterial som 
hiirslammar direkt från den ursprungliga förädlingspro<lukten. Skulle nr 
annat material framställas en sort som enligt kriterierna i 3 § inle går atl 
tillfredsställande särskilja från en regislrerad sort och uppfyller denna 
sort även kraven på homogenitet och stabilitet kommer rätten till den 
registrerade sorten att omfatta även detta nya material. 

Växlförädlarrätt till en sort kan förvärvas endast av den som framställt 
sorten, förädlaren, eller den till vilken förädlarens rätt övergått. Som jag 
ulveckiaL i det föregående (avsnitt 6.2) anser jag i likhet med utredningen 
all bara fysisk person skall kunna anses som förädlare. Fiir en sort som 
utgör resullatet av ett förädlingsarbcle inom ett företag torde lämpligen den 
eller de indiYiduclla forskare vilkas insatser Ynrit mest avgörande för för
ädlingsarhctet anges som förädlare. Men registrering kan också erhållas i 
företagets namn, om nämligen forskaren eller forskarna överlåtit rätten till 
sorten till företaget. Redan innan ansökan om registrering görs föreligger 
alltstt en räll till sorten, vilken räll kan övergå till annan genom övcrlålclse 
eller i undantagsfall ptt annat sätt, såsom genom giftorätt, arv eller testa
mente. 

Om flera personer anses som förädlare av en sorl och sjiilva söker rc-
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gistrering måste de samtliga gemensamt göra ansökan såvida inte en eller 
flera av dem överlåtit sin rätl på elen eller de andra. 

Frågan om arbets- eller uppdragstagares rätt till sorter som de framställt 
i tjänsten eller under utförande av uppdraget har av skäl som ulvecklats 
tidigare (avsnitt 6.2) inte reglerats i lagen. Frågan får alltså avgöras med 
tillämpning av allmänna arbetsrättsliga grundsatser. 

Enligt första stycket är en förulsättning för rättsskydd att sorten fram
ställts här i riket. Är detta förhållandet saknar det betydelse om förädlaren 
är svensk eller utländsk medborgare. Gäller det sort som framställls utom
lands är det endast svensk medborgare som kan få rättsskydd (andra 
stycket), såvida inte Kungl. :\faj :t förordnat om "idarc ti.llämplighet av 
lagen ( l redje stycket). Departementsförslaget överensstämmer i delta av
seende i sak med utredningens förslag (jfr avsnitt 6.2). 

Innebörden av växtföriidlarrätten är enligt första stycket att den berät
tigade får ensamriitt att yrkesmässigt utnyttja sorten. Ensamrättens om
fattning regleras av 4 § departementsförslaget. 

Andra stycket 

Som just hcrörls kan enligt del la stycke förädlare som är svensk med
borgare eller sådan förädlares rättsinnehavare förvärva växtförädlarrätt 
även till sort som framställts utomlands. 

Motiven till all växtförädlarrätl inte direkt med stöd av lagen kan för
värvas för växtsorl som framställts utomlands av ulländsk medborgare har 
red1n-isals i det föregående (avsnitt 6.2). 

Tredje stycket 

Enligt tredje stycket kan Kungl. Maj :t, under förutsättning av ömse
sidighet eller om det är av betydande allmänt intresse, förordna att viixt
förädlarrätt får förvärvas även för sort som framställts i främmande stat 
av annan än svensk medborgare. Bemyndigandet ger till en början Kungl. 
Maj :t möjlighet att på ömsesidighetsbasis ingå avtal om skydd här i riket 
för utomlands av andra än svenska förädlare framställda sorter även med 
andra stater än konventionsstater. Hur långl reciprocitetskravet i så fall 
hiir sträckas får avgöras från fall till fall. Tänkbart är att ett privaträttsligt 
skydd av mer begränsad räckvidd eller förmåner av offentligrättslig karak
tär biir godtas. Det bör dock krävas att den utländska staten ger svenska 
föriidlarc samma behandling i fråga om förmånerna som den ger sina egna 
medborgare. 

Enligt konventionen kan en konventionsstat i två typer av fall tilläm
pa speciell reciprocitet gentemot annan konventionsstat, dvs. inskränka 
skyddet med hänsyn till att lagstiftningen i clet andra landet på vissa 
punkter erbjuder ett begränsat skydd. Det ena fallet avser andra växtarter 
iin dem som är upptagna på den Lill konventionen fogade listan. Enligt ar-
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tikel 4 moment 4 kan unionsstat i fråga om dessa växtarter begränsa 
skyddet till fysiska eller juridiska personer i annan unionsstat som skyd
dar samma växtarter. Det andra fallet iir att en unionsslal för vissa växl
släklcr eller växtarter ger förädlaren en mer omfattande ensamrätt än den 
som är ett minimum enligt artikel 5 moment 1. Unionsstat som medger så
dan utsträckt ensamrätt får enligt artikel 5 moment 4 begränsa denna till 
atl avse fysiska och juridiska personer i unionsstater som medger sam
ma utsträckta ensamrätt. 

I likhet med utredningen anser jag att man inte bör tillämpa speciell 
reciprocitet i det första av de nämnda fallen. Har växtart som inte finns 
på listan över arter som enligt konventionen är obligatoriska inordnats i 
det svenska syslemel bör det således inle krävas alt svenska förädlare åt
njuter skydd för samma art i en främmande stat för atl förädlare från 
denna stat skall kunna få rättsskydd för sort inom arten här i landet. Det 
andra fallet av speciell reciprocitet saknar aktualitet för svenskt vidkom
mande, eftersom den svenska lagen inte utsträcker ensamrätten för något 
växtsläkte eller någon växtart. 

Bemyndigandet för Kungl. Maj :t enligt tredje stycket att meddela före
skrifter om lagens tillämpning med avseende på växtart som framställts 
utomlands av annan än svensk medborgare oaktat reciprocitet inle föreligger, 
avser den situationen att det i en stat som inte tillhör unionen framställts 
sorter som har betydande intresse för den svenska växtodlingen och kon
sumtionen. Om det inte är möjligt att uppnå rättsskydd för sådan sort i 
ursprungslandet men det visar sig nödvändigt att bereda den sådant skydd 
i Sverige för att överhuvudtaget få den odlad här, får ett sådant betydande 
allmänt intresse anses föreligga som anges bestämmelsen. Denna bör 
emellertid tillämpas med stor varsamhet. 

3 § 

Denna paragraf motsvarar 2 § i utredningens förslag och behandlar de 
allmänna förulsällningarna för registrering av växtsorl (jfr 2 § PaLL och 
2 § i\IL J. 

De grundliiggande förutsättningarna för skydd - all sorten skiljer sig 
från annan, redan känd sort samt att den är likformig och beständig -
är angivna i första stycket. I andra stycket beskrivs och exemplifieras när 
annan sorl skall anses känd. Enligt tredje stycket får sort inte registreras 
om växlmalcrial av den förts i handeln pa visst säll före rcgislreringsan
sökningen. 

Sii rs Id ll nads kravet 

I första stycket 1 föreskrivs alt växtsort får registreras endast om den 
genom minst ett viktigt kännetecken tydligt skiljer sig från annan sort som 
blivit känd före dagen för registreringsansökningen. Enligt andra stycket 
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skall växtsort anses som känd, om material därav yrkesmässigt utbjudits 
till försiiljning eller eljest lillhandahallits eller om den intagits i eller an
mälls till officiell sortlista, förekommer i allmänt tillgänglig referenssam
ling eller noggrant beskrivits i allmänt tillgänglig skrift eller om den eljest 
kommit till allmänhetens kännedom. 

Första stycket 1 och andra stycket behandlar frågan om förhilllandet 
mellan elen "sökande" sorten och andra sorter. Såvi LL gäller den "siikande" 
sorten själv föreskrivs i tredje stycket att registrering inte får ske, om växt
material av sorten med samtycke av förädlaren eller hans rättsinnehavare 
yrkesmässigt förts i handeln här i riket före dagen för registrcringsansök
ningen eller utom riket mer än fyra år före nämnda dag. 

Utformningen av särskillnadskravet i lagtexten ansluter sig relativt nära 
till vad som föreskrivits därom i konventionen. Första stycket 1 och andra 
stycket motsvaras av artikel 6 moment 1. a) första punkten resp. andra 
punkten. Tredje stycket motsvarar artikel 6 moment 1. b). 

Departemenlsförslaget skiljer sig inte i sak men viil formellt från utred
ningens lagförslag. Anledning till förändringen är alt jag funnit utredning
ens förslag vara mindre ändamålsenligt i lagtekniskt hänseende. 

Utredningen har utvecklat sin syn på kravet på särskillnad nnder ruhri
ken Nyhetskravet I)å s. 88-91 och under rubriken Andra slyckcl pfr s. 93-
94 i betänkandet (SOU 1969: 15). Eftersom jag i allt väsentligt ansluter mig 
till utredningens uppfattning hänvisar jag i första hand till betänkandet. 
För egen del vill jag anföra följande. 

För att en växtsorl skall kunna regislreras måste den genom ålminslone 
ell vikligl kännetecken skilja sig från varje annan sort som är känd före 
dagen för regislreringsa_nsökningen. Om sorten är helt identisk med en re
dan känd sort eller om den skiljer sig så obetydligt från den andra sorten 
alt den faller inom vad som med stöd av kriterierna i 3 § får betraktas som 
dess skyddsomfång kan registrering alltså inte ske. Oaktat de båda sorterna 
i den silualionen normalt torde härstamma från olika viixlmalerial kan det 
med vissl fog sägas all det egentligen inle är fråga om tv~i. sorter utan om 
en och samma sort. Av praktiska skäl synes det emellertid, som jag tidigare 
berört (avsnitt 6.3), lämpligt att i lagtexten skilja mellan sort för vilken 
växtförädlarrätt söks och "annan" sort. 

Del särskiljande kännetecknet skall göra sorten genetiskt definierbar. 
Däremot har kännetecknet som jag i annat sammanhang framhållit (avsnitt 
6.3) inte med sortens odlingsvärde alt göra. 

De kännetecken som utmärker en sort kan vara av morfologisk eller fy
siologisk karaktär. l\forfologi är läran om bl. a. växters yttre och inre bygg
nad. Morfologiska kännetecken kan därför normalt fastställas visuellt, låt 
vara att det kan krävas förstoringsglas eller mikroskop för alt ohscrvera 
dem. Understundom behövs dock andra tekniska hjälpmedel eller veten
skapliga undersökningsmeloder för all fastställa morfologiska skillnader. 
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Regelmässigt skilj er sig sorter emellertid inte bara genom ett kännetecken 
utan vanligen föreligger avvikelser i flera avseenden. Fysiologiska känne
tecken hänför sig till växters egenskaper, exempelvis tidighel, stråhöjd, strå
slyrka, vinlerhärdighel, resistens mot sjukdomar och skadedjur, avkasl
ningsförmåga, bakningsduglighet, näringsvärde, smak etc. Vanligen kan 
dessa kännetecken inte fastställas visuellt. Sätten att fastställa fysiologiska 
kännetecken skiftar allt eflcr kännetecknets art. 

Att ge närmare anvisning på kännetecken som skall anses lillräckligt 
viktiga eller distinkta för att särskilja sorter är, som utredningen framhåller, 
inle möjligt. Frågan om kännetecknens betydelse beror i första hand på 
vilken växtart det gäller. ~len också förhållandena i del särskilda fallet kan 
im·erka. Ett från identifieringssynpunkt i allmänhet mindre vikligt kännc
lccken kan för en viss sort hli av avgörande betydelse och således betraktas 
som viktigt. Inom växlförädlarunionen diskuteras i olika arbetsgrupper 
bl. a. vikten av skilda kännetecken för olika växtarter. I den mån fastare 
krilerier kan fastsl[ts torde detta komma att ske. Så snart Sverige anslutits 
till unionen torde sakkunniga från vårt land beredas tillfälle alt delta i detta 
arbele . 

.Jag vill understryka utredningens ullalande att det för att växtförädlar
rållssyslemel skall fungera väl är av vikl att kravet på lydlig avvikelse till
lämpas strängt. Den egenskap hos sorten som särskilt t\bcropas i samhand 
med begäran om rältsskydd skall kunna klart fastställas och beskrivas. Det 
är Länk.hart att man i en framtid i viss mån kommer att kunna generellt 
bestämma minimimått på särskillnad för olika kännetecken och växtarter 
men inlill dess 1rn\stc frågan avgöras vid prövning i det särskilda fallet. 

All särskillnadskravet är uppfyllt måste, utom möjligen i något undan
tagsfall, fastställas genom provning. Provning skall ske genom växtsort
niiimulcns försorg enligt 1G § deparlementsförslagel. 

Som tidigare i olika sammanhang framhållits släller växtförädlarrälls
lagen inget krav på odlingsvärde hos den sorl för vilken skydd söks. För 
marknadsföring inom Sverige fordras däremot såvitt gäller lanlbruksväx
Lcrna dokumentera[ odlingsvärde, men detta regleras genom stalsplombe
ringssystemet och berör på inget sätt rältsskycldsfrågan. Växll'örädlarrält 
kan alltså erh:Hlas trots brisl på odlingsvärde, men normalt torde registre
ring inte sökas för sort som inte kan marknadsföras i Sverige. Ibland kan 
förädlare dock ha intresse av rättsskydd av andra skäl, exempelvis om sor
ten har värde i ell annat land och är avsedd för export dit. Ett annat exem
pel är att sorten överhuvudtaget inte iir avsedd för marknadsföring utan 
som underlag för fortsatt förädling. 

Vid prÖY11ingen av frågan om den sort för vilken skydd söks tydligt skil
jer sig från andra sorter skall jämförelse göras med sorter som är kända. 
Vilka omständigheter som föranleder att annan sort skall anses känd anges 
i andra slyckct i första hand genom exemplifiering. Det första exemplet är 
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alt malerial av sorten yrkesmässigt utbjudits till försäljning eller eljest till
handahållits. Här avses växtmaterial av sorten (iverhuvudtaget, alllsfl inte 
bara förökningsmaterial. Under tillhandahållande innefattas bl. a. alt male
rial av sorten överlåtits utan vederlag eller lånats ul, dock endasl såvill det 
skelt yrkesmässigt. Däremot anses lagerhållning inle som ett tillhandahål
lande. Ett annat exempel på omständighet som gör sorlen känd iir att den 
intagits i eller anmälls till officiell sortlisla. Sådana sortlislor är exempelvis 
rikssorllistan eller den av Sveriges potatisodlares riksförbund tll"ligen ut
givna sorllislan för potatis. Alt en sort anmälts Lill officiell provning med
för däremot inte alt den är att anse som känd. Som yllerligare exempel p<> 
omsiändigheler som gör en sort känd nämns alt den förekommer i allmänt 
tillgänglig referenssamling eller noggrant beskrivits i allmänt Lillgänglig 
skrift. Alt fråga endast är om exemplifiering framgår av all, som del heter 
i lagtexten, sort skall anses som känd också om den "eljest kommit till all
rniinhclens kännedom" . 

. Jämförelsen med andra kända sorter skall i princip avse sådana både i 
Sverige och utomlands. Särskillnadskravet kan allls[t ullryckas som elt krav 
på absolut nyhet. Av prnktiska skäl kan emellertid växlsortnämnden knap
past göra en långtgående granskning i detta avseende. Vid 11 § i förslaget 
återkommer jag med synpunkter på granskningens omfattning. 

Av konventionens artikel 6 moment 1. b) framgår dels att den omständig
heten att en sort förekommit i försök eller anmälts till eller upptagits i elt 
officielll register inte får aberopas mot förädlaren eller hans rättsinnehava
re, dels att då skydd för en ny sort söks i en unionsslat den inte för med 
medgivande av förädlaren eller hans rällsinnehavare ha saluhållits eller 
kommersiellt utnyttjas på denna stals territorium eller sedan mer ii.n fyra 
är på annan stals territorium. Konventionens föreskrift om verkan a\' tidi
gare marknadsföring av den sort för vilken registrering söks har i lag
texten kommit till ullryck i föreskriften i tredje stycket, att registrering 
'inle får ske om växtmaterial av sorten med samtycke aY förädlaren eller 
hans riittsinnehanue yrkesmässigt förts i handeln här i riket före dagen 
för rcgislreringsansökningen eller utom riket mer än fyra år före nii.mmla 
dag. Av lagtexten framgår motsatsvis att sådana åtgärder med en sorl som 
alt den förekommit i försök, be skri vi ls i allmänt tillgänglig skrift eller in
förts i referenssamling inte hindrar registrering av densamma. Att den sort 
som ansökningen avser intagits i rikssortlislan eller annan sortlista inom 
eller utom Sverige utgör inle heller rcgistreringshinder. 

Xär det sägs att sorten inle före registreringsansölmingcn far ha förts 1 

handeln avses bara saluhållande eller försäljning till allmiinheten. Skulle 
vid kontraklsodling genom avtal ges tillfälle för kontraklsodlaren all mark
nadsföra sorten far den anses ha förts i handeln av förädlaren eller hans 
rii ttsinnehavare. 
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Homogenitets kravet 

Kravel på homogenitet uttrycks i första stycket 2 på det sättet all växt
sort får registreras endast om den är tillräckligt likformig (homogen) med 
hänsyn tagen till de särdrag som dess sexuella eller vegetativa förökning 
betingar. 

Den nu ifrågavarande förutsällningen för skydd är i departementsför
slaget ullryckt helt i överensstämmelse med utredningens förslag och kon
venlionens föreskrift i artikel 6 moment 1. c). Som framgår av formule
ningen anses "homogen" och "likformig" som synonyma termer. 

Hur strängt kravet på homogenitet skall tillämpas är en svårbedömd 
och under rcrnissbchandlingen livligt diskuterad fråga. 

Utredningen anförde i sitt betänkande i fråga om homogcnitctskravrt 
(SOU 1969: 15 s. 91-92). 

Beskrin1ingen och identifieringen av en sort förutsätter all de enskilda 
individerna inom sorten är likformiga med avseende på de väsentliga egen
skaperna. Hur långt kravet på homogenitet skall sträcka sig är emellertid 
svårt att avgöra. Homogenitetsproblemet har olika aktualitet för skilda 
växtarter. Beträffande en del växtarter är vissa egenskaper hos en sorl så 
klart iakllagbara och från planta till planla så ensartat utbildade, alt varje 
enstaka individ av sorten kan särskiljas från andra sorter. Så är ofta fallet 
i fråga om vissa vegetativt förökade arter såsom potatis (blomfärg, bladens 
flikighet, knölens skal- och köttfärg) och rosor (blomfärg). Någon gång 
kan detta också förekomma i fråga om självbefruktande ,·äxtslag såsom 
t. ex. vete (axets form och färg, hårighet på noderna), havre (vipptyp och 
hårighet på planlans olika delar) och korn (axtyp, basalstjälkens utform
ning och nervernas tandighet). I fråga om andra växtarter kan föreligga 
bestämda, för en sort typiska egenskaper, men dessa kan dock från plantn 
till planta förete en sådan grad av variation, att den enskilda individen av 
sorten inte alltid kan skiljas från en annan sort. Under sådana förhMlan
dcn kan man endast genom noggranna observationer och under ständig och 
omedelbar jämförelse vid kontrollodling särskilja en sort från andra sorter. 
En sådan varialionsbredd uppvisar framför allt de korsbefrnktande växt
arterna, men även ofta de självbefruktande. 

Svårigheten att uppnå full homogenitet gör att mindre avvikelser måste 
tillåtas. JfraYCt p:l homogenitet får, såsom framg:lr av lagtexten, avpassas 
cfler växtartens förökningssätl och sortens särskilda förht\llarnlen. 

Närmare riktlinjer för vilka homogenitetskrav som hör ställas för olika 
växtarter får fastställas av registreringsmyrnligheten. Denna torde därvid 
beakta, bl. a. att kravet på homogenitet bör anknytas till den speciella 
karaktären hos de kännetecken som skall identifiera sorten, att kravet inte 
bör sättas högre än vad som är praktiskt möjligt för förädlaren alt uppnfr 
och att homogeniteten bör kunna fastställas genom icke alllför omfattande 
och dyrbara metoder. Vidare torde böra gälla, att i fråga om de fysiologiska 
egenskaperna och sådana morfologiska egenskaper, som kan vara av prak
tisk betydelse för odlaren, större krav i allmänhet inte ställs iin vad fiir
hrnkareii av materialet av sorten anses skäligen kunna fordra. Hittills har i 
Sverige liksom i Holland, Österrike, Danmark, Norge och Finland tilliimpats 
en liberal bedömning av homogenitetskravel. Registreringsmyndighclen får 



96 Kungl. lllaj:ts proposition nr 4-0 år 1971 

emellertid i förevarande fråga beakta utvecklingen i andra till viixlföräd
larko1wenlionen anslutna länder. 

Homogenilctskravet behandlas som nämnls i flera av remissyttrandena. 
Sveriges 11lsiidcsf i.irening anför atl risk finnes att homogcniletskravet faller 
högre avkastande och mera anpassningsbara men mindre homogena sorter. 
Det är enligt föreningens mening en av de mest angelägna uppgifterna alt, 
om den föreslagna lagen om växtförädlarrätt kommer till slånd, garanlicr 
skapas för att den hittills tillämpade liberala praxis, som sätter produk
tionssynpnnkterna före de morfologiska homogeniletskraven, bibehålls. lV. 
Weibull AB påpekar att hornogenitetskravet ger möjligheter till olika tolk
ning och hävdar att kravet vid lagens tillämpning inte får drivas så långt 
all växtförädlingsarbelet starkt fördyras och sorternas ntsläppandc till prak
tisk odling försenas. Bolaget fortsätter. 

Då en sorls egenskaper betingas av samspelet mellan ett mycket stort 
antal skilda anlag, kan för självbefruktande växtslag homozygoli i alla an
lagspar inte förväntas vid de slutliga urvalen, även om dessa göres flera 
generalioner senare, än vad nu är brukligt. En avvägning måste därför gö
ras mellan kravet på homogenitet och det prakliska jordbrukets önskemål 
om au snarast möjligt kunna utnyttja växtförädlingens framsteg. Skall ho
mogenitetskravet drivas nämnvärt utöver det krav som nu gäller för intag
ning i rikssortlislan, kan framställningen av en ny sorl beräknas ta två :'t 
tre år längre tid än för nänarande. Detta medför starkt ökade kostnader 
för växtförädlingen, men för folkhushållet kan inkomstbortfallel bli mång
dubbelt större. Då det gäller sorter, som representerar stora framsteg, kan 
sålunda ett skärpt homogenitetskrav med ty åtföljande försening av sor
tens ntsläppande betyda ett bortfall av flera 10-tal miljoner kr. Självfallet 
bör något dylikt ej få tolereras. Tillämpningen av homogeniletskravct mås
te ske på ett sätt, som tillgodoser för folkhushållet ekonomiskl vik.Liga syn
punkter. 

Utsiidesföreningen och ·w eibulls upplyser om alt ett storl antal förelrä
dare föt· såväl statlig som privat förädling vid ett sammanträde med en 
europeisk växtförädlarorganisation i oktober 1967 enade sig om elt uttalande 
i vilkel faran av ett alltför strängt homogeniletskrav framhölls. En rekom
mendation utfärdades till de registrerande myndighelerna i konvenlions
ländema att vid tillämpningen av reglerna konsultera växtförädlarna i etl
varl land och att om möjligt få till stånd en gemensam tolkning av konven
Lionens regler i detta avseende. 

Xven statens jordbruksniimnd, RLF och Algot Holmberg & Söner AB be
tonar vik len av en liberal tolkning av homogcnitetskravel. 

För egen del vill jag till en början erinra om vad jag i annat samman
hang (annilt 6.7) uttalat, nämligen att jag anser det uteslutet att gene
rellt eller för vissa växtarter tillämpa andra biologiska krav för väx.tföräd
larrätt än dem som uppställts i det internationella samarbetet. Jag avsåg 
därmed närmast att avvisa den lösning, som valts i Danmark före landets 
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anslutning till konventionen, nämligen att i själva lagtexten uppställa mind
re stränga krav på homogeniteten för vissa växtarter än för andra. Men jag 
anser också att det inte kan komma i fråga att vid den praktiska tillämp
ningen här i landet av en skyddsförutsättning, som i lagtexten formulerals i 
överensstämmelse med konventionen och andra unionsländers lagar, vara 
Iihcrnlarc i bedömningen än vad man är i de övriga länderna. Värdet med 
det internalionella samarbetet skulle äventyras om praxis ulvecklades olika 
i skilda länder på så sätt att vissa sorler beviljades registrering i ett eller 
flera länder men förmenades växtförädlarrätt i andra. Den praktiska till
lämpningen av homogenitetskravet kan naturligtvis vara vansklig i det en
skilda fallet, men enligt min mening måste registreringsmyndigheten vinn
liigga sig om alt använda samma bedömningskriterier som registrerings
myndigheterna i de övriga unionsländerna, även om detla skulle innebära 
alt en ansökan om växtförädlarrätt för en för det svenska jordbruket prak
tiskt värdefull sort måsle avslås. Det svenska folkhushållets i remissvaren 
poängterade intresse av att snabbt få tillgång till nya sorter, som represen
terar framsteg i förhållande till äldre, kan ändå tillgodoses, ty som tidigare 
berörts bör det inte möla något hinder att se mindre strängt på homogeni
teten hos en sort vid prövning för rikssortlistan, om blolt de för statsplom
bering i övrigt uppställda villkoren - främst odlingsvärde och tillfredsstäl
lande kvalilet - är uppfyllda. Och som jag tidigare anfört (avsnitt 6.7) bör 
växtförädlingsavgiftssystemet behällas för växtsorter som godkänts för in
tagning i rikssortlistan men inte uppfyller de biologiska kraven för växt
förädlarrätt. Därigenom tillförs förädlaren av sådan sort ekonomiskt stöd 
genom bidrag ur växtförädlingsfonden. 

Om det bedöms vara ett svenskt intresse att kraven på homogenitet sänks 
även inom växtförädlarrätten bör man givetvis från svenskt håll verka här
för inom unionens ram så snart anslutning till konventionen vunnits. 

Slabilitctskravct 

Enligt f örsfa stycket 3 får en växtsort registreras endast om den efter för
ökning utfönl i enlighet med den av förädlaren anvisade förölmingsmetoden 
iir heständig (stabil) med avseende på sina väsenlliga kännetecken. 

Deparlemcntsförslaget har på denna punkt liksom utredningens förslag 
utformats i nära anknytning till konventionens krav på stabilitet enligt ar
tikel 6 moment 1. d). "Stabil" och "beständig" betraktas som synonyma 
termer. 

Utredningen har utvecklat sin syn på stabilitelskravet i betänkandet (SOU 
1969: 15 s. 92-93). Jag ansuter mig till vad utredningen där anfört och 
vill här bara göra följande korta sammanfattning. 

Stahilitetskravet innebär att det är en förutsättning för rättsskydd att 
sorten behåller sina sorlkaraktärer. Närmare bestämt skall sorten efter varje 
förökning eller, i det fall att förädlaren fastställt en särskild föröknings-

4 Riksdagen 1971.1 sam!. Nr 40 
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cykel, efter avslutandet av varje sådan cykel i princip visa samma sorlbild 
som då rätlsskyd<l beviljades. Stabiliteten skall vara sådan att sorten kan 
identifieras under hela skyddsti<lcn. Stabiliteten hänför sig till de ärflliga 
egenskaperna. Den tillfälliga förändring som kan inträffa på grund av ornn
liga eller speciella yttre betingelser ligger utanför. 

För hybridsorterna, dvs. sorter som inle produceras genom direkt för
ökning utan är resullatel av en för varje bruksfrögeneration upprepad kors
ning mellan föräldrapar vilka förädlaren utvalt, får man tillämpa ett något 
modifierat krav på stabilitet. Kravet skall avse slutprodukten hos en fast
ställd förökningscykel, vilket innebär atl man fordrar identilel med beskriv
ningen av sortens genetiska bakgrund och de väsentliga kännclccknen hos 
slutproduktcn. 

Det får av ekonomiska och praktiska skäl anses olä1i1pligt alt låta Lesl
ningcn av en sort pågå under mer än två, i undantagsfall tre generationer. 
Beträffande könligt förökade sorter är emellertid della i allmänhet olill
räcldigl för säkert besked om slabililelen. ~len framkommer vid pron1ing 
i nu nämnd utsträckning inga som helst tecken på instabilitet bör stabili
tctskravct anses uppfyllt. Tillräcklig homogenitet hos sorten kan f. ö. ofla 
tas som ett tecken på att sorten har erforderlig stabilitet. 

Utöver dessa av utredningen anförda synpunkter vill jag för egen del 
tillägga att det i fråga om stabiliteten lika väl som i fråga om homogenite
ten är angeläget att man ställer ungefärligen samma krav vid prövningen 
i vårt land som i andra konventionsstater. Det torde kunna förutsättas att 
rcgistreringsmyndigheterna i olika former kommer att utbyta erfarenheter 
och delge varandra synpunkter i fråga om skyddsförulsältningarna. 

Enligt 24 § deparlemcntsförslaget skall prövningen fortsättas även efter 
det att sorten registrerats. Syftet härmed -är att fastställa att sådana änd
rade förhållanden inte inträtt att skyddet inte längre bör gälla. Om sorten 
inte behållit de skiljande kännetecknen skall enligt :33 § andra stycket de: 
partcmentsförslagct växtsorlnämnden avföra sorten ur rC'gislret. 

4 § 

Paragrafen, som motsvarar 3 § i utredningens förslag, anger innehållet 
i växtförädlarrälten (jfr 3 § PalL och 5 § ML). 

I konventionen regleras innebörden av växtförädlarrälten i artikel 5 mo
menten 1 och 3. 

Första stycket 

Här anges såsom växtförädlarrättens innebörd att annan än sortinneha
varen inte utan dennes lov får utnyttja växtsorten yrkesmässigt genom alt 

1. framställa eller till riket införa växtmaterial av sorten i syfte alt mate
rialet skall utbjudas till försäljning för förökningsändamål eller eljest till
handahållas för sådant ändamål, 
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2. utbj nda till försäljning eller eljest tillhandahålla växtmaterial av. sor
ten för förökningsändamål, 

3. i fall, då upprepad användning av växtmaterial av sorten är nödvän
dig för framställning av växtmaterial av annan sort, använda växtmaterial 
av sorlen för sådan framslällning och i syfte alt det framställda materialet 
skall utbjudas till försäljning för förökningsändamål eller eljest tillhanda
hållas för sådant ändamål. 

Av uttrycket utnyttja växtsorten framgår att med ensamrätten avses att 
bereda sorlinnehavarei1 möjlighet att tillgodogöra sig sortens ekonomiska 
mervärde. Att inte alla former av ekonomiskt utnyttjande omfattas av en
samrätten framgår av det följ ande. 

Ensamrätten avser bara yrkesmässiga förfoganden över sorlen. Det per
sonliga och privata utn)1tjandet är alltså fritt. 

Den viktigaste begränsningen av ensamrätlen är att den - utom i fråga 
om prydnadsväxterna, varom mera längre fram - endast omfattar förök
ningsmaterial av sorten. I lagtexten används emellertid inte termen förök
ningsmaterial utan det talas i stället om växtmalerial för förökningsända
mål. Anledningen härtill är att man exempelvis på produktionsstadiet ännu 
inte vet om visst material kommer att kunna användas som föröknings
material eller inte. Däremot är det inom utsädeshandeln normalt helt klart 
när växtmaterial produceras eller tillhandaliålls i avsikt att det skall kom
ma till användning som förökningsmaterial. Avsikten hos den i vilkens 
hand materialet ligger - förökaren, säljaren etc. - är alltså avgörande. 
Om odlaren eller säljaren avser att hans odlade resp. utbjudna växtmate
rial skall användas för annat ändamål än förökning, ligger odlingen resp. 
försäljningen utanför sorlinnehavarens ensamrätt. 

Till förökningsmaterial hör frö och annat utsäde, som normalt används 
för reproduktion av en sort, samt sådant vegetativt material som kan an
vändas för förökning. Till sistnämnda kategori hör ympkvistar av buskar 
och träd, revor av jordgubbsplantor, potatisknölar o. dyl. men också hela 
plantor, buskar och träd. 

Den första form av yrkesmässigt utnyttjande av sorten som omfattas av 
ensamrätten är enligt första stycket 1 framställning av växtmaterial som 
sker i syfte att materialet skall utbjudas till försäljning för förökningsän
damål eller eljest tillhandahållas för sådant ändamål. Sortinnchavaren kan 
alltså beivra varje framställning av växtmaterial som sker ulan hans till
stånd under förutsättning att han kan bevisa att framställningen sker i 
det i lagtexten angivna syftet. Han kan också redan på förölmingsstadiet 
kräva licensavgifter samt ställa sådana villkor för och öva sådan kontroll 
över förökningen som kan anses ligga inom ramen för ensamrätten. Ett 
villkor som går utanför denna ram är exempelvis ett förbud för licenstaga
ren att vid sidan av framställning av förökningsmaterial bedriva framställ
ning av växtmaterial med syfte alt materialet skall användas som konsum-
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tionsvara. En förädlare av vete som upplåter till en licenstagare att fram
ställa utsäde för försäljning kan alltså inte med bindande verkan som villkor 
för licensen föreskriva att licenstagaren inte tillika får odla vetet i syfte att 
avyltra skörden till förmalning till mjöl eller till fodervara. Skulle ett sådant 
villkor föreligga har licenstagaren möjlighet att söka få det ändrat genom att 
föra civilrättslig talan om jämkning av otillbörligt avtalsvillkor, genom att 
påkalla ingripande enligt konkurrensbegränsningslagen eller i vissa fall ge
nom att begära tvångslicens. Jag hänvisar här till vad jag har anfört i tidigare 
sammanhang (avsnitt 6.1) och till mina kommentarer till 27 §. 

Under remissbehandlingen har viss tvekan framkommit om ensamrättens 
omfattning i fråga om utsäde för konservväxtproduktion. Osäkerheten tor
de sammanhänga med alt förhållandena i praktiken är skiftande. Allmänt 
selt faller framställning av ulsäde för eget bruk utanför sortinnehavarens 
ensamrätt, medan framställning av utsäde för avyttring kräver medgivande 
av sol"linnehavaren. Med utgångspunkt härifrån får ensamrättens utsträck
ning i de enskilda fallen bestämmas. 

Förutom framställning av förökningsmaterial omfattar ensamrätten enligt 
första stycket 1 också import av sådant material. I princip kan alltså sortin
nehavare ingripa mot import av växlmaterial av en sort till vilken han har 
ensamrätt men det åligger honom att visa alt syftet är att materialet skall 
utbjudas till försäljning för förökningsändamål eller eljest tillhandahål
las för sådant ändamål i Sverige. I praktiken torde det vara svårt att 
styrka detla. Emellertid torde såsom tidigare påpekats (avsnitt 6.4) även 
bortsett härifrån importskyddet inte ha någon betydelse i fråga om växt
arter som statsplomberas. Diiremot kan det tänkas att imporlskyddet kan 
få viss belydelse i förening med bestiimmelserna om s. k. säkerhetsåtgärder 
såvitt gäller prydnadsväxterna. Jag återkommer till denna fråga vid 38 §. 

Den praktiskt viktigaste nyttjandeform, som ensamrätten avser, är elen 
som anges under första stycket 2, nämligen rätten alt utbjuda till försälj
ning eller eljest tillhandahålla växlmaterial av sorten för förökningsända
mål. Oftast torde av omständigheterna framgå om materialet marknads
förs för förökningsiindamål. :Men skulle någon gång tvekan råda därom 
faller det på den som påslår att så iir förhållandet att styrka detta. 

Som tidigare niimnts avser stadgandet bara yrkesmässig marknadsfö
ring. Detta medför alt enstaka överlåtelser enskilda personer emellan är 
undantagna från sorlinnehavarens ensamrätt. 

Utanför ensamrätten faller också i princip användandet av föröknings
material av en skyddad sort. Det behövs alltså inte tillstånd av sorlinne
havaren för att använda en skyddad sort som utgångsmalerial för fram., 
ställning av nya sorter, inte ens då förökningsmaterial av dessa nya sor
ter därefter yrkesmässigt framställs och marknadsförs. Fritt kan också 
förökningsmaterial av en skyddad sort användas som korsningsobjekt vid 
forskning, som kunskapskälla och som grundval för undervisning. 
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I ett fall omfattar ensamrätten emellertid själva användandet av en skyd
dad sort. Det gäller det fallet att upprepad användning av växtmaterial av 
en skyddad sort är nödvändig för alt framställa växtmaterial av en annan 
sort. En bestämmelse härom har upptagits i första stycket 3. Här gäller 
i analogi med ·vad som gäller enligt 1 och 2 att ensamrätt föreligger bara om 
syftet är att det framställda växtmaterialet skall utbjudas till förstiljning 
för förökningsändamål eller eljest tillhandahållas för sådant iindamål. 

Stadgandct under 3 hänför sig till den situationen att produkten av ett 
korsningsarbelc inte är beständig utan att arbetet måste upprepas i varje ge
neration för att den avsedda sorten skall erhållas. Det hittills enda exemp
let på dylika sorter är de s. k. F i-hybriderna. Regeln innebär att om en av 
föräldrarna till en F 1-hybrid tillhör en skyddad sort så kan yrkesmässig 
framställning av förökningsmaterial av hybridsorten inte ske utan samtycke 
av den som är sortinnehavare till den skyddade föräldrasorten. 

Med anledning av ett under remissbehandlingen framfört önskemål om 
ett förtydligande i vad mån ensamrätten innefatta~ kontroll av exporten 
av en skyddad sort skall framhållas alt ensamrätten till framställning en
ligt 1 gäller även om det är klart alt det producerade materialet endast skall 
marknadsföras utomlands samt att utbjudande till försäljning eller till
handahållande enligt 2 avser även offerter och försäljning till kunder 
utomlands. Om däremot förökningsmaterial lovligen förts ut i marknaden, 
exempelvis sålts med sortinnehavarens tillstånd, är ensamrätten "konsu
merad", dvs. förvärvaren har rätt att förfoga över materialet på sätt han 
önskar, således även att exportera det. 

Andra stycket 

Enligt detta stycke innebär växtförädlarrälten såvitt gäller prydnads
växterna därjämte att annan än sorlinnehavaren inte får utan dennes lov 
använda plantor eller delar av plantor som förökningsmalcrial för yrkes
mässig framställning av snittblommor eller annat material för prydnads
ändamål. 

Skälen till denna i konventionens artikel 5 moment 1 förutsatta regel 
är att ensamrätten för en del av prydnadsväxterna kunde bli i det närmaste 
fiktiv utan denna utvidgning. En del prydnadsväxter förökas nämligen ve
getativt och är mycket lätta att reproducera. Även snittblommor och annat 
växtmaterial som är avsett för prydnadsändamål kan i sådana fall användas 
för förökning. Genom regeln i andra stycket kontrollerar prydnadsväxtför
ädlaren inte bara enligt huvudregeln framställning av material för avsättning 
för förökningsändamål utan också användningen av växtmaterial som förök
ningsmaterial för framställning av konsumtionsvara. Men utanför föräd
larens kontroll ligger även med denna utvidgning av ensamrätten för
säljning av snittblommor som skall anvåndas till prydnad. 
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En skyddad sort får givetvis utnyttjas om sortinnehavaren gett sitt lov 
därtill. Ett sådant samtycke torde normalt föreligga i form av ett licensav
tal som närmare reglerar parternas rättigheter och skyldigheler. I övrigt 
får efter omståndigheterna avgöras om samtycke föreligger eller inte. Elt 
medgivande till någon att framställa växtmaterial för yrkesmässi·g avsätt
ning för förökningsändamål torde normalt även innefatta samtycke till 
försäljning av det framställda materialet. 

Som berörts vid behandlingen av frågan om export följer av allmänna 
rättsgrundsatser att ensamrätten i regel inte omfattar förfogande över växt
material som lagligen förts ut i marknaden. Ensamrällen har, som det 
brukar uttryckas, konsumerats med avseende på detta växtmaterial. Det 
innebär att, om förökningsmaterial sålts med sortinnehavarens tillstånd, kö
paren får fritt sälja samma material vidare eller utnyttja det för förökning. 

Den angivna konsumtionsprincipen gäller även inom patenträtten och 
immaterialrätten i övrigt. Men specifikt för växtförädlarrättcn, som till 
föremål· har levande och föränderlig materia, är att konsumtion anses ske 
bara med avseende på den mängd växtmaterial som är föremål för det ur
sprungliga förfogandet. När materialet sedan förökats inträder åter sort
innehavarens ensamrätt. Förvärvarens rätt att förfoga över visst växtma
terial omfattar alltså inte följande generation. Denna senare generation 
får han inte utan sortinnehavarens lov använda för framställning av för
ökningsmalerial för yrkesmässig avsättning som sådant. Till följd av en
samrättens allmänna begränsning får han däremot utnyttja denna senare 
generation för framställning av förökningsmaterial för eget behov eller för 
framställning av konsumtionsvara. 

5 § 

Paragrafen, som motsvarar 49 § i utredningens förslag, innehåller regler 
om s. k. konventionsprioritet (jfr 6 § PatL och 8 § ML). 

Enligt artikel 11 i konventionen får förädlaren eller hans rättsinnehavare 
välja i vilken unionsstat han först vill söka skydd och enligt artikel 12 åt
njuter den som sökt skydd i en stat prioritet att söka skydd i de övriga 
unionsstaterna under 12 månader från dagen för den första ansökningen. 
Innebörden härav är i korthet att senare ansökningar skall anses gjor
da vid samma tidpunkt som den första, varför omständigheter som 
inträffat under prioritetstiden inte hindrar att de senare ansökningarna 
beviljas. En förutsättning för prioritet är att sådan uttryckligen yrkas i de 
senare ansökningarna. Ilar så skett åtnjuter sökanden sedan en frist på fyra 
år att komplettera ansökningarna. Rörande innehållet i övrigt i artiklarna 
11 och 12 hänvisas till konventionstexten och utredningens betänkande 
(SOU 1969: 15 s. 135-136). 

I paragrafen föreskrivs i anslulning härtill i första stycket att Kungl. Maj :t 
kan förordna, att ansökan om registrering av växtsort, vilken tidigare 
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angetts i ansökan om skydd utom riket, skall vid tilHimpning av 3 § 
första slycket 1 och tredje stycket anses gjord samtidigt med ansök
ningen utom riket, om sökanden yrkar det, samt i andra stycket att i för
ordnandet skall anges de närmare villkor under vilka sådan prioritet får 
åtnjutas. 

Prioritetsrätten tillkommer inte bara den som gjort den första ansök
ningen utan också den som fått dennes rätt överlåten på sig. Likaledes 
gäller att om förädlaren överlåtit till annan alt göra den första ansökan 
han därmed inte har förlorat rätten att själv åberopa prioritet vid senare 
ansökningar. Om sökanden överlåtit rätten till sorten till olika företag el
ler personer i olika ·länder kan envar av dessa åberopa prioritet. Prioritcts
rätten är således knuten till sorten, inte till sökanden. 

Kungl. Maj :t kan förordna att prioritetsregeln skall gälla även om reci
procitet inte föreligger. 

I tillämpningskungörelsen bör intas närmare bestämmelser om de for
mella kraven för åtnjutande av prioritet. 

Registreringsansökan och dess handläggning 

6 § 

I paragrafen, som motsvarar 5 § i utredningens förslag, ges föreskrift om 
registreringsmyndighet och register (jfr 8 § PatL och 9 § ML). 

Enligt första punkten är statens växtsortnämnd registreringsmyndighet. 
I andra punkten anges att registrering av växtförädlarrätt sker i växtsort
regislret. Detta register skall föras av växtsorlnämnden och vara centralt 
för hela riket. 

Närmare föreskrifter om växtsortnämnden och växtsorlregislret medde
las av Kungl. Maj :t. 

7 § 

Denna paragraf, som i utredningens förslag motsvaras av 6 §, innehål
ler föreskrifter om regislreringsansökan och om innehållet i ansöknings
handlingen (jfr 9 § PatL och 10 § ML). 

Departementsförslaget överensstämmer i sak med utredningens förslag 
men har i formellt hånseende anpassats till motsvarande paragrafer i PatL 
och !\IL. 

Första stycket 

Här anges alt ansök.an om registrering av växtsort skall göras skriftligen 
hos växtsortnämnden. Nämnden torde komma att utarbeta och tillhanda
hltlla blanketter för ändamålet. 
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Andra stycket 

Enligt detta stycke skall ansökningen innehålla dels tydlig beskrivning 
av sorlen med särskilt angivande av det eller de kännetecken som skilj er 
sorten från andra sorter, dels ock förslag till benämning på sorten. 

Ändamålet med beskrivningen är att identifiera sorten och ange i vilka 
avseenden den skilj er sig från andra sorter. Särskillnadsförmågan skall 
framgå av beskrivning av de karakteriserande egenskaperna eller kombi.na
tionen av egenskaper. Denna beskrivning bör vara så fullständig som möj
ligt för alt möjliggöra bedömning av sortens förhållande till andra sorler. 
En fullständig beskrivning är också av betydelse som underlag för det in
vändningsförfarande, som skall anordnas innan sorten får registreras. 

Beskrivningen bör innehålla en redogörelse för förädlingsförloppct oeh 
sortens härstamning. Vid angivande av de kännelecken som skilj er sorten 
från andra sorter kan det ofta vara lämpligt att lämna uppgift om vilka 
sorter som står närmast den sort, som ansökningen avser. 

I utredningens betänkande diskuteras frågan om sökanden eller växlsorl
nämnden skall slutligt utforma beskrivningen och särskilt den del av den
na som berör de för sorten kännetecknande egenskaperna. Utredningen fin
ner det inte rimligt att fordra att sökanden skall göra en definitiv beskriY
ning, eftersom detta kräver en insikt i sortsystematik oeh kunskaper från 
skilda ämnesområden som inte alltid kan begäras av sökanden. Utredningen 
föreslår därför att den myndighet, som utför prov med sortmatcrialet, ut
arbetar förslag till sortbcskrivning och härvid kompletterar och justerar 
sökandens beskrivning samt att den definitiva beskrivningen av sorten ut
formas och fastställs av växtsorlnämnden i samband med att växtförädlar
rätl beviljas för sorten. Beträffande den allmänna bcskri.Yningen av sorten 
bör nämnden ha fria händer att bearbeta sökandens beskrivning, men i fru
ga om de egenskaper som ulgör nyheten hos sorlen torde en juslering av 
sökandens beskrivning böra göras i samråd med sortinnehavaren. 

Mot detta har Sveriges advokatsamfund anfört att det bör tillkomma si_i
kanden att bestämma innehållet i den slutligt utformade ansökan som skall 
underkastas nämndens prövning och att någon ändring utan sökandens 
medgivande inte bör få ske. J. E. Ohlsens Enke AB har framhållit alt hela 
sortbeskrivningen bör göras tillsammans med sökanden. 

Normalt torde några meningsskiljaktigheler inle behöva uppkomma mel
lan sökanden och växtsortnämnden i fråga om utformningen av beskrivning
en. Sökanden har den mest ingående praktiska kunskapen om den sort fi:ir 
vilken ensamrätt söks medan mycken för registrering betydelsefull allmän 
sakkunskap och särskilt kännedom om sortsystematik kommer att finnas 
hos växtsortnämnden. Typiskt sett är det ett gemensamt intresse för sökan
den och myndigheten att sorlbeskrivningcn blir så fullständig och klarläg
gande som möjligt. Jag finner det därför nalurli.gt att nämnden vid behov 
och i så fall normalt i fortlöpande samråd med sökanden bearbetar sökan-



Kungl. illaj:ts proposition nr 40 år 1971 105 

elens i ansökningshandlingen lämnade beskrivning. Har bearbetning av be
skri rningen skett måste dock enligt min mening ett slutligt förslag tillstäl
las sökanden för godkännande innan registrering sker. Vägrar sökanden 
detta och kan växtsortnämnden och sökanden inte enas om en jämkad be
skrivning skall ansökan avslås. Att sökanden har den slutliga bestämmande
rätten över beskrivningen är i överensstämmelse med principerna inom im
materialrätten i övrigt och är sakligt moliverat därav att sökanden inte bör 
förmenas rätten att efter klagan få frågan om utformningen av beskrivning
en priivad av högre instans. 

Patentverket har under hänvisning till The Plant Patent Act i USA ifrå
gasatt om det inte i vissa fall vore praktiskt om en avbildning, exempelvis 
fotografisk, bifogades en ansökan om växtförädlarrätt för att underlätta 
identifiering av en registrerad sort. Jag delar patentverkets uppfattning att 
en avbildning kan ha värde. Anledningen till att jag lämnat frågan om av
bildning oreglerad i lagen är att jag anser att det bör ankomma på registre
ringsmyndigheten att ge de närmare föreskrifter i denna fråga som kan 
behiivas. 

Av andra stycket framgår också att ansökningshandlingen skall innehål
la förslag till benämning på sorten. Närmare regler om sortbenämning 
finns i 8 §. Där uppställs så stränga krav på utformningen av benämningen 
all sökanden i regel bör ha tillfälle att närmare undersöka om hans förslag 
uppfyller dessa krav. Vad som fordras i samband med ansökan är därför 
bara en preliminär benämning. Är sökandens förslag endast preliminärt bö.r 
han föreläggas att inom viss tid inkomma med definitivt förslag. Om möj
ligt hör ett slutligt förslag till sortbenämning kungöras samtidigt med an
sökningen i övrigt. 

Trcdfc stycket 

Här föreskrivs i första punkten att förådlarens namn skall anges i ansök
ningshandlingen och i andra punkten att, om sökanden är en annan än för
~i<llaren, sökanden skall styrka sin rält till sorten. Enligt tredje punkten 
skall vid ansökningshandlingen fogas en av sökanden egenhändigt under
skriven försäkran på heder och samvete att sorten, såvitt sökanden har sig 
bekant, inte före den dag då ansökningen görs eller enligt 5 § skall anses 
gjord blivit känd på sätt som enligt 3 § tredje stycket hindrar registrering. 

Sttsom tidigare anförts kan bara fysisk person betraktas som förädlare 
(avsnitt 6.2). 

Det framgår av 3 § tredje stycket att en sort inte får registreras om växt
material av sorten med samtycke av förädlaren eller hans rättsinnehavare 
yrkcsmiissigt förls i handeln här i riket före dagen för registreringsansök.
ningcn eller utom riket mer än fyra år före nämnda dag. Emellertid är det 
inle möjligt för växtsortnämnden att kontrollera om sorten marknadsförts 
inom eller utom landet. Inte heller genom det föreslagna ,kungörelseförfa:-

4t Riksdagen 1971. I sam/. Nr 40 
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randct går det alt få en helt tillförlitlig utredning i delta aysccnde. Därför 
har föreskrivits att sökanden själv på heder och samvete skall försäkra all 
rcgisti·eringshindrandc marknadsföring inte förekommit. Lämnar sökanden 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet oriktig uppgift i detta hänseende kan 
han dömas till straff med stöd av brottsbalkens bestämmelser om osann 
eller vårdslös försäkran. 

Fjärde stycket 

I samband med ansökningen skall sökanden enligt delta stycke tillhanda
hålla en för provning av sorten tillräcklig mängd växtmaterial därav. över
lämnandet skall ske på tider som föreskrivs av växlsortnämnden. Om prov 
med materialet och skyldighet att betala särskild avgifl för prov stadgas i 
16 § departementsförslaget. 

Femte stycket 

Enligt femte stycket skall sökanden erlägga fastställd ansökningsavgift. 
Avgifter fastställs enligt 49 § deparlementsförslaget av Kungl. Maj :t. 

8 § 

Denna paragraf ger niirmarc föreskrifter om sorlbeniimningcn. Departc
mentsförslagcls första och andra stycken motsvaras i utredningens förslag 
av 7 §. l\Iolsrnrighet till deparlemenlsförslagcls tredje stycke återfinns i 50 § 
i utredningens förslag. 

I första stycket anges den grundläggande förutsättningen för alt en be
nämning skall kunna registreras, och i andra stycket upptas vissa speciella· 
hinder mot registrering. Tredje stycket innehåller en speciell regel om be
handling av utomlands registrerad benämning. 

lleslämmelserna om sorlbcnämning återfaller i väsentliga avseenden på 
de tämligen utförliga föreskrifterna härom i artikel 13 i konventionen. 
Denna anger i momenten 1 och 2 att en ny sort skall betecknas med en be
niimning, som skall göra det möjligt all identifiera den nya sorten. Enligt 
moment 2 får beniimningen inle beslå enbart av siffror. Vidare får den ej 
vara vilseledande eller iignacl alt framkalla fönäxling i frfrga om den nya 
sortens egenskaper, viirde eller identitet eller beträffande förii.dlarens iden
titet. Särskilt framhålls alt benämningen skall skilja sig från varje be
nämning som i någon av unionsstaterna betecknar redan befinlliga sorter 
av samma eller niirbesHiktadc viixlarter. I moment 3 föreskrivs alt förädla
ren eller hans rällsinnchantre inle får söka registrering såsom benämning 
för en ny sort av en beteckning för vilken han i någon av unionsstatcrna 
åtnjuter varumärkesskydd för yaror av samma eller liknande slag och inte 
heller av en beteckning som iir iignad all framkalla föniixling med sådant 
miirke. Registrering får dock enligl samma moment sökas om vederbörande 
förbinder sig alt avstå från sin miirkesriitt när registreringen av benämning-
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en på den nya växlsortcn kommer till slånd. Slutligen sägs i delta sam
manhang att om förädlaren eller hans rättsinnehavare likväl söker registre
ring av sortbenämningcn han inte kan göra gällande någon märkesrätt för 
ifrågavarande varor sedan registrering skelt. Enligt moment 9 är det tillåtet 
att för samma produkt till beniimningen foga ett varukiinnclccken. Förhål
landet till annans kännetecken regleras av moment 10 som anger att intrång 
ej görs i tredje mans äldre kännetecken, som tjänar till att utmärka hans 
varor eller företag. Av moment 8 framgår dels all från och med den dag 
då en förädlare eller hans rällsinnchavare erhållit skydd i en unionsstat 
benämningen inte i någon av unionsstalcrna kan mivi-indas som benämning 
på annan sort av samma eller niirbesläktad art, dels alt från och med samma 
tidpunkt benämningen på den nya sorten skall anses som generisk beteck
ning för denna sort. I moment 8 anges vidare all en bcleckning som är iden
tisk med beniimningen på den nya sorten eller är ägnad alt framkalla för
växling med denna inte kan i någon unionsstat anmälas lill registrering 
eller meddelas skydd som varukännelecken för varor av samma eller lik
nande slag i m~irkeslagstiftningens mening. 

I konventionens artikel 13 ges också vissa administrativa föreskrifter för 
regislrering av sortbenämning. Om det visar sig alt en heniimning för vilken 
registrering söks inte uppfyller de ställda villkoren skall myndigheten enligt 
moment 4 vägra registrering och anmoda förädlaren eller hans rättsinneha
vare alt föreslå annan hcnfönning. I moment 5 föreskrivs alt niir ansökan 
om skydd för en ny sort görs i flera unionsstater det skall ske under en och 
smnma benämning. Den myndighet i varje stat som är behörig att meddela 
skydd är skyldig att rcgislrera den benämning som angells, såvida myndig
heten inte finner att benämningen iir oHimplig i denna stat. I sådant fall kan 
myndigheten anmoda förädlaren eller hans rfötsinnehavare att föreslå en 
översättning av den ursprungliga benämningen eller en annan lämplig be
nämning. Slulligcn ges i moment 6 vissa föreskrifter som är avsedda att un
derlälla den internationella tillämpningen av sortbenämningsrcglerna. Så
Jmula föreskrivs att då ansökan om registrering av sortbenämning görs den 
behöriga myndigheten skall Himna meddelande om benämningen till unio
nens byrå, vilken skall underriitta vederbörande myndigheler i övriga 
unionsstater. Alla unionsstater kan genom byråns förmedling översfö1da sina 
eventuella invändningar till den stat som famnat meddelande om beniimning
cn. Myndigheten i varje unionsslat skall också underrätta unionens hyrå om 
varje registrering av beniimningar på nya sorter och om varje beslut var
igenom sådan registrering vägrats. Byrån skall underrätta vederbörande 
myndigheter i övriga unionsslater och även sända uppgift om registreringar 
till medlcmsstaterna i Parisunionen för industriellt rliltsskydd. 

För att yllerligare ut"eckla och underlätta tillämpningen av sorlbenäm
ningsrcglcrna har inom unionen tillsatts en arbetsgrupp med företriidare 
för unions- och signalårstater och med observatörer från Sverige och 
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Ungern. Gruppen har utarbetat ett förslag till provisoriska anvisningar för 
sortbenämningar, vilket antagits av unionens råd under hösten 1970. Dessa 
provisoriska anvisningar torde böra beaktas vid tillämpningen av lagens 
sortbenämningsregler. Innehållet i anvisningarna anges därför i det föl
jande. 

Fönta stycket 

Här fastslås som huvudregel att sortbenämning skall göra det möjligt att 
skilja växtsorten från andra sorter, eller, annorlunda uttryckt, att identi
fiera sorten. Envar som handlar med sorlen har inte bara rätt utan också, 
enligt artikel 13 moment 7 i konventionen och 22 § dcpartementsförslaget, 
skyldighet alt använda sortbenämningen. Denna skyldighet kvarstår t. o. m. 
efter skyddstidens slut. 

Eftersom syflet tir att identifiera sorlen måsle väljas en benämning som 
har identifieringsförmåga. Viss vägledning kan man få genom att anlita den 
internationella växtnamnkoden, the International Code of Nomenclature for 
Cultivated Plants, som ger 1letaljerade anvisningar om vilka slags namn 
som lämpligen hör användas på odlade växter. Koden tillämpas redan i 
Sverige vid bestämmande av sortnamn som godlas för intagning i rikssorl
listan. 

Sortbenämningen måste enligt de nämnda provisoriska anvisningarna be
stå av ett eller flera ord. Den bör helst bestå av ett ord och får inte bestå av 
mer än tre ord. Orden får inte vara orimligt långa eller svåra att uttala. 

Anvfsningarna anger vidare att sortbenfönningen inte får bestå enbart 
av det bolaniska eller allmänt anviinda namnet på en växtart. Inte heller 
får sorlbeniimningen innehålla ord sådana som "sort", "eultivar", "form", 
"hybrid" eller "korsning" eller översättningar av sådana ord. 

Sorthenämningen bör företriidesvis bestå av ett fantasinamn. Fantasiord 
kan vara antingen konstruerat eller ingående i det allmänna språkbruket. 
Det måste beaktas alt enligt konventionen samma benämning skall använ
das vid ansökan om växlförädlarräll i andra unionsltinder. 

I motsats Lill vad som giiller beträffande varumärke får sortbenänming 
emellerlid vara beskrivande. Sortens egenskaper, dess geografiska ursprung, 
tiden för dess tillkomst eller dess användningsområde får alltså anges eller 
antydas i benämningen. Även uppgift om förädlaren får framgå av sortbe
nämningen. Av vikt är dock givetvis alt en beskrivande beniimning inte i 
något avseende blir vilseledande. Sålunda får exempelvis en benämning 
inle hänvisa lill viss egenskap, som är gemensam eller troligen kommer alt 
bli gemensam för en hel grupp av närstående sorter. En antydd egenskap 
måste med andra ord vara karakteristisk för just den sort varom fråga är. 

Enligt växtnamnkoden föreligger ett absolut hinder mot sortbenämning 
bestående av boksläver som ej bildar clt uttalbart ord. Utredningen anser att 
bokstavskombinationer undantagsvis kan godtas. De provisoriska anvisning-
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arna inom unionen föreskriver dock alt sortbeniimning inte får beslå av 
enbart bokstäver .• Tag återkommer till frågan om bokstäver i samband med 
sifferförbudet i andra stycket. 

Andra stycket 

I della stycke uppräknas vissa speciella registreringshinder för sortbe
nämning. De är föranledda dels av föreskrifler i konventionen, dels av över
väganden som anknyter till rcgistreringshindren i varumärkeslagen (1960: 
644). 

I andra stycket 1 anges i anslutning till konventionen, artikel 13 moment 
2, att sortbcnämning inte får beslå av enbart siffror. Motiveringen härför .är 
att siffror anses sakna tillriicklig identifierihgsförmåga. De provisoriska an
visningarna komplellerar förbuden mot sorlbenämningar, bestående av en
bart siffror eller bokstäver, med föreskriften att benämningen inte heller 
får bestå av i ord utskrivna siffror eller någon kombination av dessa tre 
kategorier. Däremot är del enligt anvisningarna lillålet att bilda en sortbe
nämning genom att till ord foga siffror eller bokstäver eller en kombination 
av siffror eller bokstiiver, under förutsättning att antalet inte överskrider, 
såvitt gäller siffror fyra och såvitt gäller bokstäver tre. En ytterligare förut
sättning är alt tillägg av siffror eller bokstäver enligt den nationella myn
dighetens uppfattning är vederlagen internationell sedvana för den växt
art varom fråga är. Sistnfönnda förutsättning preciseras i så måtto att ett 
tillägg som är ägnat att am'iindas inom ramen för ett kodsystem för sortbe
nämningar inte är tillåtet. 

I andra stycket 2 stadgas, i anslutning både till konventionen, artikel 13 
moment 2, och varnmärkeslagen (VmL) att sortbenämning. inte får godtas 
om den uppenbarHgen är ägnad att vilseleda allmänheten:. 

De provisoriska anvisningarna förtydligar detta förbud i flera avseenden. 
Sålunda anges all en sortbeniimning inte får vara ägnad alt vilseleda eller 
föranleda förväxling beträffande sortens ursprung, härstamning, karakte
ristiska egenskaper eller värde eller beträffande förädlarens identitet. Den 
får inte heller innehålla det botaniska eller allmänt anviinda namnet på en 
växtart om detta är ägnat alt vilseleda eller föranleda förviixling. Vidare 
föreskrivs alt sortbenämningen inte får vara densamma som benämningen 
på en annan sort tillhörande samma växtart eller så lik denna att det är 
ägnat alt vilseleda eller föranleda förväxling. Slutligen anges att sortbenäm
ning inte får antyda alt sorten ifråga härstammar från eller är besläktad 
med annan sort om detta inte är förhållandet. 

Som framgår av formuleringen av andra stycket 2 skall det vara uppen
bart att en benämning är ägnad att vilseleda för att registrering skall kunna 
vägras enligt denna punkt. Den omfattande prövningen av sortens biologis
ka egenskaper, som görs under rcgislrcringsförfarandet, bör kunna ge ett 
tämligen säkert besked huruvida sorten har de egcnsk:iper som benämningen 
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ger vid handen. Hinder mol registrering torde anses föreligga bara om den 
egenskap hos sorlen, varom clt vilseledande kan föreligga, är av mera vä
sentlig betydelse. 

Registreringshinder föreligger enligt andra stycket 3 om sorlbenämningen 
strider mot lag eller annan förfaltning eller mot allmän ordning eller om 
den är ägnad att väcka förargelse. Hindret i fråga har sin motsvarighet i 
varumärkeslagen men niimns inle i konventionen. De provisoriska anvis
ningarna innehåller förbud mot sorthenämning som är ägnad att väcka 
anstöt. 

Enligt andra stycket 4 får sortbenämning inle godtas om den kan för
växlas med sorlbenämning som för sort av samma eller närstående växtart 
införts eller föreslagits för införande i växtsortregistret eller annan officiell 
sortlisla eller som används på förökningsmaterial av sådan sort. Bestäm
melsen ger uttryck för den princip, som kommit till uttryck i arlikel 13 
moment 2 andra stycket andra punk.Len i konventionen. 

Likhetsprövningen skall till en början avse sortbenämningar som intagits 
i växtsortregistret eller för vilka ansökan om registrering föreligger. Före
ligger samtidigt till prövning två eller flera likalydande eller eljest förväx
lingsbara benämningar på sorter tillhörande samma eller närbesläktad växt
art har det förslag företräde som först kommit in och som godkänns i sam
band med att växlförädlarrätt beviljas. Normalt torde dagen för ansökan 
om växtförädlarrätt bli avgörande för prioritelen, men sammanfaller inte 
denna dag med dagen för ingivande av senare fastställt förslag till sortbe
nämning blir det den sistnämnda dagen som avgör prioritetsfrågan. 

Vidare skall likhetsprövningen omfatta sortbenämning som införts i an
nan officiell sortlisla. Härmed avses främst rikssorllistan men även andra 
officiella förteckningar, bl. a. som strax skall utvecklas utländska officiella 
sortlislor. 

Regislreringshinder föreligger också om benämningen är förväxlingsbar 
med benämning som utan att vara intagen i sortlista används på föröknings
malerial av sort tillhörande samma eller närstående växtart. Priivningsor
ganet kan svårligen göra någon fullständig granskning i fråga om detta hin
der men del kan aktualiseras genom invändning. 

Konventionen uttrycker klart att den likhetsprövning som här är ifråga 
skall utsträckas också till sortbenämningar på sorter tillhörande samma 
eller liknande växtart i övriga unionsländer. Denna prövning kan givetvis i 
praktiken bli vansklig, men avsikten är att den skall underlältas av den 
omfattande underrältelseskyldighet genom förmedling av unionens byrå 
som föreskrivs i konventionen. Det framstår dock under hösten 1970 såsom 
osäkert om byrån under uppbyggnadsskedet har resurser att fullgöra de fö
reskrivna uppgifterna. 

I andra stycket 5 behandlas förhållandet till annans skyddade varumärke 
eller annat kännetecken. 
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Konvenlioncn innehåller ingen regel i detta ämne. Anledningen härtill är 
alt del ansågs vara förenat med alltför stora svårigheter att vid granskning
en av en föreslagen sorlbenämning beakta äldre varumärken och andra 
kännetecken. Konventionen fastslår dock i artikel 13 moment 10 att regi
strering av en sortbenämning inte rubbar annans äldre räLL till kännetecken 
som tjänar till att utmärka hans varor eller företag. 

Såvilt gäller svenska förhållanden är det emellertid möjligt att genomföra 
en ordning, som är ägnad alt förhindra kollision med annans skyddade 
kännetecken. Den kontroll som härvid kommer i fråga är densamma som 
görs av patent- och registreringsverket vid registrering av varumärke. I and
ra stycket 5 föreskrivs därför att sorlbenämning inle får godtas om den kan 
föniixlas med varumärke, namn, firma eller annan beteckning för vilken 
annan än sökanden ålnjuter skydd och som skulle ha utgjort hinder mot alt 
registrera sortbcnämningen som varumärke för material av växtsort eller för 
varor av liknande slag. 

Växlsorlnämnden torde kunna få erforderligt bistånd av patenlverket, när 
del gäller kontrollen av registrerade varumärken och vissa firmor. Vad gäller 
inarbclade men ej registrerade varumärken samt övriga kännetecken torde 
det föreslagna kungörelseförfarandet vara ägnat att bringa förefintliga kolli
sionsrisker i dagen i form av invändningar. 

l\Iecl "annan beteckning" i punkt 5 avses beteckningar på stiftelser, ideella 
föreningar och därmed jämförliga sammanslutningar, konstnärsnamn och 
andra likarlade namn, såsom pseudonym, signatur, artistnamn och dylikt, 
under vilket eller vilken någon blivit känd, samt titel på annans skyddade 
litlerära eller konstnärliga verk, där titeln är egenarlad. 

Framkommer genom invändning eller på annat sätt alt kollisionsrisk före
ligger mellan föreslagen surlbenämning och ulomlancls skyddat kännetecken 
torde sökanden böra underrättas härom. Det utländska kännelecknel ulgör 
dock inte registreringshinder i vidare mån än det skulle ha verkat som 
sådant hinder vid registrering av varumärke. 

Av allmänna varumärkcsrältsliga regler följer att en benämning som re
gistrerats som sorlbenämning därefter inte kan få skydd som varumärke 
för samma eller liknande varor, eftersom sorlbenämningen är en allmän 
varubenämning som avser sorten som sådan oavsett dess kommersiella ur
sprung. 

Säljare av utsäde får giwtvis, som också uttryckligen sägs i konventio
nen, artikel 13 moment 9, till sortbenämningen foga ett varumärke, som han 
enligt VmL iir berättigad att använda. Frågan om en köpare som efter för
ökning av det under visst varumärke inköpta utsädet vid försäljning av sin 
skörd som utsäde får använda smnma varumärke får avgöras enligt känne
tcckensrältsliga regler. Sorthenämningen är såsom framgår av 22 § varje 
siilj are skyldig att använda. 

Av hämisningen till Yarmnärkesrättsliga regler följer all ell regislrerings-
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hinder kan undanröjas genom medgirnndc av den till kännetecknet berätti
gade. Registrering får dock inte ske om sortbenämningen uppenbarligen 
skulle vara ägnad att vilseleda allmänheten. 

Punkt 5 är i enlighet med allmänna känneteckensrättsliga principer kon
struerad som ett skydd för annans skyddade kännetecken. I konventionens 
artikel 13 moment 3 stadgas emellertid alt förädlaren eller hans rättsinne
havare inte får söka registrering såsom sorlbenämning för en beteckning 
för vilken han själv i någon unionsstat åtnjuter varumärkesskydd. I över
ensstämmelse med detta moment i konventionen sladgas i andra stycket 6 
att sortbenämning inte får godtas om den kan förväxlas med sådant varu
märke för material av växtsort eller för varor av liknande slag för vilket sö
kanden åtnjuter skydd. 

Om sökanden föreslår sitt varumärke som sorlbenämning innebär det i 
praktiken att han är beredd alt avstå från sin varumärkesrält, eftersom en 
sådan åtgärd medför att han mister kontrollen över varumärket. För ord
ningens skull torde dock böra krävas bevis för att sökanden avstår från 
varumärkesrätten. Gäller det ett registrerat varumärke kan detta ske µe
nom ett bevis från patent- och registreringsverket om alt märket avförts ur 
varumärkesregistret. Gäller det ett varumärke som är skyddat enbart genom 
inarbetning torde sökanden inför växlsortnäinndcn böra förklara att han 
avstår från sin vanimärkesrätt. 

Tredje stycket 

Stycket upptar en speciell regel om behandling av utomlands registrer:ul 
sortbcnämning. 

I artikel 13 moment 5 i konventionen föreskrivs, som nämnts, all när an
sökan om skydd för en ny sort görs i flera unionsslaler det skall ske undt>r 
en och samma benämning. Vidare åläggs vederbörande myndighet i varj c 
stat skyldighet att registrera den benämning som angetts, såvida myndighe
ten inte finner att benämningen är olämplig i denna stat. I sådant fall kan 
myndigheten anmoda förädlaren· eller hans rättsinnehavare att föreslå en 
översättning av den ursprungliga benämningen eller annan lämplig benäm
ning. 

För anslutning till konventionen torde krävas att här angivna grundsats 
om sorlbenämnings enhetlighet inom konventionsområdet avspeglas i lagen. 
I förevarande stycke bemyndigas därför Kungl. Maj :t att, under förutsätt
ning av ömsesidighet, förordna att sortbenämning som registrerats eller ai1-

mälts för registrering i främmande stat får. utan hinder av förs la och andra 
styckena registreras i Sverige, om benämningen inle är olämplig. Tänkbara 
exempel på fall, då undantagsbestämmelsen kan bli tillämplig, är alt en 
sortbenämning på främmande språk är ett fantasiord men på svenska är en 
allmän Yarubeteckning eller ett ord som är ägnat att väcka förargelse, 

För tillämpning av den nu behandlade regeln torde det vara nödvändigt 
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att sökande i samband med alt han inger förslag till si>rlbenänming upp
lyser om alt denna benämning tidigare registrerats eller föreslagits i an
nan unionsstat för samma sort. 

9 § 

I förevarande paragraf, som motsvarar 8 § ·i utredningens förslag, förC'
skrivs att registrering av mer än en växtsort inte får sökas i samma an
sökan (jfr 10 § PaLL och 11 § ML). 

Föreskriften har tillkommit av administrativa skäl. Även fiskaliska hän
syn har spelat in. 

10 § 

Enligt denna paragraf, som i utredningens förslag motsvaras av 9 §, skall 
sökande som inte har hemvist i Sverige ha ett här bosatt ombud som kan 
företräda honom i allt som rör ansökningen (jfr 12 § PatL och 12 § 
J\fL). 

Bestämmelsen är föranledd av praktiska hänsyn. För växlsortnämnden 
underlättas ansökningens behandling av alt nämnden inte bchönr slå i 
direkt förbindelse med sökande som är bo salt utomlands. Även allmän
heten bör kunna vända sig till någon inom landet för besked eller för alt 
få kontakt med sökanden. 

l\fod hemvist avses för fysisk person den ort där vederbörande är bosal t 
i avsikt alt stadigt kvarstanna och för juridisk person den ort där sty
relse eller annat ställföreträdande organ har sitt säte. 

Bestämmelsen avser krav på ombud endast under ansökningstiden. Fö
reskrift om skyldighet för sortinnehavare att ha ombud i Sverige finns i 
46 § dcpartementsförslagct. Uppdelningen är betingad av att följderna för 
underlåtenhet alt ställa sig föreskrifterna till eflerrätlclse är olika. Vad 
gäller ombud under ansökningstiden är påföljden av sådan försummelse 
att ansökningen avskrivs eller avslås, 11 resp. 12 § deparlementsförslagel. 

Enligt 47 § dcpartementsförslagct kan I\:ungl. Maj :L medge nnd1mtag 
från ombudstvånget. Härtill återkommer jag vid nämnda paragraf. 

11 § 

Denna paragraf, som motsvarar 10 § i utredningens förslag, innehåller 
bestämmelser om växtsortnämndens inledande behandling av en ansökan 
om registrering av växtsort (jfr 15 § PalL och 14 § :\IL). 

Första stycket 

Här föreskrivs att om sökanden inte iakttagit vad som är föreskrivet om 
ansökan eller om annat hinder föreligger för bifall till ansökningen sökanden 
skall föreläggas att inom viss tid yttra sig eller vidta rättelse. 

Ansökan om växtförädlarrätt behandlas enligt ett förprön1ingssystem. 
Växtsorlnämndens officialgranskning skall avse såväl att ansökningshand-
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!ingen fyller givna föreskrifter i formellt hänseende som att sorten uppfyl
ler de för rätlsskydd uppslällda kraven. Vid granskningen skall också 
prön1s om hinder föreligger att godkänna den förslagna sorlhenämningen. 

De formalileter som gäller för erhållande a,· rätlsskydd framgår endast 
delvis av själva lagen (7-10 §§).I övrigt kommer föreskrifter härom at.t 
tas in i tillämpningskungörelsen. 

De materiella förutsättningarna för registrering utgörs av kraven på sär
s killnadsförmåga, homogenitet och stabilitet. Vid den inledande gransk
ningen är det framför allt det första av dessa krav som kan uppmärksam
mas. Granskningsmaterial är i första hand här i landet beviljade och sökta 
växlförädlarrätter inom växtarten i fråga samt sorter som upplagits på 
rikssorllistan eller annan officiell lista eller för vilka ansökan om upp
tagande föreligger. Men eftersom särskillnadskravet i princip är elt krav 
på absolut nyhet, måste granskningen också avse beviljade och sökta växt
förädlarrälter i andra unionsländer samt sorter som upptagits i eller sökts 
upptagna i officiella sortlistor i andra unionsländer. Det kan förutsällas 
att registreringsmyndigheterna i unionsstatcrna kommer alt samarbeta och 
därigenom underlätta prövningen såvitt gäller dessa stater. I vart fall på 
kort sikt torde emellertid inle rimligen böra krävas mer än att hänsyn 
tas till någorlunda lätt tillgängliga upplysningar om existerande sorter i 
Snrige och i andra länder med motsvarande odlingsförhållanden. Strängt 
laget bör granskningen slutligen också utsträckas till sorter som ligger 
utanför rältsskyddssystemet och de officiella sortlistorna, men de praktiska 
möjligheterna härtill är givetvis starkt begränsade. I detta sammanhang 
hör observeras att, om en sort som rätteligen inte uppfyller särskillnads
kravet registrerats, domstol enligt 31 § deparlementsförslagel kan häva 
registreringen. 

I någon mån särskillnadsförmågan men framför allt homogeniteten och 
stabiliteten hos den sort för. vilken skydd söks undersöks vidare vid de 
praktiska prov som skall göras enligt föreskrift i 16 § departemcnlsför
slaget. 

Om granskningen hos växlsortnämnden ger vid handen alt något for
mellL eller materiellt hinder mot bifall till ansökningen föreligger skall 
sökanden föreläggas att inom viss tid yttra sig eller vidta rättelse. Om 
granskningen inte uppdagar något hinder fortsätter behandlingen av an
sökningen med ett kungörelse- och invändningsförfarande enligt 15 § de
partementsförslaget. 

Ett föreläggande till sökanden skall vara tydligt till sitt innehåll, och 
klart motiverat. Tidsfristen bestäms av växlsortnämndcn efter omständig
heterna i det enskilda fallet. 

Om sökanden inte lämnat förslag på sortbenämning eller föreslagit en 
endast preliminär beteckning för sorten skall han föreläggas att föreslå 
definitiv sorthenämning. I sådant fall torde det ofta vara praktiskt att 
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låta förprövningsförfarandet beträffande sorlbcnänmingcn löpa fristående 
från den inledande behandlingen av ansökningen i önigt. 

Andra stycket 

Enligt andra stycket är påföljden för en sökande, S~)lll inle inom före
lagd tid yttrar sig eJler vidtar åtgärd för alt avhjälpa brist, att ansökningen 
avskrivs. Denna påföljd inträder även för det faJI att sökanden underlåter 
att eflerkomma föreläggande att föreslå sortbenämning. Erinran om på
följden skaJI tas in i föreläggandet. 

Om ansökningen avskrivs sker ingen fortsatt saklig prövning av den
samma. Beslut om avskrivning kan enligt 18 § departementsförslaget över
klagas. 

Som utredningen anmärkt bör en begäran om anstånd med att besvara 
föreläggande inte betraktas som ett yllrande över föreläggandet. A andra 
sidan bör - som Sveriges advokatsamfund framhållit - en skrivelse som 
endast innehåller en begäran om saklig prövning på föreliggande material 
i regel betraktas som ett yttrande som föranleder saklig prövning och nor
malt resulterar i att ansökningen avslås. Vid avslag föreligger besvärsrält 
med möjlighet till ny saklig prövning, eventuellt efter återförvisning. 

Som utredningen anfört torde behovet av en motsvarighet till den i PatL 
stadgade möjligheten för sökanden alt få en avskriven ansökan återupp
tagen n1ra så ringa, alt någon bestämmelse härom inte är behövlig. 

12 § 

Denna paragraf, som motsvarar 11 § i utredningens förslag, innehåller 
regler om handläggning av ansökning efter det all sökanden avgett ytt
rande med anledning av föreläggande (jfr 1G § PalL och 15 § ML). 

I paragrafen föreskrivs, alt ansökningen skaJI avslås, om hinder för bi
fall till den föreligger även efter det yttrande avgetts, dock endast under 
förutsättning att sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret och att 
anledning inte förekommer all ge sökanden nytt föreläggande. 

Har sökarnlen yttrat sig över föreläggandet men finner växtsortnämn
den, att något av de påtalade hindren mol bifaJI tiJI ansökningen allljämt 
föreligger, skall anmärkningen normalt avslås. Avslagsbeslutet skall vara 
moliveral. Beslutet kan vara grundat antingen på formella brister i ansök
ningen eller på materiella skäl. Avslagsbeslut skall meddelas också när 
sökanden visserligen har vidtagit åtgärd för att avhjälpa en brist men 
åtgiirden är otillräcklig och bristen följaktligen helt eller delvis kvarstår. 

önskvärt är alt endast ett föreläggande meddelas under den prövning av 
ansökningen som föregår prövningen av sorlmatcrialct. Uppenbaras emel
lertid en annan brist i ansökningen än den som föranlett del första före
läggandet, måste nytt föreläggande meddelas. Ett avslagsbeslut får nåmli-
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gen inte grundas på hinder över vilket sökanden inte haft tillfälle alt ytl
ra sig. 

Mot beslut av växlsorlnämnden all avslå ansökan får sökanden enligt 
18 § departementsförslaget föra talan genom besvär. Att märka är att så
dana brister i ansökning~n som avser exempelvis ombudsh"ånget eller inbe
talning av avgifter kan avhjälpas i besvärsinstansen. 

13 § 

Paragrafen, som molsv:uar 12 § i utredningens förslag, reglerar förfaran
det om någon påstår bättre rätt till växtsort (jfr 17 § PatL och 16 § ML). 

I första ·stycket av paragrafen föreskrivs att växtsortnämnden, om någon 
inför niimmlen påstår all han äger biittre riitl till växtsorten än sökanden 
och om saken är tveksam, kan förelägga honom att väcka talan vid dom
stol inom viss tid vid påföljd att hans påstående annars lämnas ulan av
seende vid den fortsatta prövningen av ansökningen. Enligt andra stycket 
kan växtsorlnämnden, om tvist om bättre rätt lill sorlen är anhängig 'id 
domstol, förklara registrcringsansökningen vilande i avbidan på att målet 
slutligt avgörs. 

Den som påslår sig ha bällre riilt ån sökanden till en viixlsort gör excm
pcl\'is.gällandc att han själv iir förädlare av sorlen och att sökanden kommit 
över sorten genom missbruk av ett förtroende. En annan anledning till tvist 
om rällen till en växtsort kan vara att del råder delade meningar mellan för
ädlaren och det företag i vilket han är anställd om vem som enligt avtal 
dem emellan är innehavare av sorten. Tiinkbart iir också att sökandens rätt 
kan vara beroende av en civilrättslig tvist, t. ex. om arv. Sådana tvister kan 
inte annat än i klart styrk.La fall lösas av växtsortnfönnden utan måste, om 
inte uppgörelse eller skiljedom träffas, avgöras av domstol. Även ett påstå
ende av någon att han jämte sökanden iir förädlare av sorten och alltså be
rättigad att vara medsökande kan ge upphov till en tvist av motsvarande 
karaktär. önskemålet all kunna få sådana tvister lösta redan på ansök
ningssladiet har föranlett bestämmelsen. 

Anmärkas kan att rätten all söka registrering av växtsort inte kan vara 
föremål för godtrosfön·ärv. Om två företag oberoende av varandra genom 
föriidling framstiillt samma sort har inget av dem bättre riitt än det andra 
till sorten. Det företag som först söker växtförädlarrätt får därmed företdide 
framför det andra. 

Om den som förelagts alt väcka talan inte gör detta inom förelagd tid 
liimnas påståendet om bättre rätt utan avseende vid elen fortsatta prövning
en av ansökningen. Erinran härom bör göras i föreläggandet. 

Påstående om bättre rätt kan göras niir som helst intill dess registrerings
iirendet avgjorts. Om praktiska prov med material av sorten skall göras, 
vilket normalt är förhållandet, torde sådana prov inte böra uppskjutas i av
bidan på utgången av tvisten om bättre rätt till sorten. De praktiska proven 
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är ju i regel tidsödande och det ligger i båda parternas inlresse att få dem 
utförda utan tidsförskjulning. 

14 § 

Paragrafen, som motsvarar 13 § i utredningens förslag, innehåller en be
sWmmelse om ö,;erföring på annan av ansökan om växtförädlarrätt (jfr 
18 § PatL och 17 §ML). 

Första stycket 

Den som visar sig ha bättre rält till en växtsort än sökanden har i regel 
intresse av att få sorten skyddad för sig. Om han skulle behöva göra ny an
sökan om skydd för sorten, utgör visserligen den förra ansökningen i och för 
sig inte hinder .mot den senare, eftersom bara marknadsföring av sorten 
hindrar registrering (3 § tredje stycket departementsförslaget). :Men då den 
nya ansökningen prövas skulle andra sorter som publicerats under tiden 
efter den förra ansökningen och fram Lill dagen för ingivandet av den nya 
ansökningen kunna anföras som registreringshinder. Även marknadsföring 
av den "sökande" sorten efter den första ansökningen skulle kunna åbero
pas gentemot den nya ansökningen. Det skulle därför inte vara tillfreds
sutllande att hiinvisa den som visar sig ha bättre riitt till sorten lill att göra 
en ny ansökan om skydd. Av dessa skiil bör den som visar sig ha bättre rätt 
till en växtsort än den som sökt registrering för sorten kunna få ansökning
en överförd på sig. 

I enlighet hiirmed föreskrivs i första stycket av förevarande paragraf att 
viixlsortnämnden, om någon inför nämnden visar all han äger biittre rätt 
till viixlsorlen iin sökanden, på yrkande skall överföra ansökningen på 
denne. Den som fåll ansökan överförd på sig skall erlägga ny ansöknings
avgift. 

Yrkande om överföring kan framställas niir som helst under handliigg
ningen av registreringsansökningen. Förutsiitlning för överföring är, förutom 
yrkande därom, att den som begär överföring styrker sin rätt. Bevisning kan 
föras direkt inför växtsorlniimnden eller, om hänvisning till domstol skett 
enligt 13 §, genom företeende av lagakraftvunnen dom. 

Ny ansökningsavgift skall erläggas av den som fått ansökningen överförd 
på sig. I lilliimpningskungörelsen torde emellertid komma att ges föreskrif
ter om ett förenklat förfarande för klara fall av succession. Successor kom
mer i dessa fall att antecknas som sök~mde i den ursprungliga sökandens 
ställe ulan alt behöva betala ny ansökningsavgift. Motsvarande regler gäller 
på patent- och mönsterområdena, 8 ·§ patentkungörelsen (1967: 838) resp. 
7 § mönsterskyddsknngörelsen (19i0: 486).. 
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Andra stycket 

Behandlingen av ansökningen om registrering torde i båda parters in
tresse böra fortskilla medan ett yrkande om överföring prönts. För att und
vika rällsförlusl för den slutligen berättigade stadgas emellertid i andra 
slycket att ansökningen inte får avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkan· 
det om överföring slulligt prövats. För att förbudet skall bli tillämpligt bör 
yrkande om överföring lämpligen framställas redan i samband med att på·· 
ståendct om bältre rätt görs. 

15 § 

Paragrafen molsnirar 14 § första stycket första punkten och andra styc
kel i utredningens förslag och innehåller bestämmelser om kungörande av 
ansökan och om invändning (jfr 19 och 21 § § PatL samt 18 § ML). 

Första stycket 

Enligt försla stycket skall växtsortnkimnden, om ansökningshandlingarna 
är fullständiga och hinder inte föreligger mot regislrering, kungöra ansök
ningen för all bereda allmänheten tillfälle att inkomma med inviindning mot 
denna. 

Förulsättning för kungörande är att nfönnden vid sin dittillsvarande 
granskning inte funnit något hinder mot registrering. Vid tiden för kungö
randet bör nfönnclcn normalt ha slulfört de undersökningar beträffande 
både sorlen och sortbenämningen som i dåvarande läge gått alt göra. Jn
viindningsförfarandet tjiinar främst till alt komplettera nämndens official
granskning. 

Närmare beslämmelser om vad kungörelsen skall innehålla kommer alt 
meddelas i tillämpningsföreskriflerna. I kungörelsen. bör undantagslöst tas 
in uppgifter om det växtsläkte eller den växtart sorten tillhör, den föreslag
na sortbenämningen, sökandens och förädlarens namn samt dagen för an
sökningen och eventuell begäran om priorilet. Kungörelsen torde höra infö
ras i en särskild av växtsorlnämnden utgiven publikation. 

Andra stycket 

Här föreskrivs att invändning skall göras skriftligen inom lid som växt
sortnämnden bestämmer. Omständigheterna i varje särskilt fall torde få av
göra hur lång frist som bör ges. Beaktas hör att registreringsförfarandet 
skall kunna avslutas så snart de i 16 § föreskrivna proven slutförts och 
frågan om sortbenämning lösts. 

Enligt 18 § departcmentsförslaget har den som gjort invändning besvärs
rält mot beslut som gått honom emot. En förutsättning härför är att fråga är 
om invändning i teknisk mening, dvs. en anmärkning som inkommit inom 
invändningstiden. Anmärkningar som framställts före eller efter invänd-
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ningsliden är inte invändningar i lagens mening och den som gjort en sådan 
anmärkning kan alltså inte få besvärsrätt. Det oaktat kan anmärkningen 
beaktas av växtsortnänrndcn, eftersom denna har officialprövning i fråga om 
alla registreringshindcr som kommer till dess kännedom. För att en sådan 
anmärkning skall kunna föranleda avslagsbeslut måste dock, enligt 12 § de
parlemcntsförslaget, sökanden ha haft tillfälle att yttra sig över densamma. 

16 § 

Paragrafen, som motsvarar 14 § första stycket andra och tredje punkter
na i utredningens förslag, ger bestämmelser om de prov med en växtsort 
som behövs för att det skall kunna faslställas att sorten fyller kraven för 
registrering. 

I första punkten av paragrafen föreskrivs att växtsorlnämnden skall för
anslalla om prov med material av sorten, om inte detta av särskilda skäl 
anses onödigt. 

Proven är alltså i princip obligatoriska men kan underlåtas, om nämn
den av särskilda skäl finner att de kan undvaras. Med proven avses att fast
ställa sortens särskillnadsförmåga, homogenitet och stabilitet. Det tor
de få ankomma på statens centrala frökontrollanstalt att företa proven. 
Dessa bör utföras som laboratorieprov, provodling i växthus eller på friland 
m. m. Beträffande könligt förökade sorter torde provningen i allmänhet 
böra omfatta två, undantagsvis tre generationer. I fråga om vegelalivt för
ökade sorter kan provningen komma att begränsas till en fullständig vege
tativ cykel. 

Det är inte nödvändigt att avvakta att prövningen i övrigt avslutats innan 
proven påbörjas. 

Enligt andra punkten skall för proven erläggas en särskild avgift. Stor
leken av avgifter för prov fastställs enligt 49 § departementsförslaget av 
Kungl. l\faj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer. Avgifterna 
för prov torde komma att differentieras allt efter arten och omfattningen 
av de undersökningar som behövs i skilda typfall. I princip skall sökanden 
helt bestrida kostnaden för proven. Beslutanderätten i fråga om provavgif
terna torde komma att delegeras till lantbruksslyrelsen. 

17 § 

I paragrafen, som överensstämmer med 15 § i utredningens förslag, ges 
bestämmelser om den fortsatta behandlingen av registreringsansökningen 
sedan tiden för invändning gått ut och de praktiska proven slutförts (jfr 
23 § PatL och 20 § ML). 

Första stycket 

Här föreskrivs att växtsortnämnden skall ta upp ansökningen till fort
satt prövning sedan tid för framställning av invändning gått ut och prov 
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mctl material av växtsorten slutförts. Vitl den fortsatta prövningen skall 11 
-14 §§tillämpas. 

Ansökningens kungörande förutsätter att växtsortnämnden vid sin gransk
ning funnit att ansökningen då föreligger i sådant skick att den skall kunna 
resultera i en växtförädlarrätt. Därmed är emellertid ärendet inte slulligl 
avgjort. Såväl invändningar som andra omständigheter kan efter invänd
ningstidens slut föranleda en annan bedömning. Hänvisningen till 11 § inne
bär att nämnden i princip är skyldig att ånyo undersöka alla förutsättningar 
för växtförädlarrätt. Normalt kommer undersökningen emellertid att be
gränsas till vad som kan föranledas av gjorda invändningar och framkomna 
provningsresultat. Men också anmärkningar som formellt inte är invänd
ningar måste, som framhållits vid 15 §, beaktas. Även på detta stadium kan 
under de förutsättningar som anges i 11 och 12 §§ ansökningen avskrivas 
eller avslås. Hänvisningen till 13 och 14 §§ innebär att frågor om bättre rätt 
till sorl och överförande av ansökan kan aktualiseras också efter invänd
ningsfristens utgång. Det kan framhållas att ett påstående om bättre rält 
kan ha formen av en invändning. 

flndra stycket 

I detta stycke ges föreskrift om att sökanden skall underrällas om in
kommen invändning och utfört prov samt beredäs tilllälle att yttra sig där
över. 

Har någon invändning inte gjorts och finner växtsortnämnden inte heller 
i övrigt hinder föreligga mot registrering, skall ansökningen bifallas. Beslut 
härom vinner då omedelbart laga kraft. Ett beslut att bifalla ansökningen 
trots invändning vinner däremot inte laga kraft förrän besvärstiden har gåll 
ut. Om ansökningen avslås har sökanden talerätt. 

18 § 

Paragrafen, som motsvarar 1G § i utredningens förslag, innehåller före- -
skrifter om rätt till talan mot växtsorlnämndens slulliga beslut i ärenden 
om registrering av växtsort (jfr 24 § PatL samt 21 § ML). 

I PatL har reglerna om besvär delats upp på skilda paragrafer. Ctred
ningcns förslag följer PatL:s systematik i detta avseende. Svea hoYri-itt har 
påpekat att uppdelningen i PatL enligt vad som framgår av förarbetena är 
föranledd enbart av önskemålet oni en så långt ·som möjligt överensstäm
mande paragrafnumrering i de nordiska lagarna. Eftersom motsvarande 
intresse inte föreligger här och inte heller i övrigt några skäl till uppdelning 
synes föreligga såvitt gäller växtförädlarrättslagen har hovrätten förordat 
en onuetligering av lagen i delta avseende. Hovrättens påpekande är i och för 
sig riktigt. För elen av utredningen föreslagna systematiken talar emellertid 
flera omständigheter. Det är sålunda önskvärt att växtförädlarrättslagen i· 
sin uppbyggnad så nära som möjligt ansluter sig till PatL och ML. Vida-
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rc kan ett eventuellt framtida nordiskt samarbete underlättas av att la
gen är konstruerad på sätt utredningen föreslagit .. Jag erinrar i det samman
hanget om alt man i Norge f. n. överväger frågan om lagsliflning ang:'1endc 
skydd för växtförädlingsprodukler .• Jag har av dessa skäl stannat för att 
i <lcpartcmcntsförslaget följa utredningens systematik. 

I förevarande paragraf regleras sålunda bara frågan om besvär i fn°tga om 
slutliga beslut, som har meddelats på ansökningsstadiet. När det gäller be
slut av växlsortnämndcn i frågor som har kommit upp efter det all re
gistrering beviljats finns bestämmelser om talan i 48 § deparlemcntsför
slagct. 

Första stycket 

Enligt första stycket första punkten får sökanden föra talan mot slutligt 
beslut av växtsortnämnden i ärende angående ansökan om registrering av 
växtsort, om beslutet gått honom emot. I andra punkten föreskrivs, att in
vändarc får föra talan mot beslut om bifall till ansökan, trots att invänd
ning i behörig ordning framställts. Enligt tredje punkten - som inte finns 
med i utredningens förslag men som har en motsvarighet i 24 § första styc
ket tredje punkten PatL och 21 § första stycket tredje punkten ML - far 
invändning om särskilda skäl föreligger prövas även om invändaren åter
kallat sin talan. 

Med slutligt beslut menas beslut varigenom växlsortnämnden skiljc1· 
ärendet från sig, dvs. beslut om avskrivning enligt 11 §, beslut om avslag 
enligt 12 § och beslut om bifall till registreringsansökan. Mot beslut som 
inte är slutligt utan rör förfarandet, t. ex. beslut om föreliiggancle eller an
stånd, får särskild talan inle föras. 

De enda som får föra talan mol slutligt beslut är sökanden och inviin
darc. Förutsättning för alt sökanden skall få föra talan är att beslutet gåll 
honom emot. Ett beslut om bifall till ansökan kan aldrig gå sökanden emot, 
eftersom växlförädlarrält bara kan beviljas på grundval av en ansökan som 
utformats eller godkänts av sökanden. Jag hänvisar till vad jag har anfört 
vid 7 § om alt det ankommer på sökanden alt slulligt bestämma hur 
beskrivningen skall utformas. Inviindarc får föra talan mol beslut varige
nom ansökan har bifallits. En förutsättning för all inviindarens besvär skall 
tas upp till prövning är alt invändningen varit formellt riktig, dvs. att den 
gjorts skriflligen och inkommit inom föreskriven tid. 

Att invii.ndning i vissa fall får prövas trots alt invändaren återkallat sin 
talan motiveras av det allmänna intresset av att oriktiga beslut und'anröjs. 
Om en invändning grundats på alt objektiva förutsättningar för växtför
ädlarrätt enligt invändarens mening inte förelegat är det ett allmänt intres
se alt frågan prövas även i högre instans. Särskilda skäl för prövning hör 
då anses föreligga. Om invändaren påstått sig ha biillre rätt än sökanden, 
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bör han däremot ha riitt att disponera över sin talan, varför prövning ej 
hör ske efter återkallelse. 

Andra stycket 

I detta stycke regleras rätten att föra talan mot beslut i fråga om över
föring av ansökan. Har ett yrkande om överföring bifallits får enligt första 
punkten sökanden föra talan. Har sådant . yrkande däremot avslagits, är 
det enligt andra punkten den som framställt yrkandet som får föra talan 
mol delsamma. 

19 § 

I denna paragraf, som motsvarar 17 § i utredningens förslag, ges före
skrifter om sättet alt överklaga beslut som avses i 18 § departementsför
slaget (jfr 25 § PatL och 22 § ML). 

Fursta stycket 

Enligt utredningens förslag skulle talan över slutliga beslut av växtsort
niimnden föras hos Kungl. Maj :t i regeringsrätten. Under remissbehand-
1 ingcn framfördes önskemål om en mellaninstans (avsnitt 5.6). Av skäl 
som jag har utvecklat i det föregående (avsnitt G.6) har också jag funnit 
ändamålsenligt att besvär över växtsortniinmdens beslut i första hand prö
vas av ett organ i vilket biologisk sakkunskap ät representerad. 

I enlighet härmed föreskrivs i första stycket första punkten att sådan ta
lan som avses i 18 §, dvs. talan mot växtsortnämndens slutliga beslut i åren~ 
de angående ansökan om växtförädlarrätt samt mot dess slutliga beslut med 
anledning av en begäran om överföring av ansökan om växtförädlarrätt, 
skall föras hos lantbruksstyrelsen genom besvär inom två månader från 
heslutets dag. Enligt andra punkten skall den som vill anföra besvär inom 
samma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid påföljd att besvären annars 
inle tas upp till prövning. 

Besvärstiden överensstämmer med den som gäller enligt PatL och ML. 

Andra stycket 

Av skäl som jag utvecklat i det föregående (avsnitt 6.G) bör regerings
rätlen vara sista instans i ärenden angående viixtförädlarrätt. 

Enligt PatL och ML får - av skäl som sammanfattats i propositionen till 
l\IL (prop. 1969: 168 s. 194 f) - bara sökanden föra talan mot mellaninslan
sens beslut i patent- resp. mönslerärenden. Anledning saknas att tillämpa en 
annan ordning inom växtförädlarrätten. 

I enlighet härmed föreskrivs i andra stycket, att talan mot beslut av lanl
bruksstyrelsen får föras av sökanden, om beslutet gålt honom emot, och alt 
sådan talan förs hos regeringsrälten genom besvär inom två månader från 
beslutets dag. 
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Regleringen av besvärsrätten enligt delta slycke iir anpassad efter den 
omorganisation av förvaltningsrällskipningen, som enligt det förslag som 
remitterats till lagrådet den 20 mars 1970 förutsätts genomföras den 1 ja
nuari 1972. För tiden intill dess skall talan mot lantbruksstyrelsens beslut 
enligt en övergångsbestämmelse som jag kommer att föreslå i det följande 
föras hos Kungl. Maj :t genom besvär inom två månader från beslnlels dag. 
Avsikten är att även sådana besvär skall prövas i regeringsrätten. I anslut
ning till övergångsbestämmelsen bör därför ett tillägg göras till lagen 
( 1909: 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt. Förslag till sådan lagändring 
lorde få anmälas senare. 

:Myndigheterna har att pröva ansökningar om växtförädlarrätt enligt offi
cialprincipen. Detta överensstäm1i1er med vad som gäller på bl. a. patent- och 
mönstcrskyddsrättens områden. I fråga om den närmare innebörden av 
officialprincipen kan jag hänvisa till vad jag i det avseendet anförde under 
förarbetena till ML (prop. 1969: 168 s. 196). Jag vill emellertid erinra om att 
förslag om ny lagstiftning om förvaltningsprocessen f. n. är under utarbe
Lande inom justitiedepartementet och torde komma alt läggas fram inom 
kort. De regler i förevarande hänseende som kan komma alt genomföras på 
grundval av detta förslag blir i princip gällande också på detta område. 

20 § 

Paragrafen, som motsvarar 18 § i utredningens förslag, innehåller före
skrifter om registrering och kungörande av beslut om bifall till ansökan om 
växtförädlarrätt samt om kungörande av avskrivnings- och avslagsbeslut 
(j fr 26 § PatL och 23 § ML). 

Den formella uppbyggnaden av denna paragraf är en annan i deparle
mentsförslaget än i utredningens förslag. Skälen härtill har angetts i inled
ningen till specialmotiveringen. 

Första stycket 

Enligt detta stycke skall, om ansökan om registrering av växtsort bi
falls och beslutet härom vinner laga kraft, sorten tas in i växtsortregistret 
och registreringen kungöras. 

Full rättsverkan får beslut om bifall till ansökan om registrering av växt
förädlarrätt först efter registreringen. Utgångspunkten för de i 21 § departe
mentsförslaget stadgade tiderna under vilka växtförädlarrätt kan upprätt
hållas samt för beräkning av årsavgift enligt 23 § första stycket i förslaget 
är dock dagen för bifall till ansökan. 

Tidpunkten då ett beslut om bifall till ansökan om växtförädlarrätt vin
ner laga kraft är beroende av om invändning gjorts eller inte. Har invänd
ning inte gjorts vinner beslutet omedelbart laga kraft, eftersom klagorätt 
enligt 18 § inte föreligger i det fallet. Har däremot invändning gjorts, vin
ner heslulel, om invändaren inte för talan mol delsainma, laga kraft efter 
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besvärslidcns utgång, dvs. två månader från beslutets dag. Beslut av rege
ringsrällcn har givetvis omedelbart laga krafl och skall således leda till re
gistrering utan dröjsmål. 

Så snart lagakraflägande beslut om bifall till ansökan om registrering av 
växtsort föreligger, skall sorten tas in i växlsortregistrct och kungörelse 
därom utfärdas. Kungörelsen skall offentliggöras på samma säll som kun
görelse om ansökningen enligt 15 §. Kungörelsen om registreringen torde 
normalt kunna vara mer kortfattad än kungörelsen om ansökningen. När
mare föreskrifter härom kommer att meddelas i tillämpningskungörclsen. 

När växtsort registrerats bör sorlinnehavaren tillställas ett bevis om re
gistreringen. Föreskrift härom torde komma alt meddelas i tillämpningskun
görelscn. Ett sådant bevis är inte bärare av någon rättighet utan bara en 
bekräftelse på att växtförädlarrätt beviljats och alt beslutet därom vum1il 
laga kraft. 

Andra stycket 

Lagakraftvunnet beslut om att avskriva eller avslå en ansökan som kun
gjorts enligt 15 § skall enligt föreskrift i detta stycke kungöras. Mo livet till 
denna föreskrift är att allmänheten allLid bör bli underrättad om det slut
liga beslutet i ett ärende som en gång kungjorts. 

Växtförädlarrätts giltighetstid 

21 § 

Paragrafen, som motsvarar 4 § i utredningens förslag, innehåller bestäm
melser om skyddstidcn för växtsort (jfr 40 § PatL och 24 § ::VIL). 

Konventionen fastslår i artikel 8 moment 2 att skyddsliden i en unions
stat räknas från den dag då skyddet meddelades. Enligt moment 1 beviljas 
den rätt som tillerkänns förädlaren av en ny sort eller hans rällsinnehavare, 
för en begränsad tid som icke får understiga 15 år; för sådana växtslag som 
vin, fruktträd och deras grundstammar, skogsträd och prydnadsträd får 
den ej understiga 18 år. 

Ulredningens förslag upptar i själva lagen ett sladgandc av innehåll dels 
att meddelad växlförädlarrätt kan upprätthållas intill dess 15 eller, såvitt 
gäller frukllräd, skogsträd, pryd1iadsträd och vin, 18 år förflutit från det år 
då ansökningen om växlförädlarrätt beviljades, dels ock alt Kungl. l\faj :t 
får för viss växtart förordna om längre skyddstid dock högst 25 år. Utred
ningen förutsätter att Kungl. Maj :t med stöd av detta bemyndigande skall 
utsträcka skyddstiderna väsentligt. Som jag i annat sammanhang (avsnitt 
6.5) framhållit anser jag emellertid att de verkliga skydds tiderna skall fast
ställas i lagen. 

Flera rcmissorgan påpekar att utredningens förslag skiljer sig från kon-
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venlionen, där det sägs att skyddstiden inte får vara under 15 resp. 18 år, 
och anser att det inte finns något skäl för att den svenska lagtexten skall 
avvika från konventionstexten. 

För egen del anser jag - som jag närmare utvecklat i det föregående 
(avsnitt 6.5) - att anledning inte förekommer att i princip beslämma läng
re skyddstider i den svenska lagen än konventionens minimitider. 

Av praktiska skäl bör man dock såsom utredningen föreslår låta alla 
skyddslider utlöpa vid årsskifte. Visserligen leder della till att den vars an
sök:m beviljas i början av ett kalenderår får åtnjuta inemot 16 resp. 19 års 
skyddslid. Men en sådan regel medför avsevärda adminislraliva förenkling
ar, bl. a. vid debiteringen av den årsavgift som skall tas ut enligt 23 § depar
tem en tsförslaget. 

I enlighet med dessa överväganden föreskrivs i nu förevarande paragraf 
alt växtförädlarrätt gäller från den dag, då ansökningen om registrering bi
fölls, och kan upprätthållas under 15 eller, såvitt gäller vin, fruktträd och 
deras grundslanunar, skogsträd och prydnadsträd, 18 år räknat från in
gången av året efter det, då ansökningen bifölls. 

Utgångspunkt för skyddstiden är alllså den dag då ansökningen om re
gis! rering bifölls. Om klagorätt enligt bestämmelserna i 18 § departemenls
förslaget inte föreligger sammanfaller denna dag med dagen för registre
ringen. Föreligger däremot klagorätt sker registrering enligt 20 § departe
menlsförslaget först om beslutet om bifall till ansökningen vinner laga 
kraft. Också i de fall då registrering sålunda sker vid en senare tidpunkt, 
räknas skyddstiden från dagen då ansökan bifölls. 

Slutpunkt för skyddstiden är alllid utgången av del femtonde resp. det 
adertonde [tret efter det år, då ansökningen bifölls. l\len växtförädlarrätlen 
kan nal urligtvis upphöra tidigare, exempelvis genom att sortinnehavaren 
underlåter alt betala den i 23 § departementsförslaget föreskrivna årsav
giften. 

Skogsträd har nämnts bland de växtarter för vilka den längre skydds
tiden gäller. Det bör emellertid observeras att lagen inte är avsedd all gälla 
skogsträd vid ikraftträdandet. 

Användande av sortbenämning 

22 § 

I denna paragraf, som molsn1rar 19 § i utredningens förslag, npplas vissa 
heslämmelser om användning av registrerad sorthenämning. 

Föreskriflerna i denna paragraf leder liksom ÖHiga heslämmelscr om 
sortbenämning sitt ursprung från artikel 13 i konventionen. I moment 7 av 
artikeln stadgas sålunda att envar som i en av unionsstalerna utbjuder eller 
försäljer förölmingsmalcrial av en ny sort iir skyldig att använda henäm-
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ningen på den nya sorten, iiven efter . det att skyddet för. sorten upphört. 
Detta gäller dock enligt momenl 10 första punkten inte om en äldre rätt 
till kännetecken skulle trädas för när genom användningen av sorthenfön
ningen. Om någon till följd av sådan äldre rättighet är förhindrad att upp
fylla den i moment 7 föreskrivna förpliktelsen skall enligt moment 10 andra 
punkten vederbörande myndighet anmoda förädlaren eller hans rätlsinne
havare att föreslå en annan benämning }Jå den nya sorten. Slutligen före
skrivs i artikel 13 moment 8 a) i konventionen att, sedan skydd meddelats 
en förädlare eller hans rättsinnehavare, benämningen på den nya sorten 
inte i någon av unionsslalerna kan användas som benämning på annan sort 
av samma eller närstående art. 

Första stycket 

Skydd mot att felaktiga sortbenämningar används i handeln finns redan 
i vårt -land genom systemet med obligatorisk statsplombering av ulsädes
vara, vilket omfattar allt handelsfört utsäde av lantbruksväxter - utom 
sockerbeta, lin och hampa - samt alla grönyteväxter. En förutsättning för 
statsplombering är nämligen normalt att sorten införts i rikssorllistan och då 
så sker fastställs ett namn för sorten. Även ett stort antal köksväxter är in
tagna i rikssortlistan. För dessa är statsplombcring inte obligatorisk men 
förekommer i icke obetydlig omfattning frivilligt. 

För anslutning till konventionen fordras emellertid också i växtförädlar
rätlslagen en bestämmelse om användning av sortbenämning. En sådan be
stämmelse skall enligt konventionen omfatta alla sorter som är eller har 
varit skyddade. Visserligen är skyldigheten att använda sortbenäinning på 
en inte längre skyddad sort - som utredningen påpekar - egentligen en 
från den immaterialrättsliga lagstiftningen fristående fråga, som kanske 
skulle ha sin rätta plats i den lagstiftning som behandlar handelsföringcn 
av utsäde. I likhet med utredningen anser jag dock att stadgandet kan ses 
som en logisk påbyggnad på lagstiftningen i övrigt och att det alltså kan 
tas in i denna lag. 

Stockholms rådhusrätt har anfört att kravet på att registrerad sorthe
nämning skall användas även efter skyddstiden är föga lämpligt åtminstone 
för sådana fall då rätten upphört genom dom, varigenom rätten förklarats 
ogiltig t. ex. på grund av att nyhetsvillkoret ej varit uppfyllt. Då även i 
andra fall av växtförädlarrättens upphörande kravet alt använda den re
gistrerade sorthenämningen enligt rådhusrätten kan te sig främmande har 
rådhusrätten föreslagit att bestämmelsen övervågs ytterligare och omredi
geras. 

Så långe praktisk erfarenhet saknas är det svårt att överblicka om del 
finns fog för de av rådhusrätten anförda betänkligheterna. Det vill dock 
synas som om intresset av att en sort behåller sin benämning är oberoende 
av anledningen till att växtförädlarrätten upphört. Konventionen föreskriver 
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också helt allmänt att skyddets upphörande inte förändrar skyldigheten alt 
anviinda sortbenämningen. En annan sak är att fortsatt marknadsföring av 
sorten under sorlbenämningen i vissa av .de av rådhusrätten antydda fallen 
möjligen kan innebära intrång i annans skyddade rätt. Är så förhållandcl 
kan användningen av sortbenämniiigen och därmed också marknadsföringen 
hindras. I så fall finns emellertid möjligheter enligt 35 § departementsför
slaget att registrera ny sorlbenänming. Sistnämnda paragraf ger också ut
rymme för att i undantagsfall avföra en sortbenämning ur växtsortregistret. 
Vad rådhusrätten anfört ger mig inte anledning till annan ändring i utred
ningens förslag än en mindre jämkning av förutsättningarna för att avföra 
sortbenämning .. Jag återkommer härtill vid behandlingen av 35 § deparle
mentsförslaget. 

I enlighet med dessa överväganden föreskrivs i första stycket av denna 
paragraf att den som yrkesmässigt utbjuder till försäljning eller eljest till
handahåller förökningsmalerial av växtsort, för vilken registrering skett, 
skall använda den för sorten registrerade benämningen även sedan skydds
tiden för sorten utgått eller växtförädlarrätten eljest upphört. 

Skyldigheten att använda sortbenämning åvilar såväl sortinnehavaren 
själv som andra vilka utnyttjar förökningsmaterial av sorten. 

Bestämmelsen i förevarande stycke tillgodoser intresset av alt enhetliga . 
sortbenämningar brukas i handeln och ger odlare och konsumenter möjlig
het alt med säkerhet identifiera en sort. Skyldigheten att använda sortbe
nämningen efter det alt växtförädlarrätten upphört medför att sorlen fort
far att ha en enda benämning även då den kan förökas och omsättas fritt. 

Andra stycket 

Skydd mot att en registrerad sortbenämning registreras på nytt för en 
annan sort av samma eller närstående växtart ges genom 8 § andra stycket 
4 departementsförslaget. I andra stycket av nu förevarande paragraf kom
pletteras i anslutning till konventionens artikel 13 moment 8 a) delta skydd 
med ett förbud att under den tid registreringen beslår använda registrerad 
benämning eller en med denna förväxlingsbar benämning för annan sort av 
samma eller närstående växtart eller för material av sådan sort. 

Såsom framgår av formuleringen inträder delta användningsförbud från 
och med registreringen och varar så länge registreringen består. Att dessa 
utgångs- och slutpunkter valts beror på att den som avser att använda en 
sortbenämning inte skall behöva granska andra benämningar än sådana 
som registrerats, när han undersöker om den kolliderar med andra sort
benämningar. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i nu 
förevarande paragraf kan enligt 41 § departementsförslaget dömas till böter 
och förpliktas ersätta uppkommen skada. 
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Årsavgifter 

23 § 

Paragrafen motsvarar 20 § i utredningens förslag och innehåller bestäm
melser om årsavgifter (jfr 41och42 §§ PatL). 

Första stycket 

I detta stycke föreskrivs att för växtförädlarrätt skall för varje kalenderår 
räknat från och med året efter det då ansökan om registrering bifallits er
läggas fastställd årsavgifl, om annat icke bestämts med stöd av 49 §. 

ArsaYgift betalas alllså inle för det kalenderår under vilket rätlen beYiljats. 
Denna från PatL avvikande reglering - enligt PatL beräknas avgift redan 
från ansökningsdagen - motiveras med att växtförädlaren normalt inte kan 
utnyttja sorten ekonomiskt förrän någon tid efter registreringen. 

Kungl. Maj :t bemyndigas enligt 49 § departementsförslaget att fastställa 
årsavgift. I samma paragraf anges också att Kungl. Maj :t kan förordna att 
ett eller flera av de första åren skall vara avgiflsfria. Eriman om möjlig
heten till avgiftsbefrielse har intagits i första stycket av förevarande para
graf. 

Avsikten är att årsavgiften skall vara lika för alla år, för vilka inte be
frielse givits, och att den skall täcka registreringsmyndighetens kostnader för 
bevarande av växtmaterial av sorten, för efterprovning i viss utsträckning 
av sorhnaterial och för övrigt arbete med sorten. En preliminär uppskattning 
ger vid handen att årsavgiften bör fastställas till cirka 500 kronor. 

Andra stycket 

Förfallodag för årsavgift är enligt 23 § andra stycket första punkten första 
dagen av det kalenderår avgiften aner. Eftersom nyfll'sdagen är helgdag blir 
i praktiken elen 2 januari förfallodag. Infaller den 2 januari på en lördag 
eller söndag blir närmaste söckendag förfallodag. 

Frågan om erläggande av avgift blir emellertid aktuell redan vid beviljan
det endast om bestulet omedelbart vinner laga kraft. Föreligger enligt reg
lerna i 18 § departcmentsförslaget besvärsrält dröj er det minst L vå månacler 
innan beslutet vinner laga kraft. Detta innebär att en eller flera förfallo
dagar kan passeras medan växtförädlarrätten är svävande. I andra p11nl.:ten 
ges därför - efler mönster av PaLL - en kompletterande regel av innehåll 
att årsavgift för år, som börjat innan växtsorten registrerats eller inom två 
månader tlärefter, förfaller först LYå månader efler dagen för registreringen. 

Beträffande förskottsbetalning föreskrivs i tredje punkten, att årsavgift 
inie får erläggas innan registrering sketl och inle heller tidigare än sex må
nader före det kalenderår aygiflen avser. Denna regel - som också hämtats 
frtm Pall.. - motiveras med att förskottsbetalningar i vidare omfattning än 
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som anges här kan medföra komplikationer om årsavgiften höjs eller växt
förädlarrätlen upphör att gälla sedan avgifter för flera år erlagts i förskott. 

Tredje stycket 

Detta stycke innehåller - liksom 42 § tredje stycket försla punkten PatL 
- en föreskrift om möjlighet alt erlägga årsavgift efter förfallodagen. Före
skriften, som leder sitt ursprung till en vid 1958 års Lissabonkonferens vid
tagen ändring i Pariskonvenlionen för industriellt rältsskydd, innehåller att 
årsavgift får erläggas inom sex månader efler förfallodagen. Därvid skall 
dock \iss förhöjning utgå. Förhöjningen har för palenlärenden fastställts till 
20 procent och torde bli densamma för växtförädlarrättsärenden. 

Efterkontroll 

24 § 

Paragrafen, som motsvarar 21 § i utredningens förslag, innehåller en före
skrift om efterkontroll. 

En av förulsätlningarna för växtförädlarrätt är att växtsorten är beständig 
(stabil). Detta innebär alt sorten efter förökning utförd i enlighet med den 
av förädlaren anvisade förökningsmeloden i sina väsentliga kännetecken 
förblir överensstämmande med beskrivningen av sorten. Oftast är det inte 
möjligt att få helt tillförlitligt besked om stabiliteten hos en ny sort av de 
fröförökade växtarterna under den begränsade tid som kan anslås för prov
ningen. Ny provning med syfte att kontrollera att sorten inte förändrats med 
avseende på sina väsentliga egenskaper behövs därför normalt. Liksom det 
åligger växtsorlnämnden att enligt 16 § departementsförslaget föranstalta 
om prov bör det ankomma på nämnden att låta ombesörja denna efter
kontroll. Uppgiften kräver att nämnden har tillgång lill ett lvångsmedel mot 
sorlinnehavaren för den händelse erforderligt material inle ställs till för
fogande. 

I förevarande paragraf föreskrivs därför att växtsortnämnden för kontroll 
av besliin<lighcten hos registrerad växtsort kan förelägga sortinnehavaren att 
tillhandahålla nämnden förökningsmaterial av sorten samt erforderliga 
handlingar och upplysningar. 

Påföljden av att sorlinnehavaren inte st::iller sig ett föreläggande till efter
rättelse år, under förutsiittning att underlåtenheten utgör hinder för tillför
lillig efterkontroll, att växtsorlen avförs ur registret. Detta framgår av 33 § 
deparlementsförslagel. Växtsortnlimnden bör i föreläggandet erinra sortin
nehavaren om påföljden. 

Den i paragrafen föreskrivna skyldigheten har till följd att sortinnehava
ren för att bevara rättsskyddet under hela skyddstiden måste uppföröka sor-

5 Riksdagen 1971. 1 sam[. Nr 40 
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ten så att han är i stånd alt på begäran tillhandahålla nämnden föröknings-· 
material för eflerkonlroll. 

I praktiken kommer föreskriften i paragrafen inte att få så slor belydelse 
För alla viixlarler som omfatlas av syslemet med obligatorisk slalsplombe .. 
ring - dvs. så gott som alla lantbruksväxter och samlliga griinyte\'äxter -· 
gäller nämligen redan nu alt kontrollodling skall ske av aill handelsfört ut-· 
siide. Syftet ldrmed är bl. a. all konstatera alt utsädet har de egenskaper 
som sorten hade vid upptagande i rikssortlislan. 

Licens, överlåtelse m. m. 

25 § 

I paragrafen, som molsvarar 22 ~ i utredningens förslag, regleras dllen 
att vidareöverlåta en licens till skyddad växtsorl (jfr 43 § PatL och 26 ;; 
)fL). 

l\Iöjligheten för sorlinneluwaren all mol ersättning tillåta annan all 
framställa förökningsmalerial av skyddad sort och marknadsföra detta, 
dvs. att bevilja licens, ulgör vid sidan av utnyttjande i egen regi sorlinne
havarcns viiscntliga medel att tillgodogöra sig sortens ekonomiska viirde. 

En genom licens upplåten nyltjandcriitt till sorlen kan vara mer ellei: 
mindre omfai:tanclc i olika hiinseenden. Upplåtelsen kan avse ensamrätt atl 
utnyttja sorten (ensamlicens) eller vara begränsad på så siitt att sortinne
hantren iir oförhindrad alt upplåta licens också till andra (enkel licens). En 
mångfald varianter kan förekomma i fråga om formerna för licenser liksom 
i fråga om sättet all beräkna och erliigga ersättning. över huntd taget kan 
förhållandena i samband med licensupplålclser vara mycket skiflande. 

Utredningen har framhållit all en viss konlroll av licensavlalen såvill 
giiller de för folklrnshållet viktigaste viixtarterna kunde te sig önskviinl, sär
skilt med hänsyn Lill all avtalens innehåll, framför allt licensavgifterna:; 
storlek, kan komma att inverka på den allmiinna prisnivån på ulsäclesmark
naden. Utredningen skisserar två olika metoder för en sådan kontroll. Den 
mest ingripande skulle beslå diiri att licensavtal för att giilla skulle fast
ställas eller godkiinnas av växtsorlniimnden. Altcrnalivt kunde lfö1kas ett 
krav på all licensavlal skulle ha skriftlig form och inges till växlsorlniimn
den. Efler all ha övervägt frågan har ulredningen kommit till den slutsatsen 
all avlalsfrihet hör råda på detta område och att ett krav på all licensavtal 
skulle inges Lill niimnden knappast skulle ha någon självständig funktion 
vid sidan av tvångslicensheslämmelser. 

För egen del vill jag framhålla att en kontroll av licensavlal, vilken olYi
velaktigt för att vara rimligt effektiv skulle fordra en omfattande adminislra
lion, närmast iir en niiringspolitisk angeliigenhet och som sådan knappast 
har sin plats i en immaterialriitlslig lagstiftning. Diiremot behövs, som ul-
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redningen understrukit, i. viixtförädlarriittslagen liksom i ÖHiga immalerial
rättslagar bestämmelser om lvångslicens, vilka kan tillgripas om ensam
r~illcn missbrukas .. Jag delar alltså utredningens uppfattning all man i växt
förädlarrättslagen hör begriinsa sig lill i huvudsak samma form av reglering 
av licensavlalen som i PatL och ML. 

Första stycket 

Licensm"lal förutsätter i allmänhel ett visst förtroendeförhållande mellan 
parterna och normalt också en möjlighet för sorlinnehavaren att kontrol
lera att licensen utnyttjas i enlighet med avtalet. Det bör därför inte förut
sättas, all en sortinnehavarc, som inle i avtalet inlagil förhud mot överlå
Lelse av licensen, avsett att sådan överl:llclse skulle vara möjlig. I stället 
hör del krävas av licenslagare, som vill överlåta licensen, all han visar all 
överenskommelse därom Lräffats med sorlinnehavaren. 

I försla stycket av förevarande paragraf fiireskrin därför att om sort
innehavaren medgett annan rätt att yrkesmässigt ulnyltja registrerad växt
sort (licens), denne för överlåla sin rätt vidare endast om avtal träffats 
därom. 

Bestämmelsen för anses innebära att inte heller undcrlicens är tillåten 
ulan sortinnehavarens medgivande. Diircmol hindrar hesliimmelsen inte li
censtagaren all vid sitL utnytljandc av sorten anlita kontraktsodlare, som 
förökar sorten för licenstagarens räkning. 

Andra stycket 

överlåtelseförbudet ter sig dock i ett speciellt fall som alllför hårt mot 
licenstagaren. Om licensen ingår i en rörelse, synes Iicenslagarens intresse 
av alt kunna överlåta denna eller del av den med alla diirtill hörande rättig
heter väga tyngre än sortinnehavarens intresse av att kunna kontrollera hur 
licensen utnyttjas. En total eller partiell iiverlåtelse av rörelsen hör alltså, 
om annat inte avtalats, tillåtas utan att medgivande av sorlinnehavaren in
hiimtas. Ö\'erlåtaren hiir dock inte härigenom bli fri från sina förpliktelser 
gentemot sorlinnehavaren. 

I enlighet med dessa övervägarn.len föreskrivs i andra stycket första punk
ten alt licens, om den ingftr i en rörelse och om annat inte. avtalats, får 
Ö\"erlålas i samband med överJMelse nv rörelsen eller del därav, samt i 
andra punkten att i sådant fall överlåtaren alltjämt svarar för alt lieensav
talcl fullgörs. 

26 § 

Paragrafen motsvarar 23 § i utredningens förslag och innehåller vissa 
bestämmelser om anteckning i växlsortregistret av överhltelser m. m. (jfr 
44 § PatL och 27 §ML). 
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Första stycket 

I första punkten föreskrivs att på begäran och mot faslställd avgift anteck
ning skall ske i växtsortregistret i fall <lå växtförädlarrätt övergått på annan 
eller om licens upplåtits eller överlålits. Avgiftens storlek bestäms enligt 4!) § 
departemcntsförslaget av Kungl. Maj :t. 

Behörig att begära anteckning är både den från vilken rätten övergått ocll 
<len som förvärvat rätten. Det åligger sökanden alt slyrka förhållandet. Om 
överlåtaren resp. upplåtaren är antecknad i registret som sorlinnehavare 
behövs, såsom framgår av tredje stycket, ingen utredning om hans behö
righet. överlåtelsen eller upplåtelsen styrks enklast genom att överlåtelse
handling eller skriftligt licensavtal företes. 

Om en licens har upphört att gälla torde det normalt ligga i parternm 
intresse att få regisleranteckning om licensen avförd. I andra punkten före-· 
skrivs därför att, om det visas att licens som antecknats i registret upphört, 
anteckningen skall avföras. Är det licensgivaren som begär att anteckningen 
skall avföras torde som regel licenstagaren böra höras om det inte av före .. 
tedd bevisning fullt tydligt framgår att licensen upphört. 

Andra stycket 

I 27-29 §§ departementsförslaget finns regler om tvångslicens. Besläm .. 
melserna i första slycket ~ör äga motsvarande tillämpning i fråga om dess[~ 
regler och en erinran därom har intagits i andra stycket. 

Tredje stycket 

Del la stycke innehåller en regel om registrerings saklegitimcrande ver·· 
kan. Enligt bestämmelsen skall i mål eller ärende om växtförädlarrätt den 
anses som sorlinnehavarc, vilken senast blivit införd i växlsortrcgistrel 
i denna egenskap. 

Beslämmclsen medför att växlsortnämnden eller annan som önskar kon .. 
takt med sorlinnehavaren alllid kan vända sig till den som är antecknad i 
registret. Denne senare kan utan att styrka sin åtkomst förklara sig avsl:'.L 
från växtförädlarrätten. Men regeln om sak.legitimation innefattar ingen 
reglering av frågan om vem som i det särskilda fallet fakliskl är rätt inne .. 
havare av växtförädlarrätlen. Den som är antecknad i registret som sort
innehavare är alllså inte på denna grund ensam behörig att föra talan i mål 
om växlförädlarrätten. Vanliga processuella regler om talerält och parts
succession gäller i sådana mål. I mål om intrång i växtförädlarrätten måste 
käranden självfallet styrka den materiella grunden för sin talan, dvs. bl. a. 
att intrånget pågick under den tid då han fakliskt var innehavare av växl
förädlarrätlen eller att han i samband med förvärv av denna har fått ska
deslåndsanspråk med anledning av intrånget överlåtet på sig. Stadgande-t 
utesluter heller inte att talan kan riktas mot den som genom överlåtelse elle:r 
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på annat sätl blhit innehavare av rätten utan alt låta anteckning därom 
införas i registret. 

27 § 
I paragrafen, som motsvarar 24 § i utredningens förslag, regleras förut

sättningarna för meddelande av tvångslicens (jfr 45-47 §§ PatL och 28 § 
ML). 

Eftersom växtförädlarrättslagen avser för folkförsörjningcn mycket be
tydelsefulla produkter behövs skydd i olika former mot alt ensamrätten 
missbrukas. Utredningen har - som framgår av milt referat av dess be
tänkande (avsnitt 4.1) - närmare utvecklat detta och därvid också ingå
ende behandlat tvångslicensbestämmelserna. Med anledning av viss kritik 
mot dessa bestämmelser under remissbehandlingen (avsnitt 5.1) har jag 
i annat sammanhang (avsnitt 6.1) uttalat att jag funnit att de av utred
ningen föreslagna bestämmelserna om tvångslicens utformats på elt sätt 
som ger stora möjligheter till ingripande om ensamrätten brukas på ett 
från allmän synpunkt icke önskvärt sätt och att bestämmelserna därför bö1 
verka som en spärr mot missbruk av ensamrätten. 

Syftet med bestämmelserna om tvångslicens i växtförädlarrällslagcn är 
att möjliggöra ingripande om sortinnehavare inte genom egen marknads
föring eller licensgivning förser marknaden med förökningsmalerial iw 
skyddad sort i en omfattning eller på villkor som kan anses påkallat med 
hänsyn till allmänna intressen. Handelsmässiga synpunkter eller enskilda 
intressen skall däremot inte tilläggas självständig betydelse. Härav följer 
att tvångslicens främst kan komma i fråga då det gäller sorter som är av 
betydelse som födoämne eller fodervara. Även beträffande grönyteväxter, 
prydnadsväxter och andra mindre nyttobetonade växtarter torde emeller
tid spridnings- och prisfrågorna i vissa fall kunna ha ett allmänt intresse. 

I överensstämmelse med dessa överväganden har i första punkten av fö
revarande paragraf föreskrivits att om marknaden inte förses med förök
ningsmalerial av registrerad växtsort på skäliga villkor och i den omfatt
ning som med hänsyn till folkhushållet eller annat allmänt intresse är på
kallat, den som vill här i riket yrkesmässigt utnyttja sorten kan få tvångs
licens därtill, om godtagbar anledning till underlåtenheten saknas. Enligt 
andra punkten innefattar tv[mgslicens även rätt alt av sortinnchavaren få 
förökningsmalerial av sorten i den omfattning som lir skälig. 

Hälten att få tvångslicens inträder i princip redan när växtförädlarrätt re
gistreras. Men om sortinnehavaren inte omedelbart härefter förser mark
naden med de kvantiteter förökningsmatcrial som bedöms önskvärda, kan 
detta bero på alt han utnyttjat allt förökningsmaterial till att producera 
mer förölmingsmaterial för att vid introduktionen ha betryggande lager. 
Delta torde kunna anses försvarligt. Andra godtagbara anledningar till un
derlåtenhet att tillhandahålla förökningsniaterial kan vara långvarig torka 
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eller ogynnsamma produklionsbetingelser i övrigt. l\Iern utpräglade fall av 
force majeure såsom exempelvis brand i utsädesmagasin eller avbrott i de 
allmänna konununikalionerna måste givetvis också godtas som skäl att inte 
leverera. 

Rätt till tvångslicens föreligger vidare om sorlinnchavarens villkor för 
leverans eller licensgivning inte iir skäliga. Främst i hlickfällct kommer här 
de betingade priserna. Utgångspunkten för bedömning av om sorlinnchan1-
rcns prissättning är skiilig hör vara alt han skall få full kostnadstäckning 
och rimlig vinst. I del senare avseendet mäsle beaktas att viixlföriidling ofta 
innefallar betydande risktagande och förut sätter k valificeradc forsknings
insalscr. 

Nlir det giiller de vikligaslc lanlhruksväxlerna kan del vara ca allmänt 
intresse all mftnga deltar i rnarknadsfi_iringcn och konkurrerar inbördes 
med priset. I allmänhet kan del därför inte godlas att sorlinnehanH"en en
sam marknadsför förökningsmalerial av sorl er inom (le,ssa växtarter. :Mot
sätter sig sortinnclurrnren all frivilligt ge licenser i dessa fall bör hångs
licens kunna meddelns. 

Har någon fålt licens frivilligt men på oskäliga villkor stär olika möjlig
heter öppna för honom om han önskar rn villkoren tindrade men inte kan 
träffa frivillig uppgörelse därom med licensgivaren. Om tillämpning av vill
koren skulle vara uppenbart stridande mot god sed eller eljest otillbörligt 
kan liccnslagaren vid domstol utverka jiimkning av avtnlet. Enligt en all
män rätlsgrundsats, som grundas p~t en analogisk tilliimpning av 8 § skulde
hrevslagcn (1 !l3G: 81), anses nämligen domstol ha rält all j iimka otillbörliga 
avtalsvillkor. Om villkoren kan anses innefalta en konknrrcnshegränsning 
med skadlig verkan genom att på etl från allmän synpnnkl otillbörligt sätt 
påverka prisbilclningen, hämma effektiviteten inom näringslivet eller förs\"å
ra eller hindra licenstagarens näringsutövning, kan licenslagaren pi'tkalla in
gripande enligt konlrnrrenshegränsningslagcn genom niiringsfrihelsomhuds
mannen. En tredje möjlighet för licenstagaren alt få oskii.tiga avlalsvillkor 
j ustcrade iir alt han söker tv[mgsliccns enligt nu förevarande paragraf; en 
frivillig licens hindrar alllså inle lilliimpning av tvångsliccnshestämmelser
na. Alt olika möjligheter Lill jiimkning sti.lunda finns hör vara ~ignal all 
främja en från allmän synpunkt lämplig marknadsfiiringspolitik från sort
innehavarnas sida. 

28 § 

I paragrafen, som motsvarar 25 § i utredningens förslag, hes läms vad 
som skall fordras av tvångslicenstngare och vilka riittighelcr sortinnchan1-
rcn har, när tvfmgslicens uppl:Hils (jfr 49 § PatL och 2!) § :.\lL). 



I\.ungl. Maj:ts proposition nr 40 dr 1971 135 

Farsta stycket 

För sortinnchavaren iir det av vikt all de hos tvångslicenshavaren upp-· 
förökade produklcrna får en s:\dan standard att hans anseende hos allmän
heten inte äventyras. Tvångslicens fär därför enligt del La stycke in le med
delas annan än den som kan antas ha förutsättningar att utnyttja växtsor
ten på elt godtaghart sätt och i överensstämmelse med licensen. 

Kravet innekir att det förelag eller den person som söker tvångslicens 
skall ha ekonomiska resurser och förutsällningar i övrigt att sakkunnigt 
och effektivt uppföröka sorlen och marknadsföra den i erforderlig omfatt
ning. Hinder föreligger inte mol att lvångslicensluwaren anlitar konlrakts
odlare för uppförökningen . 

• lndra stycket 

Det har ansetts att sortinnehavaren inte hör berövas möjligheten all själv 
eller genom andra ulnyltja sorlen. Diirför stadgas i första punkten av delta 
stycke all tvångsliccns inte utgör hinder för sortinnehavarcn att själv ut
nyttja sorten eller all upplåta licens. Tvfmgsliccns fär alltså inte ges formen 
av ensamlicens. 

Enligt bestämmelsen i andra punkten för lv:lngslicens övergå till annan 
endast tillsammans med rörelse, vari den utnyttjas eller ulnyltjandet av
setts skola ske. Bestämmelsen innebär förhud inte bnra mot en fullsliindig 
överlåtelse av en Lvångslicens utan också mot en partiell överlåtelse, t. ex. 
i form av under licens. 

29 § 

Drnna paragraf, som motsvarar 26 § i utredningens förslag, ger \issa be
stämmelser om sättet för meddelande av lv:'tngsliccns och om upphävande 
eller iindring av L vångslicens (jfr i>O § PatL och :rn § l\IL). 

Enligt första pzrnklcn meddelas tvångslicens av rätten, som också be
stämmer i vilken omfaltniug växtsorten får ulnylljas samt faslsläller vcder· 
laget och övriga villkor för licensen. 

Vid vederlagets bestämmande skall beaktas å ena sidan intresset av att 
material av sorten blir lillgängligl fiir allmiinhelen till skiiligt pris och å 
andra sidan att sortinnehavarcn för skiilig ersiitlning. Beror tvångsliccnsen 
på all sorl innehavaren erbj ndit eller beYiljat licens på villkor som leder ti il 
för höga priser kräver det allmännas inlrcsse att priserna bringas ner till 
skälig nivå. Dock disponerar parlerna över tvisleföremålel, varför veder
laget inte kan heslämmas lill lägre belopp iin sökanden har mcdgelt. 

Vederlaget kan besliimmas till ett engångsbelopp eller till en löpande 
licensavgift. Andra villkor kan vara att liccnshavaren skall ställa säkerhet 
för wderlageL eller iiverliimna hokföringsmalerial för kontroll av ersätt
ningens storlek. Om tvångsliccnsen också: innefattar skyldighet för sort
innehavarcn all slälla förökningsmaterial till förfogande, kan rätten fast-



136 Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 19i1 

ställa den k rnntitet som skall överlämnas och bestiimma vederlaget för 
detta. Vederlaget kan bestämmas exempelvis per planta eller, såvitt angår 
utsäde, efter vikt. 

I andra punkten föreskrivs att rätten på yrkande kan upphäva licensen 
eller fastställa nya villkor för denna, när väsentligt ändrade förhållanden 
påkallar det. Talan kan föras såväl av sortinnehavaren som av licenstaga
ren. Ett fall när det kan bli aktuellt all tillämpa denna punkt är när tvångs
licens övergått på annan i samband med överlåtelse av rörelse. 

I mål om tvångslicens torde det regelmässigt vara lämpligt att yttrande 
inhämtas av växtsortnämden. 

Växtförädlarrättens upphörande m. m. 

30 § 

Paragrafen, som motsvarar 27 § i utredningens förslag, behandlar på
följd av försmumclse att betala årsavgift (jfr 51 ~ PalL). 

Erläggs inte årsavgift såsom föreskrivs i 23 § departementsförslaget är 
enligt förevarande paragraf växtföri:idlarrätten förfallen från och med in
gången av det år för vilket avgift inte erlagts. 

Eftersom 23 § tredje stycket medger hetalningsfrist för ilrsavgifkn på 
sex månader kan först efter denna tids utgång konstateras om växlförädlar
rätten förfallit. Har rätten förfallit verkar detta retroaktivt sex månader 
tillbaka. I vad avser årsavgifter som hänför sig till tiden före rättens re
gistrering kan retroaktiviteten till följd av bestämmelserna i 23 § andra 
stycket bli längre än sex månader. 

Att växtförädlarrätten förfallit konslaleras ex officio av växtsortnämn
den, som har all avföra sorten ur växtsortregistret och utfärda kungörelse 
om åtgärden. Föreskrifter härom får meddelas i tillämpningskungörelsen. 
Som jag närmare kommer att utveckla i anslutning till min behandling av 
35 § departcmentsförslaget anser jag i motsats till utredningen att föreskrift 
om kungörelse i detta och vissa andra fall inle bör tas in i lagtexten. 

Talan om intrång på grund av handling, som begåtts under den tid växt
förädlarrätlen senare konstateras icke ha varit gällande, kan inte väckas 
efter det att klarhet vunnits om att rätten förfallit. Däremot kan intrångs
talan avseende handling som begålls under tiden före det kalenderår från 
vars ingång rätten skall anses ha förfallit givetvis väckas även därefter. 

I PatL finns regler om återupprättande av förfallet patent inom viss tid, 
om patenthavarcn haft godtagbar ursäkt för underlåtenheten att betala. 
Motsvarande regler har inte bedömts behövliga för viixtförädlarråttens del. 
Sveriges advokatsamfund har under hänvisning till alt horlfall av våxlför
ädlarrätt kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för sortinnehavaren 
föreslagit att växtsortnämnden åläggs att före såvål förfallodagen som 
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respitlidens utgång skriflligen erinra sortinnehavaren om avgiften och på
följden för underlåtenhet att betala. Enligt min mening bör man emellertid 
inle lägga flera administrativa uppgifter på nämnden än vad som är ound
gängligen nödvändigt. Då det vidare synes mig rimligt att fordra av sort
innehavare att de själva håller reda på förfallodagar för årsavgifter, anser 
jag att sådan föreskrift som samfundet föreslagit inte bör ges. 

31 § 

Paragrafen motsvarar 28 § i utredningens förslag och behandlar frågor 
om hävande av registrering (jfr 52 § PatL och 31 §ML). 

Första stycket 

Trots att officialprövning föregår registrering av växtsorl kan det natur
ligtvis inträffa att registrering kan komma alt ske trots att de grundläg
gande förutsiittningarna rätteligen inte är för handen. I sådana fall skall 
registreringen kunna hävas. 

Ett skäl till hävning bör till alt börja med vara att bestämmelsen i 1 § 
departementsförslaget inle iakttagils. Felet kan bestå i att det inle föreligger 
någon växtsort i lagens mening eller att sorlen tillhör en växtart på vilken 
lagen inte äger tillämpning. 

Registrering hör vidare kunna hävas om växtförädlarrätt meddelats i 
strid mot 2 §. Elt sådant fall är att annan iin den som framställt sorten eller 
den till vilken hans rätt övergått fått ensamrätten. Ett annat fall är att 
sorten framställts av utländsk förädlare utom riket och Kungl. :Maj :t inte 
gett förordnande som berättigat denne förädlare att få sorten registrerad 
här i riket. 

Hävning av registreringen hör vidare kunna förekomma om växlförädlar
rätt registrerats i strid mot det i 3 § upptagna särskillnadskravet. Det har 
t. ex. framkommit alt en sort, från vilken den skyddade sorten inte klart 
kan skiljas, publicerats redan innan ansökan om registrering gjordes eller 
att föriidlaren eller hans rättsinnehavare marknadsfört sorten i Sverige före 
dagen för registreringsansökan eller utomlands mer än fyra år före nämnda 
dag. 

En förutsättning för att registreringen skall hävas hör alltid vara att 
hindret mot registrering alltjämt består när frågan om hävning aktualiseras. 

Beslutet om hävande av registrering av växtförädlarrätt bör meddelas ge
nom dom av domstol. 

I enlighet med dessa överväganden föreskrivs i första punkten av första 
stycket att rätten på talan därom skall häva registrering om sådan skett 
i strid mot 1 eller 2 § eller mot 3 § första stycket 1. eller tredje stycket och 
hinder mot registrering alltjämt föreligger. 

Vad gäller frågan om vem som är berättigad till växtförädlarrätt är tid
punkten för registreringen avgörande. Däremot saknar det betydelse om 
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rälligheten uppkommit före eller efter ansökningen om växlfiirädlarräl t. 
Att märka är emellerlitl att den som anser sig ha varit berättigad till re
gistrering normalt torde ha större intresse av att yrka alt få registreringen 
överförd på sig än atl begära hävning. llcsliimmelse om överföring av re
gistrering finns i 32 § departementsförslagel. 

Enligl 52 § första stycket andra punk.Len PalL får patent inlc förklaras 
ogiltigt på den grunden alt den som erhållit patcntcl varit berättigad till 
blott viss andel däri. Den sil nationen att annan visar sig på grund av med
uppfinnarskap vara jämte patcnthavarcn berättigad till patentet, kan inte 
lösas genom alt patentet förklaras delvis ogilligt och hel ogiltigförklaring 
har bedömts innefatta mer våld än nöden kriiwr. Samma betraktelsesätt hör 
tillämpas på motsvarande situation inom viixtförädlarrätten, men utred
ningen har inte föreslagit något statlgantle härom. För att undvika motsats
slut anser jag att växtförädlarriittslagt'n i denna del bör överensstämma 
med PatL. 

I dcparlementsförslaget anges i enlighet med det sagda i första slyckcl 
andra punkten av förevarande paragraf alt registrering inte Htr hiivas på 
den grund att den som fått registreringen varit hcrätligad till endast viss 
andel i växtförädlarrättcn. 

Som framgår av vad jag anfört i tidigare sammanhang (avsnitt (i.6) gäl
ler i mål om hävande av registrering liksom i andra mål om växtförädlar
räl L rättegångsbalkens allmänna regler om forum i tvistemål. 

En komplel leran de forumregel enligt vilken talan får väckas vid Stock
holms lingsriitt, om det inte finns någon behörig domstol enligt rätlegångs
balkcn, har intagits i 44 § departementsförslaget. 

Om skyldighet att underriitla växt sorlniimnden och licenstagare angående 
talan om hävande av registrering stadgns i 43 § departemenlsförslagct. 

Om det brister i de biologiska kraven för växtförädlarrätt, dvs. i kr:n·en 
på homogenitet eller stabilitet, kan registrering inte hävas enligt denna 
paragraf. Däremot kan växtsorten i sådant fall avföras ur växtsortregislrel. 
En regel härom finns i :rn § andra stycket departemenlsförslaget. .Tag åter
kommer till frågan vid behandlingen av sagda paragraf. 

.4ndra sfyc!.:ei 

I detta stycke - som utformats efter förebild av 52 § tredje stycket PatL 
och 31 § andra stycket :ML - meddelas särskilda regler om talcrätt för den 
situationen alt talan om hävande av registrering grundas på att växtsort 
regisli-erals för annan iin den som iir beriittigad därtill enligt 2 §. Talcrält 
på denna grund tillkommer enligt första punkten endast den som påslår sig 
berättigad enligt 2 §. Sådan talan bör vara tidsbegränsad och i andra punk
ten föreskrivs därför en preskriptionstid av ett år från det käranden fick 
kännedom om registreringen och de övriga omständigheter på vilka talan 
grundas, dvs. de omständigheter som käranden åberopar till stöd för på-
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slåendel att han är berättigad till sorten. En särskild tidsbegränsning på 
tre år från registreringen gäller enligt tredje punkten för det fallet alt sort
innehavaren var i god tro när växtförädlarrälten registrerades eller övergick 
på honom. l\fotivet till denna tidsbegränsning är hiinsynen lill sorlinneharn
ren och till omsiittningens intresse. Den goda tron skall ha förelegat när 
sortinnehavaren fick sorten registrerad för sig eller när han efler registre
ringen förvärva<le rätten till sorten. Preskriptionsbestämmelsen giiller även 
om sortinnehavaren senare kommit i ond tro. 

Tredje stycket 

I detta stycke ålerfinns huvudregeln om taleräll. l\fotsvarande regel finns 
i PatL i 52 § andra slyckel och i ML i 31 § tredje stycket. Enligt PalL får 
talan föras, förulom av den som lider förfång av regislreringen, av myndig
het som Kungl. Maj :t besfammer. Talcregeln i ML är i princip densamma. 
I anslutning härtill föreskrivs i palenlkungörelsen resp. mönsterskyddskun
görelsen all talan som avses i de berörda lagreglerna föres av åklagare om 
ej Kungl. l\faj: t för särskilt fall förordnar annan myndighet. 

Del har bedömts lämpligt att utforma taleregeln i växtförädlarriittslagen 
på samma säll som i PatL och :\IL. I tredje slyckel av förevarande paragraf 
föreskrivs följaklligen att i övriga fall, dvs. fall som inte regleras av andra 
stycket, talan får föras av var och en som lider förfång av regislreringen och, 
om det är påkallat från allmän synpunkt, av myndighet som Kungl. Maj :t 
bestämmer. Frågan om behörig myndighet torde komma att lösas på samma 
sått här som i patenlkungörelsen och mönslerskyddskungörelsen. 

För talan som avses med reglerna i tredje stycket, dvs. talan som har sin 
grund i annat förhållande än att växlsort registrerats för annan än den som 
enligt 2 § är beriiltigad därtill, gii.ller ingen tidsbegränsning utan talan kan 
föras under hela skyddstiden. 

32 § 

Paragrafen motsvarar 29 § i utredningens förslag och behandlar överfö
ring av registrering (jfr 53 §första stycket PatL och :J2 § försla stycket ML). 

I det fall alt växtsort registrerats för annan än den berättigade, dvs. för
ädlaren eller den till vilken förädlarens rätt övergått, kan som framgår av 
31 § första och andra styckena den berättigade föra talan om att registre
ringen skall hävas. Genom sådan talan riskerar han emellerlid alt inle för 
egen del kunna förvärva växlförädlarrätt för sorten. Ett nyhetshinder kan 
ha uppkommit efter registreringen. Därför föreslås i första p11nkten av denna 
paragraf att om växtsort registrerats för annan än den som är berättigad 
därtill enligt 2 § rätten skall på talan av den berättigade överföra regislre
ringen på honom. 

Rättsvcrkningarna av en överföring av växlförädlarrält får i överensstäm
melse med vad som uttalats i patentlagproposilionen (prop. 1966: 40 s. 196 f) 
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bestämmas med principiell utgångspunkt i att rätten anses ha övergått på 
den nye innehavaren redan vid tidpunkten för registreringen. Äldre avtal om 
växtförädlarrätten får i princip anses ogiltiga. Efter överföringen kan alltså 
sådana avlal inle läggas till grund för anspråk från någondera parten. Frå
gan om och i vilken omfattning förhållandet kan ge upphov till skadeslånds
anspråk eller krav på erlagda prestationer får lösas enligt allmänna grund
satser om verkan av avlals ogillighct. Den nye sortinnehavaren torde också 
i princip ha rätt att beivra intrång som skett under tiden från registreringen 
till dess beslutet om överförande vann laga kraft. 

De frister som enligt 31 § andra stycket gäller i fråga om talan om re
gistrerings hävande skall enligt andra punkten i paragrafen äga motsvarande 
tillämpning i fråga om talan om överföring. 

Skyldighet alt underrätta om talan om överföring gäller enligt 43 § de
partemenlsförslaget på samma sätt som i fråga om talan om hävande av 
registrering. 

I 53 § andra stycket PalL resp. 32 § andra stycket l\IL finns en regel av in
nehåll att om den som frånkänns patentet resp. registrering av mönstret 
börjat i god tro utnyttja uppfinningen resp. mönstret yrkesmässigt han äger 
på vissa villkor fortsätta utnyttjandet. Motsvarighet till dessa stadganden har 
inte ansetts behövligt i växtföräcllarrältslagen. Ett visst skydd åtnjuter en 
godtroende sortinnehavare genom att talan om överföring inte får väckas 
mot honom senare än tre år efter registreringen. 

33 § 

Paragrafen, som motsvarar 30 § i utredningens förslag, behandlar två fall 
i ·vilka växlsorten skall avföras ur växtsortregistret. 

Första stycket 

Som närmare utvecklats vid 24 § är det som regel nödvändigt att efter
kontrollera sorter som regislrerats enligt lagen om växtförädlarrätt. En för
utsättning för att det skall vara möjligt alt göra sådan kontroll är normalt 
att växtsorlnärnnclen såsom kontrollerande organ får tillgång till föröknings
material av sorten och till de upplysningar och handlingar som kan behövas. 
Om sortinnchavaren vägrar att trols föreläggande ställa material till för
fogande och om kontroll därigenom omöjliggörs bör han förlora ensamrätten 
till sorten. I delta stycke har därför föreskrhits att om sorthmehavarcn inte 
efterkommit föreläggande av växtsortnämnden enligt 24 § och om under
låtenheten utgör hinder för effektiv efterkontroll av sorten växtsortnämndcn 
skall avföra sorten ur registret. Det framgår av formuleringen att påföljden 
inte sk.all inträda om efterkontrollen kan göras lrots att sortinnehavaren 
inte ställt sig föreläggandet till efterrättelse .. 
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Andra stycket 

Om det vid efterkontroll eller i annat sammanhang visar sig alt den re
gistrerade sorten inte bibehållit de särskiljande egenskaperna fyller sorten 
inte längre förutsättningarna för ensamrätt. Rätten bör då i en eller annan 
form upphävas. 

Utredningen diskuterar i betänkandet om sådant beslut som här avses 
skall meddelas av domslol eller av växtsortnämndcn. För det förra alterna
tivet talar enligt ntreclningen att slora ekonomiska värden är förknippade 
med en växtförädlarrätt och att det skulle innebära en viss trygghet för sort
innehavaren att en sådan rätt inte mot hans vilja bringas att upphöra annat 
än genom domstols dom. För alternativet all låta beslutet ankomma på växt
sortnämnden talar alt avgörandet i hithörande frågor så golt som helt beror 
på en bedömning av biologiska faktorer och att sådana bedömningar görs 
bäst av nämnden. Enligt utredningens förslag skall växtsortnämnden i den 
angivna situationen förklara rätten förfallen. 

Svenska palentombudsföreningen erinrar om att ogiltigförklaring av pa
tent, varumärke och mönster utan inskränkning faller inom domstols kompe
tens och finner det principiellt otillfredsställande att den registreringsmyn
dighet som på ansökan beviljar ett rättsskydd samtidigt tilläggs befogenhet 
att upphäva skyddet. Föreningen framhåller att tredje man kan ha intresse 
av alt med åberopancle av bristande homogenitet eller stabilitet yrka hävning 
av regislreringen och att vederbörande i så fall skulle ha att föra talan inför 
växtsortnämnden som inte har resurser eller befogenheter att i domstols
mässiga former avgöra ärendet. Föreningen föreslår därför att ogiltighets
talan i sin helhet skall föras inför domstol. 

De av utredningen och palentombudsföreningen framförda rättssäkerhets
synpunkterna är beaktansvärda. Emellertid får det antagas att det typiskt 
sett snarare är det övervakande organet än enskilda personer eller företag 
som har anledning alt ta upp frågor om bristande stabilitet hos rättsskyddad 
sort. Något behov av förhandlingar mellan enskilda parter i domslolsmäs
siga former torde knappast föreligga. Den bästa sakliga kompetensen att be
döma frågor av denna art föreligger givelvis hos växtsortnämnden .. Jag an
sluter mig därför till utredningens förslag att det bör ankomma på nämnden 
att fatta avgörandet i här avsedda fall. Rällssäkerhetssynpunklen torde få 
anses tillräckligt tillgodosedd genom möjligheten att överklaga växtsort
nämndens beslut. 

I anslutning till dessa överväganden föreskrivs i andra stycket att om 
registrerad växtsort finnes icke ha bibehållit det eller de kännetecken som 
vid registreringen skilde sorten från andra sorter, växlsortnämnden skull 
avföra sorten ur registret. 

Att klagorätt föreligger mol beslut som avses i detta lagrum framgår av 
48 § departementsförslaget. Om beslutet att avföra växtsorten föranletts av 
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att sortinnehavaren inte efterkommit föreläggande enligt 24 § kan bristen 
avhjälpas i fullföljdsinslansen. Sker delta skall beslutet undanröjas och 
ärendet återförvisas till växtsortnämnden för förnyad behandling. 

34 § 

Paragrafen, som motsvarar 31 § i utredningens förslag, behandlar av
stående från växtförädlarrätt (j fr 54 § PatL och 33 § ML). 

Första stycket 

Här föresluivs att om sortinnehavaren skriftligen hos växtsortnämnden 
avstår från växtförädlarrätten nämnden skall avföra sorten ur registret. 

AU krav på skriftlig form uppställts beror på alt ett avstående från Yåxt
förädlarrätt har viktiga konsekvenser för sortinnehavaren och alt misstag 
därför bör förebyggas. 

Den ende som kan med rällslig verkan avstå från växtförädlarrätt är den 
i registret antecknade sorlinnehavaren. Är flera saminnehavare till rätten 
måste ansökan göras av samlliga. Etl avstående kan återkallas ända till dess 
beslut meddelats av växtsortnämnden. 

Finns i fall då sortinnehavaren avslår från växlförädlarrält licensupplå
telse antecknad i registret krävs inte att licenstagaren samtyckt till att växt
sorlen avförs. Licenstagaren bör dock underrättas och beredas tid alt till
varata sina intressen. Föreskrift härom kommer att intas i tillämpnings
kungörelsen. Om avståendet strider mot de förpliktelser sortinnehavaren en
ligt avtal har med licenstagaren kan han bli skadeståndsskyldig gentemot 
denne. 

Visar det sig sedan växtsorten avförts ur registret all någon annan än den 
i registret antecknade sortinnehavaren var berättigad till växtförädlarrät
ten kan den berättigade ha en fordran på skadestånd av sortinnchavaren. 
Däremot kan han inte få rätten återupplivad. Om den berättigade giir in
vändning mot rättens avförande ur registret redan innan beslut meddelats 
får växlsortnämnden förfara efter omständigheterna, exempelYis hänvisa 
honom att inom viss tid väcka talan om överföring av växtförädlarr.ätten. 
Har sådan talan väckts, får enligt andra stycket växlförädlarrätten inte 
förklaras upphävd förrän tvislen avgjorts. 

Andra stycket 

I de fall då växtförädlarrätt utmätts eller tvist om överföring av sådan 
rätt anhängiggjorts vid domstol skulle sortinnehavaren kunna heriiva ut
mätningssökanden resp. den berättigade hans rätt genom att avslå från 
rätten. För att förhindra detta stadgas i andra stycket alt sorten i de an
givna situationerna inte får avföras ur registret så li!,nge utmätningen be
står eller tvisten inte blivit slutligt avgjord. I anslutning härtill föreslås 
också den ändringen i utsökningslagcn att om växtförädlarrätt utmäts ut-
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mätningsmannen genast skall sända bevis därom till Yäxtsorlnämnden. Till 
detla förslag återkommer jag i det följande (avsnitt 8.2). 

35 § 

Paragrafen motsvarar 32 § i utredningens förslag. I dess första stycke 
behandlas Yissa fall då registrerad sortbenämning måste utbytas mot ny be
nämning. Andra stycket föreskriver alt i dessa fall sorlinnehavaren skall be
redas tillfälle atl föreslå ny benämning. Enligt tredje stycket kan i vissa 
undantagsfall registrerad beniimning avföras ur registret. 

Paragrafen saknar av naturliga skäl motsvarighet i PatL och "ML. Inte 
heller VmL har någon direkt motsvarighet till paragrafen. Däremot finns 
i VmL vissa bestämmelser om hävande av registrering av varumärke (25-
27 § §). Reglerna har emellertid utformats annorlunda i växtförädlarrätts
lagcn iin i VmL. Detta beror på att varumärket har karaktären av en privat
räll Lill kiinnelecken medan viixtförädlarrätten inte avser benämningen utan 
sorten som sådan; sorlbenämningen är en beteckning, som av allmänna 
hänsyn ohligaloriskt skall finnas på skyddade sorter. Denna skillnad har 
också fiiranlelt att medan beslut om hävande av varumärkesriitt enligt VmL 
fattas av domstol frågor om ulbyle och avförande av registrerad sorthe
niimning har ansetts böra avgöras i administrativ ordning. 

Första stycl.:et 

Vid registrering av sorlbeniimning sker en officialprövning, vars syfte är 
att förhindra benämningar som strider mot allmänna intressen eller in
kräktar pä annans enskilda rätt. Eftersom en adminislraliv prövning aldrig 
kan bli helt effektiv har det bedömts nödvändigt alt ge möjlighet att byta 
ul registreringar, som redan från början inte hade bort registreras eller som 
sedermera kommit alt bli sådana alt de strider mot de av allmänna hänsyn 
i 8 § uppställ<la förutsättningarna för registrering. 

l forsla stycket första punkten föreskrivs därför alt om sorthenämning 
registrerats i strid mot växlförädlarrältslagen och om skälet mot registrering 
allljiimt föreligger växtsorlnämnden skall registrera ny benämning för växt
sorten. Här avses alltså sådana fall, då registrering rätteligen aldrig skulle 
ha skelt, eftersom något av de i 8 § angivna hindren mot registrering före
legat men förbisetts eller inte varit bekant. En ytterligare förutsättning för 
ulhyle av benämningen är att hindret kvarstår. En benämning som registre
rats i strid mot en för annan gällande varumärkesrätt kan inte längre bytas 
ut om varumärkeshavaren sedermera medger alt benämningen får använ
das för sorten. Utbyte kan heller inte ske om varumärke under mellantiden 
förlorat sin särskiljningsförmåga och varumärkesskyddet på så sätt gått 
förlorat. 

I andra punl.:tcn av första stycket föreskrivs att detsamma gäller, dvs. 
växtsortnämnden skall registrera ny benämning för sorten, om den rcgistre-
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rade sortbenämningen uppenbarligen blivit ägnad att vilseleda allmänheten 
eller om den blivit stridande mot allmän ordning eller ägnad att väcka för
argelse. Här avses fall då benämningen inte vid tiden för registreringen stred 
mol 8 § andra stycket 2 eller 3 men senare kommit att göra det. 

Att den inte längre godtagbara sorlbenämningen alltid måste ersättas 
med en ny benämning sammanhänger med att sorten enligt 22 § inte får 
marknadsföras utan registrerad benämning. Eftersom det normalt är ett 
allmänt intresse att registrerade sorter finns tillgängliga får marknadsfö
ringen inte hindras av frånvaro av sortbenämning. Härav följer alt inte 
hara enskilda som har ett direkt intresse av marknadsföringen - sortinne
havare och licenslagare till sorten - har rätt att begära ulbyte av sorthe
nämningen utan alt också växtsortnämnden ex officio har alt tillse alt varje 
registrerad sort alltid har en godtagbar benämning. 

När ny sortbenämning registreras skall den äldre benämningen avföras 
ur registret. Någon särskild föreskrift härom har inte ansetts behövlig. 

Andra stycket 

Föreskriften om obligatorisk sortbenämning på registrerade sorter har 
tillkommit främst av allmänna hänsyn. Samtidigt kan givetvis benäm
ningen vara av vitalt intresse för sortinnehavaren. I andra stycket har 
därför föreskrivits att sortinnehavaren skall beredas tillfälle alt föreslå 
ny benämning i de fall då enligt första stycket utbyte av benämning skall 
göras. 

Tredje stycket 

Alt skyddstiden för en registrerad sort utgår eller alt växtförädlarrätlen 
eljest upphör medför inte att sortbenämningen därefter saknar betydelse. Ty 
enligt 22 § får som tidigare angells en sort som varit skyddad inte mark
nadsföras efter skyddets upphörande ulan att den registrerade sortbenäm
ningen därvid används. All en sort avregistreras medför följaktligen inte att 
sortbenämningen avförs ur registret. 

Emellertid kan det tänkas situationer, då det kan te sig angeläget att en 
registrerad sortbenämning avförs. Ett sådant fall kan vara att en sortinne
havare önskar använda en benämning som sedan länge varit ur bruk på en 
ny sort. Ett annat tänkbart fall är all registrering av växtsort hävts ge
nom dom, exempelvis på den grunden att sorten inte tydligt kunnaL skiljas 
från andra sorter. Förutsättningar för awegistrering av sorlbenämning bör 
dock alltid vara att skyddstiden för sorten utgått eller växlförädlarrätten 
eljest upphört och att sortbenämningen inte längre används. Ett ytterligare 
'illkor bör vara att risk för förväxling inte uppkommer och att avregislre
ringen inte på annat sätt skadar allmänna eller enskilda intressen. Det bör 
ankomma på växtsorlnämnden att pröva att della villkor är uppfyllt. 

I enlighet med dessa överväganden föreskrivs i tredje stycket att på sort-
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innehavarens begäran eller då anledning därtill eljest föreligger registrerad 
benämning på sort, för vilken. skyddstiden utgått eller växtförädlarrätten 
eljest upphört, får avföras ur växtsortregistret efter prövning av växlsorl
nämnden., om benämningen inte längre används. 

Utredningen har föreslagit alt i slutet av delta avsnitt skulle intas en 
särskild paragraf, 33 §, av innehåll att växlsorlnämnden skulle utfärda 
kungörelse i fall då växtförädlarrält förfallit eller förklarats upphörd eller 
när växtförädlarrält genom lagakraftvunnen dom förklarats ogiltig eller 
blivit överförd eller när ny sortbenämning registrerats eller sortbenämning 
avförts ur växtsortregistret. Motivet härtill torde ha varit att det bedömts 
vara lämpligt att ge intresserade tillfälle alt följa utvecklingen inom växt
förädlarrälten. Jag delar utredningens uppfattning alt kungörelse bör 
utfärdas i de angivna fallen men anser att föreskrifter härom inte behöver 
tynga lagtexten utan kan tas upp i tillämpningskungörelsen. l\Iitt ställnings
tagande i denna fråga överensstämmer med det min företrädare gjorde un
der förberedelserna till ML (prop. 1969: 168 s. 229). 

Ansvar och 1ersättningsskyldighet rn. rn. 

Bestämmelserna om ansvar, ersättningsskyldighet och s. k. säkerhelsål
gärder har i utredningens förslag utformats i mycket nära anslutning till 
motsvarande bestämmelser i PatL och :ML. 

Förslaget kritiseras av länsåklagaren i Värmlands Hin, som uttalar alt 
de här föreslagna slraffbeslämmelserna utgör exempel på sådana slraff
sanktioner som kan undvaras. Till slöd härför anför länsåklagaren bl. a. 
att frågor om intrång i växtförädlarräll kan förväntas bli av säregen be
skaffenhet och såvitt gäller {ttalsfrågan svåra att bedöma, varför det synes 
vara ett samhällsintresse att kostnadskriivande förundersökningar i så
dana mål undviks. Länsåklagaren framhåller vidare alt skadeståndsreglerna 
i förslaget enligt hans mening är så utformade alt de kan verka tillräckligt 
avhållande på den som vill göra intrång i växtförädlarrält. Även RA hyser 
av enahanda skäl tvekan om förslaget är ändamålsenligt men vill med hän
syn till att frågan sammanhänger med sanktionssystemet på andra håll 
inom det immaterialrättsliga området och särskilt i PatL inte motsätta sig 
detsamma. 

För egen del kan jag väl förstå de framförda betänkligheterna, vilka ock
så med varierande styrka anfördes under förarbetena till PaLL och l\IL. 
Dessa betänkligheter ledde till alt de då framlagda förslagen i skilda hän
seenden modifierades. Jag kan inle finna alt viixlföriidlarditten skiljer sig 
från patent- eller mönsterrätten på sådant siitt att det skulle vara sakligt 
motiverat alt här föreslå särlösningar i fråga om ansvars- och skadestånds-
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reglerna. Rent principiellt synes också enhetliga regler vara önskvärda .. Jag 
har cEirför stannat för att uppta utredningens förslag i sak oföriindrade 
i departementsförslaget. 

36 § 

I paragrafen, som motsvarar 34 § i utredningens förslag, regleras under 
vilka förutsättningar ansvar kan utkriivas för intrång i växtförädlarriilt 
(jfr 57 § PatL och 35 § ML). 

Fi>rsta stycket 

Enligt detta stycke skall den som uppsåtligen gör intrång i växtföriidlar
riill dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Intrång i viixtförädlarrält föreligger om någon utan sorlinnehavarens lov 
företar åtgiird som enligt 4 § iir förbehållen denne. För inlrångspåföljd för
utsätts alt åtgiirden vidtagits efter det beslut om växlföriidlarrält vunnit 
laga kraft. För ansvar kriivs att giirningen skett uppsåtligen. Straffsatsen 
motsrnrar vad som giiller inom immaterialriillen i övrigt. Frihetsstraff bör 
endast ifrågakomma vid mycket grova intrångsfall. 

Såvitt giiller medverkan till intrång i växtföriidlarrätt skall de allmänna 
beslänunelserna i brottsbalken tilli-impas. 

Yäxtförädlarrälten omfallar ingen rält till sortbeniimningen. Oriktig an
viindning av denna kan därför inte föranleda intrångspåföljd. Däremot 
finns det en siirskild straffbestämmelse för sådana fall i 41 § departements
förslaget. 

Andrn stycket 

Intrång i växtförädlarriilt bör liksom patent- och mönsterintrång vara 
s. k. angivelsebrott. Även i så mätta bör överensstämmelse råda med patent
och mönsterriiltcn att som en ytterligare förutsättning för åtal uppställs att 
åklagaren av siirskilda skäl finner allmänna hänsyn kräva åla!. 

I andra stycket ges diirför den föreskriften att allmänt ålal för intrång 
i viixtföri:idlarriilt får väckas endast om målsägande anger brottet till åtal 
och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. 

Beslutar åklagaren alt inte åtala, kan målsiiganden enligt allmänna reg
ler själv väcka åtal. Med målsiigantle avses här i första hand sortinnehava
ren. Men även licenstagare har ställning som målsägande och kan följakt
ligen sjiilvständigt anmäla intrång till åtal. 

37 § 

I paragrafen, som i utredningens förslag motsvaras av 35 §, behandlas 
frågan om skadestånd vid intrång i växtförädlarrätt (jfr 58 § PatL och 
36 § ML). 
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Fijrsta stycket 

Hiir föreskrivs i första punkten att den som uppsålligen eller av oakt
samhet gör inlrång i växtför:idlarrält skall utge skälig ersiittning för ul
nyLLjandel av växlsorlen samt ersiittning för den ytterligare skada som in
trånget medfört. Enligt andra punkten kan ersättningen jiimkas om endast 
ringa oaktsamhet föreligger. 

Vid bedömningen av om oaktsamhet föreligger vid intrång i viixlföriidlar
_rält bör beaktas dels att det iir ett förhållandevis litet antal företag som 
iignar sig åt framställning av eller handel med ulsäde, dels att sortimentet 
på marknaden är tämligen begriinsat och upplysningarna om skyddade sor
ter lält lillgiingliga. Det bör därför normalt kunna fordras av företag i 
branschen alt de håller sig underrättade om vilka sorter som iir skyddade. 
Följaktligen bör stränga krav på aktsamhet sfällas på dem som yrkesmiis
sigt ulnyltjar eller avser att utnyttja förökningsmalerial av sådana växt
arter som omfattas av skyddssystemet. 

Skadeslåndet bör vid intrång som begåtts uppsåtligen eller av oaklsam
hel, som inle är ringa, fulll ut Hicka den lidna skadan. Om det iir svårt att 
åstadkomma lillfredsställandc bevisning om skadans slorlek kan domsto
len med stöd av 35 kap. 5 § r[illegångsbalken uppskalta skadan till skäligt 
belopp. 

Andra stycket 

I <lella slycke föreskrivs alt den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör 
inlrång i växlförädlarrält skall utge ersättning för utnyttjandet av sorten 
om och i den mån det finnes skiiligt. Vid skälighetsbedömningen torde nor
mal licensavgift betraktas som maximum och förhållandevis stort ulrymme 
ges för jämkning nedåt. 

Tredje stycket 

Ifar återfinns elen i moderna svenska immaterialrältslagar regelbundet 
förekommande preskriplionsregel som anger att talan om ersiittning för in
trång skall väckas inom fem år från det skadan uppkom vid påföljcl alt 
riitlen till ersiittning annars är förlorad. 

Ulgångspunkleii för preskription är således den tidpunkt då skadan in
tr~iffade. Som regel torde denna tid sammanfalla med den tidpunkt då in
trånget skedde, men vissa typer av skador, exempelvis nedgång i egen för
siiljning, kan inträffa senare. Som en yttersta preskriptionstid gäller i så
dana siluationer den vanliga tioåriga fordringspreskriplionen, vars utgångs
punkt iir den skadebringancle handlingen, alllså i detta fall intrånget. 
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38 § 

Paragrafen, som motsvarar 36 § i utredningens förslag, innehåller före
skrifter om s. k. säkerhetsåtgärder (jfr 59 § PatL och 37 § ML). 

Första stycket 

Enligt f örsia punkten kan rätten efter vad som iir skäligt till förebyg
gamle av fortsatt intrång förordna, att växtmalerial med avseende å vilket 
intrång föreligger skall mot lösen utlämnas till den som lidit intrånget eller 
ock förstöras. En förutsättning för sådant förordnande är att yrkande där
om framställs av den som lidit intrång. 

Exempel på situationer då etl förordnande enligt denna bestämmelse kan 
bli aktuellt är alt växtmaterial av en skyddad sort framställts eller impor
terats utan sortinnehavarens lov och sortinnehavaren kan bevisa att mate
rialet är avsett alt marknadsföras eller såvitt gäller prydnadsväxter använ
das för förökningsändamål. Denna bevisskyldighet torde visserligen normalt 
vara svår att fullgöra men synes kunna få praktisk betydelse exempelvis 
vid upprepad import av prydnadsväxter som uppges vara konsumtionsvara 
men används som förökningsmaterial. 

Ullänmande mot lösen till målsäganden bör vara det normala i de an
givna situationerna. Förordnande om förstöring av materialet torde böra 
ges bara i undantagsfall. 

Att mecl intrång jämställs olovligt utnyttjande under ansökningstiden 
framgår av 39 §. 

Ålgiird som avses i försla stycket kan riktas inte bara mot växtmalerial 
som finns hos den som gjort intrånget utan också mot material som för
värvats av annan, i den mån fortsatt intrång kan befaras på grund av den
nes innehav. Till skydd för godtroende förvärvare föreskrivs dock i andra 
punkten alt förordnande inte får avse den som i god tro förvärvat mate
rialet eller särskild rält till detta och som inte själv gjort intrång i växtför
ädlarrätten. 

Andra stycket 

För alt säkerställa framtida verkställighet av beslut om åtgärd enligt 
första stycket stadgas i andra stycket att om brott som anges i 36 § skäligen 
kan antas föreligga material som avses i första stycket får las i beslag. Vad 
som är föreskrivet om beslag i brottmål äger därvid tillämpning. 

En förutsättning för tillämpning av andra stycket är således att ansvars
talan förs i intrångsmålet. Yrkas på grund av intrånget bara skadestånd 
eller förs endast talan om säkerhetsålgiird blir i stället bestämmelserna i 15 
kap. 3 § rättegångsbalken om handräckning tillämpliga. 
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Tredje stycket 

För alt förebygga värdeförstörelse ges i delta slycke en undantagsrcgel 
av innehåll att rätten utan hinder av vad som sägs i första stycket kan för
ordna att innehavare av sådant material som avses i första stycket skall äga 
förfoga över detta material mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i 
önigt. 

39 § 

I paragrafen, som motsvarar 37 § i utredningens förslag, regleras rätten 
till skadestånd för olovligt utnyttjande av en sort under· ansökningstiden 
(jfr 60 § PatL och 38 § :ML). 

Första stycket 

Enligt PatL och ML räkna~. skyddstiden efter beviljandet av patent resp. 
mönsterrätt retroaktivt från den dag då ansökningen om skydd gjordes. 
Under sådana förhållanden ter det sig logiskt alt möjlighet ges att ingripa 
retroaktivt mot intrång som gjorts under ansökningstiden. Bestämmelser 
härom finns i 60 § PatL och 38 § ML. 

Då det gäller växtförädlarrätt är utgångspunkten för skyddstiden enligt 
21 § departementsförslaget, som bygger på artikel 8 i konventionen, den 
dag då ansökningen om regislrering bifölls. Det kan då synas följdriktigt 
att inte ge intrångsskydd under ansökningstiden. Emellertid ger konventio
nen utrymme för sådant skydd genom artikel 7 moment 3, enligt vilket 
unionsstat får vidta åtgärder för att skydda förädlaren eller hans rättsinne
havare mot missbruk från tredje mans sida under perioden mellan ansök
ningen om skydd för en ny sort och beslutet i anledning därav. 

För innehavaren av en ny sort kan det vara av avgörande ekonomisk be
tydelse alt han får tillfälle atl ensam introducera sorlen på marknaden. En 
uppförökning och marknadsföring av sorten utan hans tillstånd under an
sökningstiden kan vålla honom slor skada. I sak finns det därför behov av 
visst skydd mot intrång redan före registreringen av växtförädlarrätten. 

I anslutning till dessa överväganden föreskrivs i första stycket första 
pllnkten alt om någon yrkesmässigt utnyttjar växtsort, som avses med an
sökan om registrering, vad som sägs om intrång i växtförädlarrätt äger 
motsvarande tillämpning, under förutsättning alt ansökningen leder till 
registrering. 

I motsats till vad utredningen antar torde talan enligt denna bestämmelse 
kunna väckas redan innan registrering skett. Rättegångsbalkcn ger näm
ligen vissa möjligheter att väcka talan redan tidigare (se NJA Il 1943 s. 
158 f). I varje fall bör det vara möjligt att väcka en talan om säkerhets
åtgärdcr innan registrering har meddelats. 

Föreskriften i första punkten innebär att skydd åtnjuts mot sådana ut
nyttjandcn som skulle anses som intrång om växtförädlarrätt meddelats. 
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Emellertid anser jag att man - i analogi med vad som skett i Pall.. och 
l\IL --- bör begränsa skyddet från början och låta del växa ut successivl. 
Intrång på ett tidigt stadium eller närmare bestämt fram till kungörandet 
av ansökan bör sålunda bara föranleda sådant begränsat skadeslåndsan
svar, som avses i 37 § andra stycket, dvs. motsvarande normal licensavgift 
med utrymme för jämkning nedåt. Efter kungörandet bör inträda skade
ståndsansvar enligt 37 § första stycket. Straff::msvar bör, som utredningen 
föreslagit, förbehållas de fall, då intrång sker efter det all växtförädlarrätt 
meddelats. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i andra punkten av första stycket 
att det icke får dömas till straff och att ersätlning för skada på grund av 
utnyltjande som sker innan ansökningen kungjorts enligt 15 § får bestäm
mas endast enligt 37 § andra stycket. 

Andra stycket 

Under förarbetena till PatL och ML har uppmärksammats att den mot 
första stycket i förevarande paragraf svarande regeln kunde leda till rälts
förlnst, om ingen särregcl tillfogats. Till följd av den preskriptionshestäm
melse, som i nu förevarande lagförslag återfinns i 37 § tredje stycket, skulle 
nämligen ersätlningsanspräk kunna gå förlorat om det inte ansågs möjligt 
eller låmpligt att vticka talan förriin efter registrering och registrerings
ärendets handläggning exempelvis på grund av överklagande drog ut på 
tiden. För att undvika rätlsförlust i dessa fall föreskrivs därför i PatL och 
ML alt preskriptionsbestfönmelsen inte äger tillämpning, om ersällnings
talan väcks senast ett år efter det att patentet meddelades resp. mönstret 
registrerades. 

Utredningen hade inte funnit behov föreligga av en sädan utsträckning av 
preskriplionstiden. Jag anser emellertid at.l det finns lika goda skäl för 
detta på växtförädlarrättens område som på patent- och mönsterrätternas. 

I andra stycket föreskrivs därför att bestämmelsen i 37 § tredje stycket 
inte i!ger tillämpning, om ersätlningstalan väcks senast ett år efter det viixt
förädlarrätten registrerades. 

40 § 

Paragrafen, som motsvarar 38 § i ulredningens förslag, innehåller regler 
om befrielse från intrångspåföljd i fall då registrering av växtsort hävs 
(jfr 61 § PatL och 39 §ML). 

Första stycket 

Enligt detta stycke får inte dömas till slraff, ersättning- eller säkerhets
ålgärd enligt 36-39 §§, om registrering av växtsort hävts genom doni som 
vunnit laga kraft. -

Föreskriften blir tillämplig i intrångsproccss, som pågår när dom på 
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häYande av registreringen 'inner laga kraft, och senare riittegång som avser 
intrång före den nämnda lid punk len. En redan lagakrafl nmnen dom på 
intn'ing i växtföri:idlarrält påverkas däremot giwtvis inte i och för sig av 
en senare hävning av registreringen. Till rältstillii.mpningcn torde rn över
lämnas frågan om sådan hävning kan föranleda resning av en Iagakraft
vunncn inlrångsdom. 

Andra stycket 

Under förarbeten Lill VmL, PatL och l\IL diskuterades livligt frågan hu
nnida en fovändning om alt ensamrätten borde vara ogiltig skulle kunna 
prövas i ett intrångsmål. Jag hämisar till prop. l!J60: 167 s. 188 f, 256 ff och 
266 f, prop. HJ66: 40 s. 227, 350 f och 366 samt prop. 1969: 168 s. 248, 34li f 
och 350. I samtliga angivna lagar har slutligen valts den lösningen alt en 
sådan prövning måste göras i särskild rättegång. Utredningens förslag inne
bär en ordning som helt överensstämmer med VmL, PatL och ).IL. Mot denna 
lösning har Sveriges advokatsamfund upprepat av samfundet tidigare gjorda 
inviindningar, nämligen i huvudsak alt regeln kan leda till alt intrångs
frågan inte blir prövad inom rimlig lid och att de skilda frågorna av flera 
skäl hör bedömas i ett sammanhang och av samma domare. Samfundet har 
tillagt att bestämmelsen blir särskilt olämplig om specialforum inte införs. 

För egen del har jag den uppfallningcn alt någon frän alla synpunkter 
helt tillfredsställande lösning på den här diskuterade frågan inte går all 
åstadkomma men att de starkaste sakliga skiilen talar för elt stadgande av 
samma innehåll som det som upptagits i de angivna lagarna. Härtill kom
mer det uppenbara intresset av enhellig reglering av frägan i alla immale
rialrätlslagar. Att som tidigare nämnts (avsnilt 6.6) specialforum inte före
slås i denna lag utgör enligt min mening inte skäl lill någon särlösning för 
växtförädlarrätlcns del; specialforum förekommer f. ö. inte heller enligt 
vare sig VmL eller ).IL. 

I enlighet med utredningens förslag föreskrivs därför i andra stycket 
första punkten all om i elt mål om intrång i växlföräcllarräll den mot vilken 
talan förs gör gällancle alt registreringen hör hävas, rätten skall på hans 
yrkande förklara målet vilande i avbidan på all frågan om registreringens 
hävande slulligt prövas. I andra punkten föreskrivs, att om talan härom 
icke är väckt, rätten skall i samband med vilandeförklaringen föreliigga 
vederbörande viss lid inom vilken sådan talan skall väckas~ 

41 § 

Paragrafen, som motsvarar 39 § i utredningens förslag, innehåller en 
straffbestämmelse anknuten till stadgandena i 22 § om användning av sort
benämning. 

Enligt 22 § skall den som yrkesmässigt utbjuder till försäljning eller 
eljest tillhandahåller t'örökningsmaterial av växtsort, för vilken registrering 
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skett, härvid använda den för sorten registrerade benämningen. Denna 
skyldighet föreligger även sedan skyddsliden för sorlcn utgått eller växt
förädlarrätten eljest upphört. Vidare föreskrivs i 22 § att registrerad be
niimning på sort eller en med denna förväxlingsbar benföuning inte får an
v~indas för annan sort av samma eller närstående växtart eller för material 
av sådan sort, så länge registreringen av hcnfönningen består. 

Den positiva skyldighet och det förbud, som sålunda uppställts i 22 §, 
kräver som komplement en sanklionsbestämmelse för fall av överträdelse. 
Utöver uppsåtliga gärningar bör överträdelse av oaktsamhet straffbeläggas. 
Svårare straff än böter torde inte behövas. Eftersom bestämmelsen i 22 § 
tillkommit främst i handelns och konsumtionens intresse bör förseelser 
enligt paragrafen ligga under allmänt ålal. Skadeståndsskyldighct bör före
ligga under samma förutsättningar som straffansvar. För att förhindra 
oskäliga resultat bör en jämkningsregel finnas för ringa fall av oaktsamhet. 

I förevarande paragraf föreskrivs således i första punkten alt den som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 22 § dömes till böter, i andra 
punkten att han även skall ersätta uppkommen skada och i tredje punkten 
att ersättningen kan jämkas om oaktsamheten är ringa. 

Rättegångs bestämmelser 

42 § 

Paragrafen, som motsvarar 40 § i utredningens förslag, reglerar möjlig
heterna lill fastställclsetalnn (jfr 63 § PalL och 41§1"1L). 

Man får räkna med att det inom växtförädlarrättcn liksom inom patent
r~illen och mönsterrätten, kan finnas behov av att kunna föra fastställelsc
lalan av två slag, nämligen dels för prövning av fråga om växtförädlarrält 
består, dels för prövning av om visst förfarande utgör intrång i växlförädlar
riilt. Den förra typen av fastslällclsetalan torde i motsats till den senare 
kunna föras med stöd av rättegåugsbalkens bestämmelser i 13 kap. 2 §. En 
särskild regel behövs därför slrängt taget bara för det senare fallet men 
praktiska skäl talar för att båda typerna av fastställelsctalan regleras i den 
nya lagen. 

I enlighet med dessa överväganden föreskrivs i första stycket att sorl
inuehavare eller den som på grund av licens får utnyttja växtsort kan föra 
talan om fastställelse huruvida han på grund av registreringen ålnjuter 
skydd mot annan, ifall ovisshet råder om förhållandet och detta länder ho
nom till förfång, samt i andra stycket att under samma villkor den som 
driver eller avser att driva verksamhet kan föra talan mot sortinnehavaren 
om fastställelse, huruvida hinder föreligger mot verksamheten på grund av 
registreringen. 

Hätt att föra fastställelsetalan enligt första stycket tillkommer enligt 
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paragrafen såväl sortinnehavare som licenstagare. Den senare skall enligt 
43 § departementsförslaget underrätta sortinnehavaren om han avser att 
väcka fastställelsetalan. 

Om svaranden i mål om fastställelsetalan gör invändning om att registre
ringen bör hiivas, bör samma regler gälla som vid sådan invändning i in
trangsmål. I tredje stycket har därför upptagits en hänvisning till 40 § 
andra stycket. 

43 § 

Paragrafen, som motsvarar 41 § i utredningens förslag, innehåller vis
sa föreskrifter om underrättelseskyldighet (jfr 64 § PatL och 42 § l\IL). 

Första stycket 

Enligt första punkten skall den som vill väcka talan om hävande av re
gistrering av växtsort, om överföring av registrering eller om meddelande 
av tvångslicens anmäla delta till växtsortnämnden samt underrätta var och 
en som enligt växtsortregistrct innehar licens all utnyttja sorten. Enligt 
andra punkten skall licenstagare som vill väcka talan om intrång i växtför
ädlarrätten eller om fastställelse enligt 42 § första stycket underrätta sorl
innehavaren därom. 

Syftet med föreskrifterna om skyldighet att underriitta licenstagare resp. 
sortinnehavare är att bereda \ederbörande tillfälle att bevaka sin rätt. Att 
växtsortnämnden skall underrättas är föranlett av önskemålet att sådana 
rättsliga åtgärder som är ägnade att påverka sortinnehavares eller licens
tagares växtförädlarrätt antecknas i växlsortregistret. Anteckningar i re
gistret bör följaktligen göras då anmälningar kommer in. Föreskrift hiirom 
kommer alt tas upp i tillämpningslrnngörelsen . 

• indra stycket 

Underrättelseskyldighet skall enligt andra stycket anses fullgjord, när 
underrättelse i betald rekommenderad försändelse sänts under den adress 
som antecknats i växtsortregistret. Sker underrättelse i annan form måste 
det visas att den som avses med underrättelsen fått del av den. Sänds den 
rekommenderade försändelsen till ombud för sorlinnehavaren som anteck
nats i växtsortregistret får underrättelseskyldigheten anses fullgjord, under 
förutsättning dock att fullmakten för ombudet innefattar behörighet att 
motta delgivning av handlingar. 

Tredje stycket 

Fullgjord anmälnings- och underrättelseskyldighet hör utgöra process
förutsättning. I tredje stycket föreskrivs därför i första punkten att om det 
inte visas att anmälan eller underrättelse enligt försla stycket skett när 
talan väcks käranden skall ges tid därtill och i andra punkten att om denna 
lid försitts vederbörandes talan inte får tas upp till prövning. 
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44 § 

Paragrafen, som motsvarar 42 § i utredningens förslag, reglerar frågan 
om forum i vissa fall (j fr 43 § ML). 

Frågan om specialforum har diskuterats av utredningen (avsnitt 4.G) och 
under remisshehandlingen (avsnitt 5.G). Min egen ståndpunkt, som över
enssliimmer med utredningens, har jag redovisat i det föregående (avsnitt 
(i.G). Den innebär atl jag inte funnit anledning alt låta mål om växtför
ädlarrätt ligga under specialdomstol. De allmänna reglerna i riittegångs
halkcn om laga domstol i tvislemål är följaktligen tillämpliga. 

Emellertid kan den situationen uppkomma att elen mol vilken talan rik
tas - siikande eller sorlinnehavarc - inte har känt hemvist inom riket. 
För sädana fall hehövs en kompletlerande forumregel. Liksom enligt ML 
hör Stockholms tingsrätt vara rätt domstol i dessa fall. I paragrafen har 
därför föreskrivits att om del inte enligt rättcgängsbalkcn finns behörig 
domstol för talan om bällre rätt till växtsort, om hävande av registrering 
av sort, om överföring av sådan registrering, om lvångslicens eller om fast
ställelsc enligt 42 § talan skall väckas vid Stockholms tingsrätt. 

I paragrnfcn, som motsvarar 43 § i utredningens förslag, föreskrivs att 
vissa slutliga avgöranden av domstol skall expedieras Lill växtsortnämnden 
(jfr 70 § PatL och 43 §ML). 

Alla slutliga domstolsavgöranden som berör viixtrörädlarrätt eller ansök
ningar därom mttstc givet.is komma till viixtsorlnärnndens kännedom. I 
förevarande paragraf föreskrivs därför all avskrift av dom eller slutligt 
beslut i mål som avses i 13 § (påstående om bällre riilt till sorl p~I. ansök
ningsstadiet), 21) § (h'ångslicens), 31 § (hävning av sortregistrering), 32 § 
(överföring av registrering), 36-39 §§ (ansnr, crsättningsskyldighct och 
säkerhelsålgärd) elicr 42 § (fastsliillelsetalan) skall sändas Lill växtsorl
nämndcn. Föreskrift om skyldighet för nämnden att göra anteckning i viixt
sortregistret kommer att intas i. tillämpningsknngiirelscn. 

Särskilda bestämmelser 

46 § 

I paragrafen, som motsvarar 44 § första och andra styckena i utredning
ens förslag, förcskriYs ombudsplikt för sortinnehavarc som inte hnr hem
vist i Sverige (jfr 71 §första och andra styckena PalL samt 45 § l\fL). 

Första stycket 

Enligt första punk/en skall sortinnelrnvnre, som inle har hemvist i Sverige, 
ha ett här bosatt ombud med behörighet att för honom ta emot delgivning 
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av sli:imning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om växl
förädlarrätt med undantag av stämning i broltmål och av förcliiggande för 
part att infinna sig personligen inför domstol. I andra punkten föreskriYs 
alt ombud skall anmälas till vi:ixlsorlrcgistrct or.h :mlccknas i detta. 

Bes Lämmel sen iir helingad av del praktiska bclwvC'l av all kunna komma 
i kontakt med sortinnehavare som inte har hemvist i Sverige, främst för alt 
kunna väcka civil talan mol honom. Den avser bara ombudslv{mg för den 
som innehar registrering. Omhudsplikten under ansökningstiden regleras 
i 10 § departementsförslnget. Skiilen till uppdelningen har redtn-isats vid 
sislnämnda paragraf. Där har ocksft utvecklats vad som avses med hemvisl. 

Andra stycket 

Om sorlinnehavare inte har anmält ombud enligt första slycket hör i 
analogi med vad som gäller enligt PatL och :ML delgivning i stället ske 
genom alt den handling som skall delges sänds till honom med poslen i 
betalt brev under hans i växtso:rtregislret anleclmade adress. Om fullstiindig 
adress inte antecknats i registret hör delgivning kunna ske genom att hand
lingen :msEts i växlsortnämndens lokal. I dessa fall bör föreskrivas alt kun
görelse om delgivningen skall införas i allmänqa tidningarna. Har vad nu 
sagts skett hör delgivning anses ha skell. 

Föreskrifter av nu angiwl innehåll har upptagits i andra stycket. 
lnle heller sådan förenklad c:1elgin1ing som avses hiir kan avse stämning 

i brollrnål eller föreHiggande för part att infinna sig personligen inför dom
stol. 

47 § 

Enligt paragrafen, som i utredningens förslag molsrnras av 44 § tredje 
slyckct, bemyndigas Kungl. ~Iaj :t att medge undantag från omhurlstvånget 
(jfr 71 §tredje stycket PatL och 4ti ~IL). 

]\löjligheterna enligt PalL och :\IL till befrielse från omhudslvångct åsyf
tar främst de Ö\'riga nordiska länderna men har inte hegriinsats lill dessa. 
I nu förevarande lag är frågan tills vidare inle aktuell i förhållande till 
något annal nordiskt land än Danmark. Men även här saknas anledning att 
inte utsträcka bemyndigandet till all avse också andra länder. Liksom en
ligt ML torde möjligheten till liitlna<l böra gälla såväl på ansöknings- som 
regis trer ingsst ad i ct. 

I enlighd med det sagda förcskrhs i förevarande paragraf alt Kungl. 
l\laj :t under förutsättning av ömsesidighet kan förordna att bc.slämmclserna 
i 10 eller 46 § inte skall gälla i fråga om sådan sökande eller sortinnehavare 
som har hennist i viss främmande siat eller har ett i den staten bosatt om
bud som anmälts hos Yäxlsorlnämnden och äger sådan behörighet som av
ses i niimnda paragrafer. 
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48 § 

I paragrafen, som motsvarar 45 § i utredningens förslag, ges bestämmelser 
om besvärstalan beträffande sådana slutliga beslut av växtsorlnämnden, 
som meddelats efter registrering av växtsort (jfr 72 § PatL och 47 § ML). 

Regler om besvärstalan mot slutligt beslut som meddelas på ansöknings
stadiet ges i 18 § departcmentsförslaget. 

Första stycket 

Enligt första punkten i detta stycke förs talan mot annat slutligt beslut av 
,-äxlsortnänmden enligt växtförädlarrätlslagen än som avses i 18 § hos lant
bruksstyrelsen genom besvär inom två månader från beslutets dag. I andra 
punkten föreskrivs - liksom i PatL och ML - att den som vill anföra be
svär inom samma tid skall erlägga fastställd besvärsavgift vid påföljd att be
svären annars inte tas upp till prövning. 

Skälen till att prövningen i andra instans av besvär över växtsortnämn
dens beslut här liksom när det gäller beslut enligt 18 § ansetts böra anför
tros åt lantbruksstyrelsen har redo\isats i det föregående (avsnitt 6.6). 

Besvärsavgiften fastställs enligt 49 § departementsförslaget av Kungl. 
Maj :t. 

Någon regel om talerätt har inte uppställts. Såsom uttalats i patent- och 
mönsterskyddslagpropositionerna för motsvarande fall enligt PatL och ML 
torde hithörande frågor få avgöras i rättstillämpningen under hänsynstagan
de till beslutets natur och omständigheterna i det särskilda fallet. 

A.ndra stycket 

I detta stycke föreskrivs alt talan mot lantbruksstyrelsens beslut förs hos 
rcgeringsrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. 

Som framhållits vid 19 § andra stycket är regleringen av bcsvärsrätten an
passad efter förhållandena efter den 1 januari 1972. För tiden dessförinnan 
kommer jag, som tidigare nämnts, alt föreslå en särskild övergångsbestäm
melse. 

49 § 

I paragrafen, som motsrnrar 46 § i utredningens förslag ges bemyndigande 
om fastställande av avgifter (jfr 73 § PatL och 49 § första stycket :ML). 

Enligt första punkten fastställs av1:,riftcr enligt växtförädlarrältslagen av 
Kungl. Maj :t eller, såvitt gäller avgifter för prov enligt 16 §, av myndighet 
som Kungl. Maj :t bestämmer. 

Som framgår av 16 § andra punkten skall särskild avgift utgå för prov. 
Beslutanderätten med avseende på sådan avgift torde, såsom anförts \id 
16 §, komma alt delegeras till lantbruksstyrelsen. Frågor om storleken av 
prov- och årsavgifter har berörts vid 16 resp. 23 §. 
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Enligt 73 § PatL kan Kungl. l\faj :t, såvitt avser årsavgifter, förordna att ett 
eller flera av de första patentåren skall vara avgiftsfria. En motsvarande 
regel är väl moliverad i växtföriidlarrättslagen, eftersom sortinnehavaren ofta 
inte kan utnyllj a sorten ekonomiskt förrän viss tid efter registreringen. 
I andra punkten föreskrivs följaktligen att Kungl. Maj :t kan förordna om 
avgiftsbefrielse för ett eller flera av de första åren. 

50 § 

I denna paragraf, som i utredningens förslag molsvaras av 4 7 § andra 
stycket, bemyndigas Kungl. :Maj :t att förordna om undersökning utomlands 
av Yäxlsort för vilken registrering söks (jfr 74 §tredje stycket PatL). 

Växlförädlarkonvenlionen förutsälter alt elt samarbete för sortprovning 
skall kunna komma till stånd inom unionen. Detta framgår av artikel 30 
moment 2 enligt vilket särskilda överenskommelser kan träffas mellan 
unionsstalerna för eventuellt gemensamt anlitande av myndigheler som har 
att genomföra den i artikel 7 föreskrivna undersökningen av nya växtsorter. 
Förberedelserna för sådant internationelll samarbete pågår inom unionen. 

För all möjliggöra svenskt deltagande i elt internalionellt undersöknings
och sorlprovningsförfarande bemyndigas Kungl. :\faj :t i denna paragraf att 
förordna alt undersökning av växlsort för vilken registrering söks får äga 
rum hos myndighet i annan siat eller hos inlernalionell instilulion. Som 

.. komplettering härtill anges vidare att Kungl. l\faj: l kan förordna att den som 
söker registrering för sort, för vilken han tidigare sökt registrering i annan 
stat, skall vara skyldig all redovisa vad myndighet i den staten delgett 
honom rörande prövningen av de i 3 § uppställda villkoren för registrering. 

I utredningens lagförslag finns i motsvarande paragraf också ett bemyn
digande för Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer all 
utfärda tillämpningsföreskriffe;r till växtförädlarrättslagen. Sådant bemyn
digande är emellertid inle nödvändigt eftersom Kungl. :Maj :t enligt allmänna 
grundsatser har rätt alt meddela sädana tillämpningsföreskrifter som är av 
rent administrativ natur och att delegera uppgifter i detla hänseende till 
underlydande myndighet. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Den föreslagna lagen synes böra Lräda i kraft den 1 juli 1971. 
Utredningen föreslår en övergångsbestämmelse av innehåll att ansökan om 

växtförädlarriitt för sort som tagits in i rikssortlislan efter den 30 juni 1968 
skall vid tillämpningen av särskillnadskravel anses gjord samtidigt med in
tagningen i rikssortlistan. Bakgrunden till denna hestämmelse har jag ti
digare redo\isat (avsnitt 6.7). I det sammanhanget har jag också ullalat att 
bestämmelsen bör godtas trots att vissa principiella betänkligheter kan an-



158 Kungl. Maj:ts proposition nr '10 år 1971 

föras mot den. För all undvika att frågan om rättsskydd hålls sYävande allt
för l:i.ng tid bör dock i enlighet med utredningens förslag fi.irulsällas att an
sökan om registrering inges inom viss kortare tid efter lagens ikrnfllrä
dande. 

På anförda skäl har utformats den övergångsbestämmelsen, all :msökan 
om registrering av växtsorl, som tagils in i rikssorllislan under tiden den 
1 juli Hl68-den ao juni Hl71, skall vid tillämpning av 3 § försla stycket 1. 
nch tredje stycket anses gjord samtidigt med intagningen i rikssortlistan, 
om ansökan om registrering görs inom sex månader efter lagens ikraft
trädande. 

Regeln innebär alt prövningen a\· särskillnadskraYet skall i alla avseenden 
ske med utgångspunkt från den dag då beslut meddelades om sortens in
tagning i rikssorllistan och alt följaklligen marknadsföring efter denna tid
punkt inte skall hindra registrering av sorten. Hcgcln innebär vidare all sorl, 
som avses med besliimmclsen och som kunnat fram till ansökan om skydd 
fritl förökas och marknadsföras av envar, från och med ansökningsdagen 
är underkastad sökandens kontroll. I likhet med utredningen anser jag emel
lertid alt regeln måste ges den tolkningen alt om sökanden ulan särskilda 
villkor såll basulsäde året före lagens ikraftträdande för odling niisla :'ir 
måsle köparen ha rält alt utan hinder av ansökan om växtförädlarrält upp
föröka basutsädet och avyllra skörden som förökningsmalerial. Alt ulan lov 
fortsätta uppförökningcn även under kommande år bör köparen därcmol 
inle anses ha fått rätt till. 

Som utredningen anförl torde n:"tgon ny prövning av sorlhenämningen för 
sort som avses med övcrgångsheslämmelsen inle behönL företas. Skulle det 
namn sorten fåll vid intagningen i rikssorllislan visa sig kollidera med an
nan privaträtL Lorde frågan kunna lösas i den ordning som föreslagits för 
ulhyle av sorlhenämning. 

Vad gäller sättet för fuliröljd mot så<lana lantbruksslyrelscns beslut som 
avses i Hl § andra slyekel och 48 § andra slyckel har, såsom påpekats i 
kommentaren lill dessa paragrafer, lagför:;laget anpassats lill den organisa
tion av förvallningsrällskipningen som förnlses gälla från och med den 1 
januari 1972. I sak innebär förslaget att lalan föres hos regeringsrälten. 
Prövningen av besvär över beslut som kan komma atl fallas av lanlhruks
styrclsen under andra halvåret Hl71 bör också ske i regeringsriilten. Där
för föreslås en övergångshesliimmelse av innehåll all talan mot sådant lant
hruksstyrelsens beslut enligt 19 § andra stycket eller 48 § andra stycket, 
som meddelas före den 1 januari Hl72, förs hos Kungl. Maj :t genom besvär. 
I anslutning härtill kommer att i särskild ordning Wggas fram förslag till 
lag om ämlring av lagen (190!): 38 s. 3) om Kungl. Maj: l s regeringsr~itt, i 
Yilkel kommer all föreskrivas alt målen skall tillhöra regeriJigsriittcns upp
tagande och avgörande. övergfmgsbestiimmelsen avser bara stiltet för full
följd. I fråga om liden gäller huvu<lheslfönmelserna i 19 § andra stycket 
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resp. 48 § andra stycket att talan skall föras inom Lvå månader från beslu
tets dag. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna har i dcparlemenlsförslaget 
liksom i PatL och ML upptagits åtskilda från lagens bestämmelser i övrigt 
och således inte som i utredningens förslag under siirskilda paragrafer. 

8.2 Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen 

85 § 

Paragrafen innehåller föreskrifler om ulmälningsmans skyldighel all i 
särskilt angivna fall liimna underrätlelse till olika myndigheter om ulmiit
ning och andra exekuliva åtgärder. I samband med införandet av PatL och 
ML gjordes vissa ändringar i paragrafen. Efter det senaste tilliiggel, som 
skett genom lag om ändring i ulsökningslagen (1970: 4HO l, förcskriYs i 
paragrafens åtlonde stycke all om patenl eller mönstcrriitt utmiits, ulmiit
ningsmannen ofördröjligen skall till patent- och regislrcringsverkel sända 
bevis om utmälningen med angivande av patentets eller mönslcrrcgistrc
ringens nummer. Som jag anfört vid 34 § andra stycket hör en motsvarande 
bestiimmelse ges i fråga om ntmiitning av Yäxlföriidlarriitl. Atlonde styc
ket i 85 § hör diirför kompletteras med en andrn punkt av innehåll att om 
Yiixlföriidlarriitt utmäts, utmätningsmannen ofördröjligen skall till statens 
viixtsortnföund sända bevis om utmiitningen med angivande av regislrering
ens nmn1ner. 

8.3 Förslaget till lag om ändring i införsellagen 

2 § 

I första slyckel av paragrafen anges under 1---4 vad som får tas i an
språk genom införsel. Under 1, 2 och 4 upplas arbetstagares avlöning, 
annan ersiittning för arbetsinsats resp. vad som utgår såsom pension eller 
liniinta. Enligt 3, som fick sin nu gällande lydelse genom en i samband 
med införandet aY mönslerskyddslagen antagen lag om ändring i införsel
lagen (1970: 494), får tas i anspråk periodiskt utgående vederlag för utnytt
jande av patent eller mönslerri:ilt eller av rätt till litleriirt eller konslniirligt 
verk eller annat sådant eller för överlåtelse av rörelse. Införsel hör också 
kunna ske i periodiskt utgående yederlag för utnyttjande av viixtföriidlar
rätL. Därför hör 2 § första slycket 3 ges den lydelsen att genom införsel 
får tas i anspråk periodiskt utgående vederlag för ulnytljande av patent, 
mönsterrält eller växtförädlarrält eller av rätt till lillerärt eller konstnär
ligt verk eller annaL sådant eller för överlålelse av rörelse. 
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Hemställan 

I enlighet med vad som har anförts i del föregående föreligger inom j us-
titiedepartementet upprättade förslag till 

1) växt{ örädlarrättslag, 
2) lag om ändring i utsölmingslagen, samt 
3) lag om ändring i införsellagen . 

. Jag hemställer att lagrådets yltrande över förslagen inhämtas enligt 87 § 
regeringsformen genom utdrag av protokollet. 

Vad föredraganden sålunda med insfämmande av 
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans 
Maj :t Konungen. 

Ur protokollet: 

Gunnel Ander,son 
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Conuention pour la protecti'on 
des obtentions V<!gi:tales 

signce å Paris, le 2 decembre 1961 

Les Etats Conlraclanls, 

Convaincus de l'imporlance quc 
revet la prolection dcs ohtenlions 
n'getales Lant pour le dcveloppement 
de l'agricullure sur leur territoire 
quc pour la sauvegarde des intfrCts 
dcs obtenteurs; 

Conscients des problt'.•mes particu
liers que souk·vent la reconnaissance 
el la proteclion du droil dn cröaleur 
dans ce domaine et notammcnl des 
!imitations que peuvent imposer au 
lihre exercice d'un tel droit les exi
gences de l'intcret public; 

Consideranl qu'il est haulement 
souhaitahle que ces problt'.•mes aux
quels de tres nombreux Etals accor
dent une legitime importance soient 
l"CSOILIS par chacun d'eux confornH~
ment å des principes uniformes el 
clairemenl definis; 

Soucieux de realiser sur ces princi
pes un accord susccptible de recucil
lir }'adhesion d'autres Elals ayant les 
memcs preoccu pations; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 
( 1) La prcsenle Convention a pour 

objet de reconnailre et d'assurer a 
l'obtenleur d'une varictc vcgetale 
nouvelle, ou å son ayant cause, un 
droit dont le contenu et les modali
les d'exercice sont definis ei-apres. 

(2) Les Etats parties a la prcsente 
Convention, ci-aprcs dcnommcs 

6 Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr ./0 

Bilaga 1 
Ovcrsät tning 

Konvention för skydd au vä.rt
förädlingsprod11kter 

undertecknad i Paris den 2 decem
ber 1961 

De fördragsslutande staterna, 

som är övertygade om den vikt, 
som skydd av växlförädlingsproduk
ler har såväl för jordbrukets utveck
ling inom deras områden som för 
tillvaratagande av förädlarnas in
tressen, 

som är med\·etna om de särskilda 
problem, som uppstår till följd av 
erkännande och skvdd av förädla
rens rätt och särskilt om de in
skränkningar i det fria uliivandet av 
denna rätt, vilka kan vara nödvändi
ga i del allmännas intresse, 

som beaktar att det är i hög grad 
önskvärt att dessa problem, vid vil
ka ett mycket slorl an tal stater fäs
ter en berättigad vikt, löses av var 
och en av dem i överensstämmelse 
med enhelliga och klart bestämda 
principer, 

som är angelägna om atl på dessa 
principer grunda en överenskommel
se, som är ägnad atl vinna anslut
ning av andra stater, vilka har sam-
1na intressen, 

har överenskommit som följer: 

Artikel 1 
1. Ändamålet med denna konven

tion är att tillerkänna och tillförsäk
ra förädlaren av en ny växtsort eller 
hans rättsinnehavare en rätt, som 
med avseende på innehållet och for
merna för utövandet närmare be
stäms i del följande. 

2. De stater, som tillhör denna 
konvention, i det följande kallade 
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Etats de l'Union, conslituent enlre 
eux une Union pour la protection 
<les obtentions vegetales. 

(3) Le siege de l'Union et de ses 
organes permanents est fixc a Ge
ncve. 

Arlicle 2 
(1) Chaque Etat de l'Union peut 

reconnaitre le droit de l'obtenteur 
prcvu par la presente Convenlion 
par l'octroi d'un titre de prolection 
particulier ou d'un brevet. Toulefois, 
nn Etat de l'Union dont la ICgisla
tion nalionale admet la proleclion 
sons ces deux formes ne doit pr{~voir 
que ·l'une d'elles pour Ull meme 
genre ou une meme cspece bota
nique. 

(2) Le mot varicte, au sens de la 
prcsente Convention, s'applique a 
tout cultivar, clone, lignec, souche, 
hybride susceptihlc d'ctrc cultive, sa
tisfaisant aux dispositions dcs ali
neas c) et <l) du paragraphe (1) de 
l'article 6. 

Article 3 
( 1) Les personncs physiques et 

morales ayant leur domicile ou siege 
dans un des Etats de l'Union jouis
sent, dans les autrcs Etats de l'Union, 
en ce qui concerne la rcconnaissance 
et la proteclion du droit de l'obten
tcur, du traitement que les lois re
spectives <le ees Etats accordent ou ac
cordcront par la suite a leurs na
tionaux, le tout sans prejudice des 
droits spccialcment prevus par la 
presente Convention et sons reserve 
de l'accomplissement <les conditions 
et formalilcs imposccs aux na
tionaux. 

(2) Les nationaux des Elats de 
l'Union, n'ayant ni domicile ni sicge 
dans Ull de ces Etats, jouissent cga
lcment des memes droits, sons rc
serve de satisfaire aux obligalions 
qui peuvcnt leur Ctre imposees en 
vue de pcrmettre l'examen des va-

unionsstater, bildar en union för 
skydd av växtförädlingsprodukter. 

3. Unionen och <less permanenta 
organ har sitt säte i Geneve. 

Artikel 2 
1. Varje unionsstat kan tillerkän

na förädlaren den rätt som avses i 
denna konvention genom en särskild 
skyddsform eller genom patent. En 
unionsstal, vars inhemska lagstift
ning medger skydd i båda dessa for
mer, får emellertid endast tillämpa 
endera av dem på samma växtsläkte 
eller växtart. 

2. Ordet sort i denna konventions 
mening avser varje cultivar, klon, 
linje, stam eller hybrid, som är od
lingsbar och som uppfyller fordring
arna i artikel 6 moment 1 c) och d). 

Artikel 3 
1. Fysiska och juridiska personer, 

som har sitt hemvist eller sitt säte i 
en av unionsstaterna, åtnjuter i de 
andra unionsstaterna i fråga om er
kännandet och skyddet av förädla
rens rält samma behandling som des
sa staters särskilda lagar tillerkänner 
eller kommer att tillerkänna sina eg
na medborgare, och detta utan in
skränkning i de rättigheter, som sär
skilt tillförsäkras genom denna kon
vention, samt med förbehåll för upp
fyllandet av de villkor och formalite
ter, som föreskrivits för slatens egna 
medborgare. 

2. Medborgare i unionsstater, som 
ej har hemvist eller säte i någon av 
dessa stater, åtnjuter likaledes sam
ma rättigheter, under förutsättning 
att de uppfyller de förpliktelser, som 
kan åläggas dem i avsikt att möjlig
göra undersökning av de nya sorter 
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rietcs nouvelles qu'ils auraient obte
nues ainsi que le contröle de leur 
multiplication. 

Article 4 
( 1) La presente Convention est ap

plicable a tous les genres et especes 
botaniques. 

(2) Les Etats de !'Union s'enga
gent å prendre toutes les mesures 
necessaires pour appliquer progres
sivement les dispositions de la prc
sente Convention au plus grand nom
bre de genres et especes botan.iques. 

(3) Au moment rle l'entree en vi
gueur de la Convention sur son terri
toire, chaque Etat de !'Union ap
plique les dispositions de la Conven
lion å au moins cinq <les genres fi
gurant sur la liste annexee å la Con
vention. 

Il s'engage, en outre, å appliquer 
lesdites dispositions å d'autres gen
res de la liste, dans les delais sui
vanls å dater de l'entrce en v'igueur 
de la Convention sur son territoire : 

a) dans un dClai de trois ans, å 
au moins deux genres; 

b) dans un delai de six ans, å au 
moins quatre genres; 

c) dans un delai de huit ans, å 
tous les genres figurant sur la liste. 

( 4) Pour les genres et especes ne 
figurant pas sur cette liste, chaque 
Etat de !'Union protcgeant l'un de 
ces genres ou especes a la facultc, 
soit de Iimiler le bcnefice de cette 
protection aux nationaux des Etats 
de !'Union protcgeant ce genre ou 
celte espcce ainsi qu'aux personnes 
physiques ou morales ayant Ienr do
micile ou sicge dans un de ces Etats, 
soit d'ctendre le benefice de cette 
protection aux nalionaux d'autres 
Etats de !'Union ou des Etats mem
bres de !'Union de Paris pour la pro
tection de la proprietc industrielle, 
ainsi qu'aux pcrsonnes physiques ou 

de framställt och kontroll av deras 
förökning. 

Artikel 4 
1. Denna konvention är tillämplig 

på alla växtsläkten och växtarter. 

2. Unionsstalema förbinder sig att 
vidta alla nödiga åtgärder för att ef
ter hand tillämpa konventionens be
stämmelser på största möjliga antal 
växtsläkten och växtarter. 

3. Varje unions stat skall vid tiden 
för konventionens ikraftträdande 
inom dess territorium tillämpa kon
ventionens bestämmelser på åtmins
tone fem av de växtsläkten, vilka 
upptagits på den lisla som är fogad 
till konventionen. 

Dessutom förbinder sig unionsstat 
att tillämpa nämnda bestämmelser 
på ytterligare växtsläkten på listan 
inom följande tider, räknade från 
konventionens ikraftträdande på 
dess territorium: 

a) inom en tid av tre år, på minst 
två växtsläkten; 

b) inom en tid av sex år, på minst 
fyra växtsläklen; 

c) inom en tid av åtta år, på alla 
växtsläkten som är upptagna på lis
tan. 

4. Unionsstat, vilken skyddar viixl
släkte eller växtart, som ej är upp
tagen på listan, kan antingen be
gränsa skyddet till medborgare i 
unionsstater, som skyddar samma 
växtsläkte eller växtart, ävensom till 
fysiska eller juridiska personer, som 
har sitt hemvist eller sitt säte i så
dan stat, eller utsträcka skyddet till 
medborgare i andra unionsstater el
ler i stater, som är medlemmar av 
Parisunionen för industriellt rätts
skydd, ävensom till fysiska eller juri
diska· personer,som har sitt hemvist 
eller sitt säte i sådan stat. 
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morales ayant leur domicile ou siege 
dans un de ccs Etats. 

(5) Chaque Etat de !'Union peut, 
au moment de la signaturc de la pre
sente Convention ou du dept>t de son 
instrument de ratification ou d'ad
hesion, declarer qu'il appliquera, en 
ce qui concerne la protection dcs ob
tentions vegetales, les articles 2 ct 3 
de la Convcntion de Paris pour la 
proteclion de la propricle indus
trielle. 

Article 5 
(1) Le droit accorde a l'obtenteur 

d'une variete nouvelle ou å son ayant 
cause a pour effet de soumcttre a son 
autorisation prealablc la production, 
å des fins d'ecoulcment commcrcial, 
du materiel de reproduction ou de 
multiplication vegetative, en tant que 
tel, de ceUe variete nouvelle, ainsi 
que la mise en vente el la commer
cialisation de ce malericl. Le mate
riel de mulliplication vegMative com
prend les plantcs entit'.,res. Le droit 
de l'obtenteur s'etend aux plantes 
ornementales ou parties de ces plan
tes normalemenl commercialisces a 
d'autres fins que la multiplication, 
au cas ou elles seraicnl utilisces com
mercialement comme materiel de 
multiplication en vue de la produc
tion de plantes d'ornement ou de 
fleurs coupccs. 

(2) L'obtenleur ou son ayant cause 
peut subordonner son autorisation a 
des conditions qu'il definit. 

(3) L'autorisation de l'oblenleur 
ou de son ayant causc n'est pas nc
cessaire pour l'emploi de la variete 
nouvelle comme source initialc de va
riation en vue de la creation d'autres 
varietes nouvelles, ni pour la com
mercialisation de celles-ci. Par con
tre, cette autorisation est requisc 
lorsque l'emploi rcpctc de la varictc 
nouvelle est nccessaire a la produc
tion commerciale d'une au tre varictc. 

(4) Chaque Etat de !'Union peut, 
soit dans sa propre ICgislalion, soit 

5. Varje unionsslat kan. då den 
undertecknar denna konvention el
ler deponerar sitt ratifikations- eller 
anslutningsinstrument, förklara, alt 
den kommer alt i fråga om skyddet 
av växlförädlingsprodukter tillämpa 
artiklarna 2 och 3 i Pariskonventio
nen för industriellt rättsskydd. 

Artikel :) 
1. Den rätt, som Lillerkännes för

ädlaren av en ny sort eller hans 
rättsinnehavare, medför, alt hans 
tillstånd i förväg måste inhämtas för 
framställning, i och för kommersiell 
avsättning, av förökningsmaterial så
som sådant av den nya sorten samt 
för saluhållande och försäljning av 
sådant material. Vegetativt föriik
ningsmaterial innefattar äYen hela 
plantor. Förädlarens rätt omfatlar 
också plantor av prydnadsväxter el
ler delar av sådana plantor, vilka 
normalt ulnyllj as kommersielIL för 
andra ändamål än förökning, i fall 
då de kommersiellt utnyttjas såsom 
förökningsmatcrial för framställ
ning :w prydnadsväxler eller snill
blonunor. 

2. Förädlaren eller hans rättsinne
havare kan uppställa villkor för med
delande av tillstånd. 

3. Tillstånd av förädlaren eller 
hans rättsinnehavare erfordras ej då 
den nya sorten används som ut
gångsmalerial för framställning av 
andra nya sorter och ej heller för 
kommersiellt utnyttjande av dessa. 
Däremot erfordras tillstånd, då upp
repad användning av den nya sorten 
är nödvändig för kommersiell fram
ställning av en annan sort. 

4. Unionsstat kan, antingen ge
nom sin lagstiftning eller genom sär-
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dans des arrangements particuliers 
au sens de l'article 29, accorder aux 
obtenteurs, pour ccrtains gC'nres ou 
espl~Ces botaniqucs, nn droit plus 
ctendu que celni dcfini au premier 
paragraphe du present article et pou
vant notammC'nt s'(;tendrc jusqn'au 
produil commercialis<'.·. Un Etat de 
!'Union qui accorde un tel droi.t a la 
faculte d'en limitcr le bt'•neficc aux 
nationaux dcs Elats de l'Unic•n ac
cordant un droit identique ainsi 
qu'aux personnes physiques ou mo
rales ayant leur domicile ou siegc 
dans l'un de ces Etats. 

Article 6 
(1) L'obtenleur d'une varictc~ nou

velle, ou son ayant causc, bcncficie 
de la protection prcvuc par la prc
sente Convenlion lorsque les condi
tions suivantes sont remplies: 

a) Quelle que soit l'origine., arli
ficielle ou nalurelle, de la variation 
initialc qui Ini a donne naissance, la 
varictc nouvclle doit pouvoir Ctrc 
ncttement distinguec par un ou plu
sieurs caraclcres importants, de toulc 
an tre variete dont l'cxistcnce, au mo
ment oi1 la protcction est demandec, 
est notoiremcnt conm1c. Celtc noto
rictc peul clrc Ctablie par divcrses re
ferenccs telles que: culture ou c01n
mercialisation deja en cours, inscrip
tion sur un registre officiel de varic
t(·s effectuee ou en cours, pn:·sencc 
dans une collection de rfference ou 
descriplion precise dans unc publica
tion. 

Les caracleres permettant de de
finir et de distinguer une variete nou
,·elle peuvent etre de nalure mor
phologique ou physiologique. Dans 
lous les cas, ils doivent pouvoir elre 
decrils et reconnus avec precision. 

b) Le fait ponr une variete d'avoir 
figurc dans les essais, d'avoir elC 
presentee a l'inscription ou inscrile 
a Ull registre officiel, ne peut pas 
clrc opposc a l'obtenteur de cettc 
varietc ou å son ayant eause. 

skilda överenskommelser enligt ar
tikel 29, för vissa växtsläk.ten och 
växtarler tillerkänna förädlaren en 
mera omfattande rätt än den som 
angivits i första momentet av denna 
artikel. Särskill gäller att denna rätt 
kan utsträckas ända till den saluför
da produkten. Unionsstat, som med
ger en sådan rätt, kan begränsa för
månen därav till medborgare i de 
nnionsstatcr, som medger samma 
riitt, ävensom till fysiska eller juri
diska personer, som har sitt hemvist 
eller säte i sådan slal. 

Artikel 6 
1. Förädlaren av en ny sort eller 

hans rättsinnehavare åtnjuter det 
skydd som denna konvention stad
gar, niir följande villkor är uppfyll
da: 

a) Den nya sorten skall, vare sig 
den ursprungliga Yariant som givit 
upphov lill sorten erhållits på arlifi
eiell eller naturlig väg, kunna genom 
ett eller flera viktiga kännetecken 
klart skiljas från alla andra sorter, 
vilka vid tiden för ansökningen om 
skydd är allmänt kiinda. Att sådan 
allmän kännedom föreligger kan 
framgå av olika förhållanden, såsom 
all sorten redan odlas eller kommer
siellt utnyttjas, alt den intagits i en 
officiell sortlista eller anmälls till en 
sådan, atl den förekommer i en refe
renssamling eller att den noggrant 
beskrivits i -en publikation. 

De kännetecken, som gör det möj
ligt att beskriva och särskilja en ny 
sort, kan vara av morfologisk eller 
fysiologisk art. I varje fall måste de 
tydligt kunna beskrivas och igenkän
nas. 

h) Den omständigheten, att en 
sort förekommit i försök eller an
mälts till eller upptagits i ett offi
cielll register, kan ej åberopas mol 
förädlaren av sorten eller hans rätts
innehavare. 
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La nouvelle variete ne doit pas, au 
moment de Ja demande de protcction 
dans Ull Etat de l'Union, avoir ete 
offerte å Ja vente ou commercialisee, 
avec l'accord de l'obtenteur ou de 
son ayant causc, sur le territoire de 
cet Etat, ni depuis plus de quatrc 
ans sur le territoire de tout autre 
Etat. 

c) La variete nouvelle doit Ctre suf
fisamment homogcne, comple tenn 
des particularites que presente sa re
production sexuee ou sa multiplica
tion vegctative. 

d) La variete nouvelle doit etre 
stable dans ses caracteres essentiels, 
c'est-å-dire rester conforme å sa de
finition, å la suite de ses reproduc
tions ou multiplications successives, 
ou, lorsque l'ohtenteur a defini un 
cycle particulier de rcproductions ou 
de multiplications, å la fin de chaque 
cycle. 

e) La variete nouvelle doit rcce
voir une dcnoniination conforme aux 
dispositions de l'article 13. 

(2) L'octroi de la protection d'une 
variete nouvelle ne peut dependre 
d'autres conditions que celles men
tionnees ci-dessus, sons reserve que 
l'obtentcur ou son ayant cause ait 
satisfait aux formalites prevues par 
la legislation nationale de chaque 
pays, y compris le paiement cles 
taxes. 

Article 7 
( 1) La protection est accordce 

aprcs un examen de la varietc nou
velle en fonction des critcres å l'ar
ticle 6. Cet examen doit etre appro
prie it chaque genre ou espece bota
nique en tcnant compte de son sys
tcme habituel de reproduction ou de 
multiplication. 

(2) En vue de cet examen, les ser
vices competents de chaque pays 
peuvent exiger de l'obtenteur ou de 
son ayant cause tons renseignements, 
documents, plants ou semences nc
cessaires. 

Då skydd för en ny sort söks i en 
unionsstat, får elen ej, med medgi
vande av förädlaren eller hans rätts
innehavare, ha saluhållits eller kom
mersiellt utnyttjats på denna stats 
territorium eller sedan mer än fyra 
år på annan stals territorium. 

c) Den nya sorten skall vara till
räckligt homogen med hänsyn tagen 
till de särdrag, som dess sexuella el
ler vegetativa förökning betingar. 

cl) Den nya sorten skall vara be
ständig med avseende på sina väsent
liga kännetecken. Detta innebär att 
den skall förbli i överensstämmelse 
med beskrivningen av sorten efter 
upprepad förökning eller, i det fall 
att förädlaren fastställt en särskild 
förökningscykel, efter avslutandet av 
varje sådan cykel. 

e) Den nya sorten skall erhålla en 
benämning i enlighet med bestäm
melserna i artikel 13. 

2. Beviljandet av skydd för en ny 
sort får ej vara beroende av andra 
än här ovan nämnda villkor, dock 
med förbehåll för att förädlaren el
ler hans rättsinnehavare skall ha 
uppfyllt de formaliteter, som före
skrivs i varje lands nationella lag
stiftning, däri inbegripet erläggande 
av avgifter. 

Artikel 7 
1. Skydd beviljas efter en under

sökning av den nya sorten med hän
syn tagen till de kriterier, som angi
ves i artikel 6. Denna undersökning 
skall anpassas efter varje växtsläkte 
eller växtart med beaktande av dess 
normala förökningssätt. 

2. I och för denna undersökning 
kan vederbörande myndigheter i var
je land avfordra förädlaren eller 
hans rättsinnehavare alla nödvändi
ga upplysningar, handlingar, vegeta
tivt material eller utsäde. 
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( 3) Durant la periode comprise 
entre le dcpöt de la demande de pro
tection d'une variete nouvelle ct la 
dccision la concernant, tout Etat de 
l'Union peut prendre cles mesures 
deslinces a dCfcndre l'obtenteur Oll 

son ayant cause contre les agisse
ments abusifs cles tiers. 

Article 8 
( 1) Le droit confere a l'oblentenr 

d'unc variclc nouvelle on a son ayant 
cause est accordc pour une duree 
limitce. Celle-ci ne .peut etre infc
rieure a qninze annces. Pour les 
plan tes lelles que vignes, arbrcs frui
tiers et lcurs porte-greffes, arbres 
foresticrs, arbres d'ornement, celte 
duree minimum est portec a dix-huit 
annces. . 

(2) La duree de la protection dans 
un Etat de l'Union s'entend a parlir 
de la datc de la dclivrance du titre 
de protcction. 

(3) Chaque Etat de l'Union a la 
facultc d'adopter des clurees de pro
tection plus longues qne celles. indi
quces ci-dessus et de fixer dcs du
rces difffrcntes pour certaines catc
gories de vegctaux, pour tenir comp
te, en parliculier, des exigenc:es de 
la reglemenlation sur la production 
et le commcrce dcs semenc:es ct 
planls. 

Article 9 
Le libre exercice du droit exclusif 

accordc a l'obtenteur ou a son ayant 
cause nc peut etre limitc que pour 
dcs raisons d'intfret public. 

Lorsque cette limitation intcrvienl 
en vue d'assurer la diffusion des va
ri<ltes nouvelles, l'Etat de l'Union 
intfresse doit prendre toutes mesu
rcs necessaircs pour que l'obtenteur 
ou son ayant cause re<_;oive une re
muneration equilablc. 

3. Under perioden mellan ansök
ningen om skydd för en ny sort och 
beslutet i anledning därav Htr unions
slat "\-idta åtgärder för att skydda för
ädlaren eller hans rättsinnehavare 
mo~ missbruk från tredje mans sida. 

Artikel 8 
1. Den rätt, som tillerkänns för

iidlaren av en ny sort eller hans rätts
innehavare, beviljas för en begriin
sad tid som icke får understiga fem
ton år. För sådana viixtslag som vin, 
fruktlräd och deras grundslammar, 
skogsträd och prydnadsträd får den 
ej understiga aderton år. 

2. Skyddstiden en unionsstat 
räknas från den dag då bevis om 
skydd utfärdades. 

3. Varje unionsslat får införa 
längre skyddslider än dem som ovan 
angivits och bestämma andra skydds
tider för vissa grupper av växter för 
att ta hänsyn särskilt till de krav 
som ställes av föreliggande reglering 
ay produktionen och handeln med 
utsäde och vegetativt material. 

Artikel 9 
Det fria utövandet av den ensam

rätt, som tillerkänts förädlaren eller 
hans rätlsinnehavare, kan endast 
begränsas ay hänsyn till det allmän
na intresset. 

När en sådan begränsning företas 
i syfte att säkerställa spridning av 
nya sorter, skall staten vidta alla er
forderliga åtgärder för att förädla
ren eller hans rättsinnehavare skall 
erhålla skälig ersättning. 
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Article 10 
(1) Le droil de l'obtenteur est de

clare nul, en conformite des disposi
tions de la legislation nationale de 
chaque Etat de !'Union, s'il est averc 
que les conditions fixees aux alineas 
a) et b) du paragraphe (1) de l'ar
licle 6 n'etaient pas effeclivcment 
remplies lors de la delivrance du 
litre de prolection. 

(2) Est dechu de son droil l'ob
tenteur ou son ayanl eause qui n'est 
pas en mcsure de presentera l'auto
rite competente le maleriel de repro
duction on de multiplication per
mettanl d'oblenir la variele nouvelle 
avec ses caractcres morphologiques 
et physiologiques, tels qu'ils ont etc 
definis au moment de son agrcment. 

(3) Peut clre dt;chu de son droit 
l'obtenteur ou son ayanl cause: 

a) qui ne presente pas a l'autoritc 
competente, dans un dclai prescril el 
apres mise en demenre, le materiel 
de reproduction on de rnulliplication, 
les documents et renseignernents 
juges necessaires au eontrtile de la 
variete nouvelle, ou ne permet pas 
l'inspeclion des mesures prises en 
vue de la conservation de la varirte; 

b) qui n'a pas acquiltt' dans les 
dCiais prescrils les taxes dues, le cas 
echeant, pour le mainlien en yigneur 
de ses droi ls. 

(4) Le droit de l'obtenleur ne peul 
etre annule, et l'ohlentcur ou son 
ayant cause ne peul etre uechn de 
son droit pour d'aulres molifs quc 
ccux mcntionnes au pr!'.•scnt arlicle. 

Article 11 
( 1) L'obtenteur 011 son ayant cause 

a la faculte de choisir l'Elat de 
l'Union dans lequel il demande, pour 
la premiere fois, la protcclion de son 
droit sur une variete nouwlle. 

(2) L'oblenteur on son ayant cause 
peut demander a d'aulres Etats de 
l'Union la protection de son droit 
sans attendrc qu'un titre de prolec-

Artikel 10 
1. Föriidlarens riitt förklaras ogil

tig i enlighet med besliimmelscrna 
i varje unionsstals inhemska lag
stiftning, om det befinns all de i ar
tikel ()moment l a) och b) fastställ
da Yillkoren icke var Yedcrhörligen 
uppfyllda då skyddet meddelades. 

2. Föriidlarens eller hans riittsin
nchavares riiLL iir förfallen, om han 
ej är i stånd atl för vederbörande 
myndighet förete sådant föröknings
material, som möjliggör framställ
ning av den nya sorten med dess 
morfologiska och fysiologiska egen
skaper såsom de beskrivits Yid tiden 
för skyddets heYiljande. 

3. Förädlarens eller hans riillsin
nehavares riilt kan förklaras förf'al
len 

al om han ej inom föreskriven lid 
och efter uppmaning tillhandahåller 
,·ederbörandc myndighet det förök
ningsmatcrial samt de handlingar 
och upplysningar, som anses hC'höv
liga för kontroll aY den nya sorten, 
eller om han ej tillåter myndigheten 
alt la del av de åtgärder som företa
gits för all vidrnaklh{tlla sorten, 

h > om han ej inom stadgad lid er
lagt <le aYgifter som kan ha föreskri
vits för hibehållandet av hans riitlig
heter. 

4. Föriidlarens riitl får ej förlda
ras ogillig och förii1llaren eller hans 
riiltsinnehavare får ej gå förlustig 
sin riilt av annan orsak iin som siigs 
i denna arlikel. 

Artikel 11 
1. Förii.dlarcn eller hans r~ittsinne

h:ware får välja den un ionsstat i Yil
ken han försl Yill söka skydd för sin 
rält till en ny sort. 

2. Förädlaren eller hans rättsin
nehavare kan i andra unionsstater 
söka skydd för sin r~itl utan att av
vakta att skydd meddelas av den 
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tion Ini ait ete dclivre par l'Etat de 
!'Union, dans lequel la premiere cle
mancle a etc faite. 

(3) La proteclion demandce dans 
differents Etats de !'Union par des 
personnes physiques ou morales ad
mises au benefice de la presente Con
vention est inclependante de la pro
tection obtcnue pour la meme variete 
nouvelle dans les autres Etats appar
tenant ou nou å !'Union. 

Article 12 
(1) L'obtenteur ou son ayant 

eause, qui a rcgulierement fait le de
pöt d'une demande pour obtcnir la 
protcction d'une variete nouvelle 
dans l'un des Etats de !'Union, joui1, 
pour effecluer le clepöt dans les 
autres Etals de l'Union, d'un droit 
de priori te pendant un delai de douze 
mois. Ce delai commence åla date du 
depöt de la premiere demande. Le 
jour du dcpöt n'est pas eompris dans 
ce d6lai. 

(2) Pour beneficier des disposi
tions du paragraphe precedent, le 
nouveau depöt doit comporter une 
requetc en protection de l'obtention, 
la revendication de la priorite de la 
premicre demande et, dans un delai 
de trois mois, une copie des docu
ments qui constituent celte demande, 
certifice confonne par l'administra
Lion qui l'aura rec;ue. 

(3) L'obtenteur ou son ayant cause 
jouit cl'un delai de quatre ans apres 
l'expiration du delai de priorit(~ pour 
fournir a l'Etat de !'Union, aupres 
duquel il a ete depose une requete en 
protcction dans les conditions pre
vues au paragraphe (2), les docu
ments complcmentaires et le mate
riel requis par les lois et reglements 
de cct Elat. 

( 4) Ne sont pas opposables au de
pöt effectue dans les eondilions ci
dessus les fails survenus dans le d6-
lai fixe au paragraphe (1), tels qu'un 
autre dcpot, la publication de l'objet 
de la demande on son exploitation. 

6-f Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 40 

unionsslat, i vilken den första ansök
ningen gjordes. 

3. Skydd som i olika unionsstater 
söks av fysiska eller juridiska per
soner vilka ålnj ut er denna konven
tions förmåner är oberoende av det 
skydd som erhållits för samma nya 
sort i andra stater inom eller utom 
unionen. 

Artikel 12 
l. Förädlaren eller hans riittsin

nehavare, som i behörig ordning 
lämnat in ansökan om skydd för en 
ny sorl i en av unionsstaterna, åt
njuter för sökande av skydd i övriga 
unionsstater prioritet under en lid 
av tolv månader. Denna tid räknas 
från den dag då den första ansök
ningen ingavs. Ansökningsdagen in
räknas ej. 

2. För att komma i åtnjutande av 
de förmåner som stadgas i föregå
ende moment, skall den nya ansök
ningen innehålla begäran om skydd 
för den nya sorten, anspråk på prio
ritet från den första ansökningen 
och, inom tre månader, avskrifter av 
de handlingar av vilka den första 
ansökningen bestod, bestyrkta av den 
myndighet som mottagit denna. 

3. Förädlaren eller hans rättsinne
havare åtnjuter en frist av fyra år 
efter utgången av prioritetstiden för 
att tillstiilla den unionsstat, hos vil
ken han sökt skydd enligt moment 
2, de kompletterande handlingar och 
det material, som krävs enligt denna 
stats lagar och förordningar. 

4. Mot ansökan, som gjorts under 
ovannämnda förhållanden, kan ej 
åberopas omständigheter, vilka upp
kommit under den i moment 1 stad
gade tiden, t. ex. en annan ansökan, 
offentliggörande av föremålet för an-
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Ces fails ne peuvent faire naitre au
cun droit au profit de tiers ni aucune 
possession personnelle. 

Article 13 
( 1) Une varicte nouvelle doit etre 

dcsignee par une dcnomination. 
(2) Celte denomination doit per

mettre d'identifier la variete nou
velle; elle ne pent notarnment se 
composer uniquement de chiffres. 

La denomination ne doit pas elre 
susceplible d'induire en errenr ou de 
preter a confusion sur les caractc
ristiques, la valeur ou l'identite de la 
varietc nouvelle ou sur l'identite de 
l'obtenteur. Elle doit notamment etre 
differente de toute dcnomination qui 
designe, dans l'un quelconque des 
Etats de l'Union, les varictcs preexis
tantcs de la mcmc espece botanique 
ou d'une espcce voisine. 

(3) Il n'est pas permis a l'obten
teur ou a son ayant cause de deposer 
comme denomination d'une variete 
nouvelle une designation pour la
quclle il bencficic, dans un Etat de 
l'Union, de la protection accordee 
aux marqnes de fabriqne. ou de c0111-
merce, et qui couvre des produits 
idenLiques ou similaires au sens de la 
lcgislation sur les marques, ni une 
dcsignation susccptible de crcer unc 
confusion avec cclte marqnc, sauf s'il 
s'cngage :\ rcnoncer a son droit a la 
marque lorsqu'intervienclra l'enre
gislrcment de .la denominalion de la 
varicte nouvclle. 

Si l'obtcnteur ou son ayant cause 
effcctue neanmoins le dCpöt de la dc
nomination, il ne peut plus, des que 
celte dernicre est enrcgistree, faire 
valoir de droit a la marquc de fabri
quc ou de commercc pour les pro
duits susviscs. 

( 4) La denomination de la varietc 
nouvelle est dcposee par l'obtcnteur 
ou son ayant cause aupres du service 
prevu å l'article 30. S'il est averc que 

sökningen eller kommersiellt utnytt
jande av detta. På sådana omständig
heter kan icke grundas någon rätt 
till förmån för tredje man eller nå
gon personlig rätt. 

Artikel 13 
1. En ny sort skall betecknas med 

en benämning. 
2. Denna benämning skall göra det 

möjligt att identifiera den nya sor
ten; särskilt gäller att den ej kan be
stå enbart av siffror. 

Benämningen får ej vara vilsele
dande eller ägnad att framkalla för
växling i fråga om den nya sorlens 
egenskaper, värde eller identitet el
ler beträffande förädlarens identitet. 
Särskilt skall den skilja sig från var
je benämning, som i någon av uni
onsstalerna betecknar redan befint
liga sorter av samma eller närbesläk
tade växlarlcr. 

3. Förädlaren eller hans rätLsin
nehavarc får icke söka registrering 
såsom benämning för en ny sort av 
en beteckning, för vilken han i någon 
av unionsstaterna åtnjuter det skydd, 
som tillerkänts fabriks- eller handels
miirke och som omfaLtar varor av 
samma eller liknande slag i märkes
lagstiftningens mening, ej heller av 
en beteckning, som är ägnad fram
kalla förväxling med sådant märke, 
s~\vida han icke förbinder sig att av
slå från sin märkesrätt när registre
ringen av benämningen på den nya 
växtsorten kommer till stånd. 

Om föriidlarcn eller hans rättsin
nehavare likväl söker registrering av 
sortbenänmingen kan han, sedan re
gistrering skett, ej längre göra gäl
lande någon rätt till fabriks- eller 
handelsmärket för ifrågavarande va
ror. 

4. Ansökan om registrering av be
nämning på en ny sort skall av för
iicllaren eller hans rättsinnehavare 
göras hos elen myndighet, som avses 
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cette denomination ne repond pas 
aux exigenccs des paragraphcs pre
cedents, le service refuse de l'enre
gistrer et exige que l'obtenteur ou son 
ayant cause propose, dans un delai 
prescril, une autre dcnomination. La 
denomination est enregistr<;e en 
meme temps qu'est delivre le titre de 
protection conformc\ment aux dispo
sitions de l'article 7. 

(5) Une varietc nouvelle ne peut 
etre deposce dans les Etats de I' Union 
que sous la meme dcnomination. Le 
service compctent pour la delivrance 
du titre de proteclion dans chacun 
des Etats est tenn d'enregistrcr la 
dcnomination ainsi dcposee, a moins 
qu'il ne constate la non-convcnance 
de cette dcnomination dans ledit 
Etat. Dans ce cas, il peut cxiger qne 
l'obtenteur on son ayant cause pro
pose nne traduction de la denomina
tion initialc ou une autre denomina
tion convenable. 

( 6) Lorsque la denomination d'une 
variete nouvelle est deposee aupr(·s 
du service competent d'un Etat de 
l'Union, celui-ci la communiqne au 
Bureau de l'Union prevu tt l':article 
15, qui en informe les service~• com
petents des autres Etats de l'Union. 
Tout Etat de l'Union peut trans
mettre par l'intermediaire dudit Bu
reau, ses objections eventuelles a 
l'Etat qni a fait la communication. 

Le service competent de chaque 
Etat de l'Union notifie tout enregi
strement de dcnomination d'une va
rietc nouvelle et tönt refus d'enregi
strement au Ilureau de l'Union qui 
en informe les services competents 
des antres Etats de cetle Union. Les 
enrcgistrements sont egalement por
tes a la connaissance des Etats mem
bres de l'Union de Paris pour la pro
teclion de la propricte industrielle 
par les soins du Bureau. 

(7) Celui qui, dans un des Etats 
de !'Union, proccde a la mise en 

i artikel 30. Om det visar sig, att be
nämningen ej uppfyller de i föregå
ende moment ställda villkoren, skall 
myndigheten vägra att registrera 
den samt anmoda förädlaren eller 
hans riittsinnehavare att inom viss 
föreskriven tid föreslå annan benäm
ning. Benämningen registreras sam
tidigt som skydd meddelas enligt be
stämmelserna i artikel 7. 

5. När ansökan om skydd för en 
ny sort göres i flera unionsstater, 
skall det ske under en och samma 
benämning. Den myndighet i varje 
stat som är behörig att meddela 
skydd är skyldig att registrera den 
benämning som angivits, såvida 
myndigheten icke finner att benäm
ningen iir olämplig i denna stat. I 
sådant fall kan myndigheten an
moda förädlaren eller hans rättsin
nehavare att föreslå en översättning 
av den ursprungliga benämningen 
eller en annan lämplig benämning. 

6. Då ansökan om registrering av 
benämning på en ny sort göres hos 
den behöriga myndigheten i en uni
onsstat, skall denna lämna medde
lande om benämningen till den i ar
tikel 15 nämnda byrån för unionen, 
vilken därom skall underrätta ve
derbörande myndigheter i övriga 
unionsstater. Alla unionsstater kan 
genom nämnda byrås förmedling 
översända sina eventuella invänd
ningar till den stat, som lämnat med
delande om benämningen. 

Den behöriga myndigheten i varje 
unionsstat skall underrätta unionens 
byrå om varje registrering av en be
nämning på ny sort och om varje 
beslut varigenom sådan registrering 
vägrats. Byrån skall därom under
rätta vederbörande myndigheter i 
övriga unionsstater. Uppgifter om re
gistreringarna skall likaledes genom 
byråns försorg delgivas medlemssta
terna i Parisunionen för industriellt 
rättss:Kydd. 

7. Envar som i en av unionsstater
na utbjuder eller försäljer förök-
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vente ou a Ja commercialisation du 
materiel de reproduction ou de rnul
tiplicrition vegetative d'une varictc 
nouvelle, est tenn d'uliliser la dCno
mination de cette variele nouvelle, 
meme aprcs l'expiration de la pro
teclion de celte varictc, pour autant 
que, conformement anx dispositions 
du paragraphe (10), des droits ante
rieurs ne s'opposenl pas a cette utili
sation. 

(8) Du jour ou un titre de protec
tion a ete delivre a nn ohlentenr ou 
å son ayant cause dans un Etat de 
l'Union : 

a) la dcnominalion de la variete 
nouvelle ne peut, dans aucun des 
Etats de l'Union, ctre utilisee comme 
dcnomination d'une autre varietc de 
la meme espcce botanique ou d'une 
espeee voi sinc; 

b) la dcnomination de la varieh~ 
nouvclle est consideree comme la dc
signation gcnerique pour cette va
riete. En conscquence, ponr une dc
nomination identique it celle de la 
variclc nouvelle ou susceptible de 
creer une confusion avec elle, nul 
ne peut, sous rcserve des dispositions 
du paragraphe (10), en demander 
l'enregistrement, ni obtenir la pro
tection, a titre de marque de fabrique 
ou de commercc, pour des produils 
identiq11cs ou similaires, au sens de 
la ICgislation sur les marques, dans 
un Etat queleonque de l'Union. 

(9) Pour le mcme produit, il est 
permis d'ajouter a la denomination 
de la varictc nouvclle une marque de 
fabrique ou de commerce. 

(10) Il n'est pas portc atteinte aux 
droils anterieurs de tiers portant sur 
des signes scrvant a distinguer leurs 
produits ou leur entreprise. Si, en 
vertu d'un droil anterieur, l'ulilisa
tion de la denomination d'une va
riete nouvelle est interdite a une per
sonne qui, conformcment aux dispo
sitions du paragraphe (7), est obli
gee de l'utiliser, le service compelenl 
exige, le cas echeant, que l'obtenteur 

ningsmaterial av en ny sorl, är skyl
dig att använda benämningen på 
den nya sorten, även efter det att 
skyddet för sorten upphört, såvida 
icke äldre rättigheter utgör hinder 
häremot enligt bestämmelserna i mo
ment 10. 

8. Från och med den dag skydd 
meddelats en förädlare eller hans 
rättsinnehavare i en unions stat: 

a) kan benämningen på den nya 
sorten ej i någon av unionsstaterna 
användas som benämning på annan 
sort av samma eller närbesläktad 
växtart; 

b) skall heniimningen på den nya 
sorten anses såsom generisk beteck
ning för denna sort. I följd härav 
kan icke i någon av unionsstaterna, 
såvida ej annat följer av bestämmel
serna i moment 10, en beteckning, 
som är identisk med benämningen 
på den nya sorten eller är ägnad att 
framkalla förväxling med denna, an
mälas till registrering eller medde
las skydd som fabriks- eller handels
märke för varor av samma eller lik
nande slag i märkeslagstiftningens 
mening. 

9. Det är tillåtet att, för samma 
vara, till benämningen på den nya 
sorten foga ett fabriks- eller handels
märke. 

10. Intrång göres ej i tredje mans 
äldre rättigheter rörande kännetec
ken, som tjänar till att utmärka 
hans varor eller företag. Om i kraft 
av en äldre rättighet någon, som en
ligt bestämmelserna i moment 7 är 
ålagd att bruka benämningen på en 
ny sort, är förhindrad göra detta, 
skall den behöriga myndigheten i 
förekommande fall anmoda förädla
ren eller hans rättsinnehavare att fö-
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ou son ayant causc propose une antre 
denomination pour la variel<; non
velle. 

Article 14 
(1) Le droit reconnu å l'oblenteur 

selon les disposilions de Ja prescnte 
Convention est indcpendant des 
mesures adoptees dans chaquc Elat 
de l'Union en vuc d'y rcglementer la 
production, le contrölc et la commer
cialisation dcs semenccs et plants. 

(2) Toutefois, ces dcrnieres mc
sures devront cviler, aulant quc pos
siblc, de faire obstaele å l'application 
des dispositions de la prescnte Con
vention. 

Articlc 15 
Les organcs permanents de I'Union 

sont : 
a) le Conseil; 
b) le Secrelariat general, denom

rne Bureau de l'Union internaUonale 
pour la protcclion des oblentions 
vegetales. Ce Burcau est plae1~ sous 
la Haute surveillanee de Ja Confede
ration suisse. 

Arliele 16 
(1) Le Conseil est compose <les re

presentants des Etats de l'Union. 
Chaquc Etat de l'Union nommc un 
representant au Conseil et un sup
pleant. 

(2) Les representants ou sup
pleants peuvent ctre accompagnes 
d'adjoints ou de conseillcrs. 

(3) Chaquc Etat de l'Union dis
pose d'une voix au Conseil. 

Article 17 
( 1) Les Etats signataires de la prc

sente Convenlion, qui ne l'ont pas 
encore ratifice, sont invitcs ~1 titre 
d'observatcurs aux reunions dn Con
seil. Lenrs representanls ont voix 
consultativc. 

reslå en annan benämning för den 
nya sorten. 

Artikel 14 
1. Den rätt, som enligt bestämmel

serna i denna konvention tillerkänts 
förädlaren, är oberoende av de åt
gärder, som unionsstat vidtar för att 
där reglera produktionen, kontrollen 
och handeln med utsäde och vegeta
tivt material. 

2. Det bör dock såvitt möjligt und
vikas, att sådana åtgärder hindrar 
tillämpningen av bestämmelserna i 
denna konvention. 

Artikel 15 
Unionens permanenta organ är: 

a) rådet; 
b) generalsekretariatet, som be

nämns bvrån för internationella uni
onen för ·~kydd av växtförädlingspro
dukter. Denna byrå är underställd 
det Schweiziska Edsförbundets höga 
överinseende. 

Arlikel 16 
1. Rådet består av representanter 

för unionsslaterna. Varje unionsstat 
utser en representant till rådet och 
en suppleant. 

2. Represenlan lerna eller supple
anterna kan åtföljas av assistenter 
eller rådgivare. 

3. Varje unionsstat har en röst i 
rådet. 

Artikel 17 
1. Denna konventions signatärsta

ter, som ännu ej ratificerat komren
tionen, är i egenskap av observatö
rer inbjudna till rådets sammanträ
den. Deras represenlanter får deltaga 
i överläggningar men icke i omröst
ningar. 
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(2) A ces rcunions peuvent cgale
ment etre invites d'autres observa
teurs ou des experts. 

Article 18 

(1) Le Conseil elit parmi ses mem
bres un · President et un premier 
Vice-president. Il peut clire d'aulres 
Vice-presidents. Le premier Vice
president remplace de droit le Presi
dent en cas d'empechemcnt. 

(2) La duree du mandat du Presi
dent est de trois ans. 

Articlc 19 

(1) Le Conseil se rcunit sur con
vocation de son President. 

(2) Il tient une session ordinaire 
une fois par an. En outre, le Presi
dent peut reunir le Conseil a son 
initiative; il doit le rcunir dans un 
dclai de trois mois qu::md un tiers 
au moins dcs Etats de !'Union en a 
fait la demande. 

Article 20 

(1) Le Conseil ctablit son rcgle
menl interiem. 

(2) Le Conseil elahlil le reglemcnt 
adminislratif el financiC'r de l'Union, 
le Gouvcrnement de la Confcdcration 
suisse entendu. Le Gouvcrnement de 
la Confederation suisse en assurc 
I' execu lion. 

(3) Ces reglcments ct leurs modi
fications eventuelles doivent Ctre 
adoptes a la majorite des trois quarts 
des Etats de !'Union. 

Arlicle 21 

Les missions du Conseil sont les 
suivantes: 

a) etudier les mesures propres å 
assurer la sauvegarde et å favoriser 
le developpement de l'Union; 

b) examiner le rapport annuel 
d'activitc de !'Union et ctablir le pro
gramme des travaux futurs de celle
ci; 

2. Till dessa sammanträden kan 
jämväl inbjudas andra observatörer 
eller sakkunniga. 

Artikel 18 

1. Rådet väljer bland sina med
lemmar en ordförande och en förste 
vice ordförande. Det kan välja ytter
ligare vice ordförande. Vid förfall för 
ordföranden ersätts denne stadgeen
ligt av förste vice ordföranden. 

2. Uppdrag såsom ordförande gi
ves för en tid av tre år. 

Artikel 19 

1. Rådet sammanträder på ordfö
randens kallelse. 

2. Det håller ordinarie samman
träde en gång om året. Dessutom 
kan ordföranden sammankalla rå
det på eget initiativ; han skall sam
mankalla detta inom tre månader 
när minst en tredjedel a\· unionssta
terna gjort framställning därom. 

Artikel 20 

1. Rådet fastställer sin arbetsord
ning. 

2. Efter hörande av Schweiziska 
Edsförbundets regering anlar rådet 
unionens administrativa och finan
siella ·reglemente. Schweiziska Eds
förbundets regering svarar för del
tas genomförande. 

3. Dessa förordningar och eventu
ella ändringar i dem skall godkän
nas med tre fjärdedels majoritet av 
unionsstaterna. 

Artikel 21 

Rådet har till uppgift att 

a) undersöka lämpliga åtgärder 
för att trygga unionens bestånd och 
främja dess utveckling; 

b) granska årsberättelsen över 
unionens verksamhet och fastställa 
programmet för dess framtida arbete; 
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c) donner au Secretaire general, 
dont les attributions sont fix.ees å 
l'article 23, toutes directives neces
saires, y compris celles concernant 
la liaison avec les services nationaux; 

d) examiner et approuver le bud
get de !'Union et fixer, conforme
ment aux dispositions de l'article 26, 
la contribution de chaque Etat mem
bre; 

e) examiner el approuwr les 
comptes presentes par le Secrelaire 
general; 

f) fixer, conformement aux dispo
sitions de l'article 27, Ja dale et le 
lien des conferences prevues par le
dit article et prendre les mesurcs 
necessaires å leur preparation; 

g) faire au Gouvernement de la 
Confederation suisse les proposi
tions concernant Ja nomination du 
Secr6taire general et des fonclion
naircs du cadre snperieur; 

h) d'une maniere gen6rale, pren
dre toutcs decisions en vue dlu hon 
fonctionnement de !'Union. 

Article 22 
Les dccisions du Conseil sont pri

ses å la majorite simple des mem
bres presents, sauf dans les cas pre
vus par les articlcs 20, 27, 28 et 32, 
ainsi que pour le vote du budget ct 
la fixation des contributions de 
chaque Etat. Dans ces deux derniers 
cas, la majorite requise est cclle des 
trois quarts dcs membres presents. 

Articlcs 23 
(1) Le Bureau de !'Union est 

charge d'executer toutes les missions 
et tåches qui Ini sont confiees par 
le Conseil. Il est dirige par le Secre
taire general. 

(2) Le Secretaire general est re
sponsable devant le Conseil; il assure 
l'execution des decisions du Conseil. 

Il presente le budget å l'approba
tion du Conseil et en assure l'execu
tion. 

c) till generalsekreteraren, vars 
åligganden fastställts i artikel 23, ge 

. alla erforderliga direktiv inbegripet 
sådana, som avser förbindelserna 
med de inhemska myndigheterna; 

d) granska och godkänna unio
nens budget och enligt bestämmel
serna i artikel 26 fastställa bidrag 
för varje medlemsstat; 

e) granska och godkänna de av 
generalsekreteraren framlagda rä
kenskaperna; 

f) enligt bestämmelserna i artikel 
27 fastställa datum och plats för de 
konferenser, som sägs i nämnda ar
tikel, och vidta erforderliga åtgärder 
för att förbereda dessa; 

g) hos Schweiziska Edsförbundets 
regering framlägga förslag till ut
nämning av generalsekreterare och 
ledande befattningshavare; 

h) i övrigt fatta alla de beslut som 
erfordras för att främja ett ända
målsenligt utövande av unionens 
verksamhet. 

Artikel 22 
Rådets beslut fattas med enkel 

majoritet av närvarande medlem
mar, utom i de fall som angives i ar
tiklarna 20, 27, 28 och 32 eller då 
omröstning hålles om budgeten och 
fastställande av bidrag från varje 
stat. I de två sistnämnda fallen be
hövs tre.fjärdedelars majoritet av de 
närvarande medlemmarna. 

Artikel 23 
1. Unionens byrå har att fullgöra 

alla uppdrag och åligganden, som rå
det anförtrolt den. Byrån leds av ge
neralsekreteraren. 

2. Generalsekreteraren är ansvarig 
inför rådet; han vakar över verk
ställigheten av rådets beslut. 

Han framlägger budgeten för rå
dets godkännande och vakar över 
verkställigheten av denna. 
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Il rend compte annucllcment au 
Conseil de sa gestion et lui presente 
un rapport sur les aclivites et la si
tuation financiere de l'Union. 

(3) Le Secretairc general ct les 
fonctionnaircs du cadre superieur 
sont nommcs, sur proposition du 
Conseil, par le Gouwrnement de la 
Confederation suisse qui fixe les con
ditions de leur engagemcnl. 

Le statut cl la remuneration des 
autres cadres du Bureau de l'Union 
sont fixcs par le rcglement adminis
tratif et financier. 

Article 24 
Le Gouvernement de la ConfCdc

ration suissc surveille les depenses 
du Bureau de !'Union internationale 
pour la protection des oblentions ve
getales ainsi que les comptes de cc 
dernier. Il prcsentc au Conscil un 
rapporl annuel sur sa mission de 
contröle. 

Articlc 25 
Les modalites de la coopcralion 

lechnique el adminislrativc de 
l'Union pour la protection des obten
tions vegetales et des Unions gerecs 
par les Burcaux intcrnationaux 
reunis pour la protection de la pro
priete industrielle, lilterairc ct ar
tisiique scronl deLcrminccs par un 
reglement, etabli par le Gouverne
mcnt de la Confcderation suisse en 
accord avec les Unions inleress~es. 

Article 26 
(1) Les depcnses de l'Union sont 

couvertes: 
a) par les contribntions annuelles 

des Etals de I'Union; 
b) par la remuncration de presta

tions de services; 
c) par des rccettes diverses. 
(2) Pour delcrminer le montant 

de leur conlribulion annuelle, les 
Etats de l'Union sont repartis en 
trois classes : 

Han redovisar årligen hos rådet 
för sin förvaltning och underställer 
rådet en redogörelse för unionens 
verksamhet och finansiella läge. 

3. Generalsekreteraren och de le
dande befatlningshaYarna utnämns 
på rådets förslag av Schweiziska 
Edsförbundets regering, som bestäm
mer anställningsvillkoren. 

Tjänsteställning och avlönings
förhållanden för övriga befattnings
havare "id unionens byrå fastställs i 
det administrativa och finansiella 
reglemenlet. 

Artikel 24 
Schweiziska Edsförbundets rege

ring har överinseende över utgifter
na för byrån för internationella unio
nen för skydd av växtförädlingspro
dukter och över byråns räkenskaper. 
Den framlägger för rådet en årsrap
port angående sitt kontrolluppdrag. 

Artikel 25 
Formerna för tekniskt och admini

strativt samarbete mellan unionen 
för skydd av växlförädlingsproduk
tcr och <le unioner, som förvaltas av 
de förenade internationella byracr
na för skydd av den industrielia, lit
terära och konstnärliga äganderät
ten, skall fastställas genom elt av 
Schweiziska Edsförbundets regering, 
efter överenskommelse med vederbö
rande unioner, upprättat reglemente. 

Artikel 26 
1. Unionens utgifter täcks: 

a) med unionsstalernas årliga bi
drag; 

b) med ersättningar för utförda 
tjänsler; 

c) med andra slags inkomster. 
2. Vid fastställandet av de årliga bi
dragens storlek är unionsstaterna in
delade i tre klasser: 
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tre classe .. cinq unites 
20 classe .. trois uniles 
3c classe . . une unitc 
Chaque Etat de !'Union contribue 

a raison du nombre d'unites de la 
classe a laquelle il appartient. 

(3) La valeur de l'unite de parti
cipation est oblenue en divisanl., pour 
la periode budgctaire consideree, le 
montant total des depenses ncces
sairement couverles par les contri
butions des Etats par le nombre to
tal des unitcs. 

( 4) Chacun dcs Etals de l'Union 
designe, au moment de son acces
sion, la classe dans laquelle il desire 
etre range. Toutefois, chaqne Elat 
de l'Uni.on pcut declarer ulterieure
ment qu'il desire eLrc rangc dans 
une aulre classe. 

Cette dcclaralion doil intervenir six 
mois au moins avant la fin de l'exer
cice precedant celui pour lequel le 
changement de classe prend effet. 

Article 27 
( 1) La prcscnte Convention est 

soumise a des revisions pcriodiques 
en vue d'y introduire les amCliora
tions de nature a pcrfectionner le 
sysU·me de \'Union. 

(2) A cet effet, des Conförences ont 
Iieu tous les cinq ans, a moins que le 
Conseil, a la majorite dcs cinq 
s1x1emes des membres presents, 
n'eslime que la Lenue d'une telle Con
förence doit ctre avancce ou retar
dce. 

(3) La ConfCrence ne dclibC:re va
lablement que si la moilie au moins 
des Elats membres de l'Union v sont 
represen les. • 

Pour elre adoplc, le Lexle revise 
de la Convention doit receuillir la 
majoritc <les cinq sixicmes des Etats 
membres de l'Union reprcsentes a 
la Conference. 

( 4) Le tex te revise entre en vi
gueur, a l'egard des Etats de l'Union 
qui l'ont ratifie, lorsqu'il a ete rali-

Klass 1 .. fem enheter 
Klass 2 .. tre enheter 
Klass 3 . . en enhet 
Varje unionsstat bidrar i förhål

lande till antalet enheter av den 
klass den tillhör. 

3. Värdet av varje deltagarenhet 
erhålls genom att för den berörda 
budgetperioden totalbeloppet av de 
utgifter, som måste täckas genom 
staternas bidrag, divideras med to
tala antalet enheler. 

4. Vid sin anslnlning till konven
Lionen uppger varje unions stat den 
klass den önskar tillhöra. Emellertid 
kan varje unionsstat sedermera för
klara, att den önskar tillhöra en an
nan klass. 

Denna förklaring skall göras minst 
sex månader före utgången av det 
verksamhetsår, som föregår det år, 
för vilket klassförändringen skall 
gälla. 

Artikel 27 
1. Förevarande konvention under

kastas periodiska revisioner för att 
i densamma skall införas sådana för
bättringar, som iir ägnade att full
ända det för unionen gällande syste
mel. 

2. För detta ändamål hålls konfe
renser vart femte år, såvida icke rå
det med fem sjättedelars majoritet 
av ni-in·arande medlemmar anser, att 
dylik konferens skall hållas vid en 
tidigare eller senare tidpunkt. 

:3. Konferensen iir beslutmässig 
endast när minst hälften av unio
nens medlcmsstater därvid är före
trädda. 

För att bli antagen skall konven
tionens reviderade text samla en 
majoritet på fem sjättedelar av de 
vid konferensen företrädda unions
slalerna. 

4. Den reviderade texten träder i 
kraft gentemot de unionsstater som 

ratificerat densamma, då den ratifi-
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fie par les cinq sixiemes des Etats 
de !'Union. L'entree en vigneur in
tervient trente jours apres le. depöt 
du dernier des instruments de rati
fication. Toutefois, si la majorile 
des cinq sixiemes des Etats de 
!'Union representcs å Ja Conference 
estime que le texte revise comporte 
des modifieations d'une nature lelle 
qu'elles excluent, pour les Elals de 
l'Union qui ne ratifieraient pas ledit 
texte, la possibilitc de rester lies par 
le texte anterieur å l'egard des autres 
Etats de !'Union, l'entree en vigueur 
du texte revisc intervient deux ans 
apres le depöt du dernier des instru
ments de ratifieation. En pareil cas, 
le texte antcrieur cesse, å compter 
de ladite entrce en vigueur. de lier 
les Etats ayant ratifie le Lexte re
visc. 

Article 28 
( 1) Les langues frall(;.aise, alle

mande et anglaise sont uHlisees par 
le Bureau de l'Union dans l'accom
plissement de ses missions. 

(2) Les rcunions du Conseil ainsi 
que les ConfCrenees de revision se 
tiennent en ces trois langues. 

(3) Le Conseil peut decider, en 
tant que de besoin, å la majoritc des 
trois quarts des membres presents, 
que d'autres langues seront utili
sees. 

Article 29 
Les Elats de l'Union se reservenl 

la faculle de conclure entre eux des 
arrangements particuliers pour la 
protection des obtentions vegetales, 
en tant que ces arrangements ne 
contreviennent pas aux dispositions 
de la presente Convention. 

Les Etats de l'Union qui n'ont pas 
partieipe a de tels arrangements sont 
admis a y adherer sur leur demande. 

Article 30 
(1) Chaque Etat de l'Union s'en

gage a prendre toutes mesures neces-

cerats av fem sjättedelar av unions
staterna. Ikraftträdandet sker trettio 
dagar sedan det sista ratifikations
instrumentet deponerats. Anser 
emellertid en majoritet på fem sjät
tedelar av de vid konferensen före
trädda unionsstaterna, att den revi
derade texten innehåller ändringar 
av sådan beskaffenhet alt de för 
unionsstater, som ej ratificerar den
na text, utesluter möjligheten att 
gentemot de övriga unionsstaterna 
förbl'i bundna av den föregående 
texten, inträder ikraftträdandet av 
den reviderade texten två år efter 
det att det sista ratifikationsinstru
mentet har deponerats. I detta fall 
upphör den tidigare texten från och 
med detta ikraftträdande att binda 
stater, som ratificerat den revidera
de texten. 

Artikel 28 
1. Vid fullgörande av sina upp

drag atlYänder unionens byrå frans
ka, tyska och engelska språken. 

2. Rådets sammanträden och re
visionskonfcrenserna hålls på dessa 
tre språk. 

3. Rådet kan, om så behövs, med 
tre fjiirdedelars majoritet av närva
rande medlemmar bestämma att 
andra språk skall användas. 

Artikel 29 
Unionsstaterna förbehåller sig 

rätten att sinsemellan träffa särskil
da överenskommelser för skydd av 
växtförädlingsproduktcr i den mån 
dessa överenskommelser ej strider 
mot bestämmelserna i förevarande 
konvention. 

Unionsstater, som ej deltagit i så
dana överenskommelser, är oför
hindrade att, efter framställning, an
sluta sig till desamma. 

Artikel 30 
1. Varje unionsstat förbinder sig 

att vidta alla erforderliga åtgärder 
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saires pour l'application de la prc
sente Convention. 

Il s'engage notamment : 
a) a assurer aux ressortissants des 

autres Etats de l'Union les rccours 
legaux approprics lcur permcttant 
de dCfendre efficacement les droits 
prevus par la presente Convention; 

b) a clablir Ull service special de 
la protcction des obtentions vege
tales ou a charger nn scnicc <leja 
existant de cette protection; 

c) å assurer la communication au 
public <les informations relalives a 
celte prolection el au minimum la 
publicalion periodiqne de la liste des 
titres delivres. 

(2) Des accords particuliers peu
vent cgalement etre conclus entre les 
Etats de l'Union, en vue de l'utilisa
tion eventuelle en commun de servi
ces charges de proccder a l'examen 
des varieles nouvelles, prevu a l'ar
ticle 7, et au rassemblement des col
lections et documents de reference 
necessaires. 

(3) Il est enlendu qu'au moment 
du depöt de son instrument de rati
ficalion ou d'adhesion, chaquc Elat 
doit etre en mesure, conformement 
a sa Iegislalion interne, de donner 
effet aux dispositions de la prcsente 
Convcntion. 

Article 31 
(1) La prcsenle Convention est 

ouverle jusqu'au dcux decembre mil 
neuf cent soixante-deux :i la signa
ture des Etats reprcsentcs å la Con
ference de Paris pour la prolection 
des obtentions vegetales. 

(2) La presente Convention est 
soumise å ratification; les instru
ments de ratification sont deposes 
auprcs du Gouvernement de la Re
publique fram;;aise, qui nolifie ce de
pöt aux Etats signalaires. 

(3) Des qu'elle a etc ratifiee par 
trois Etats au moins, la Convention 
entre en vigueur entre ces Etats 
trente jours aprcs le dcpöt du troi-

för tillämpning av förevarande kon
vention. 

Särskilt förbinder den sig: 
a) att tillförsäkra övriga unions

slaters medborgare lämpliga rättsme
del för att möjliggöra för dem att 
effektivt försvara de i denna konven
tion upptagna rättigheterna; 

b) att inrätta en särskild myndig
het för skydd av växtförädlingspro
cluktcr eller uppdra åt en redan be
fintlig myndighet att svara för detta 
skvdd: 

c) att offentliggöra meddelanden 
rörande detta skydd, åtminstone i 
form av ett periodiskt offentliggö
rande av en förteckning över med
delade skyddsrättigheler. 

2. Särskilda överenskommelser 
kan också träffas mellan unionssta
lerna om eventuellt gemensamt anli
tandc av myndigheter som har att 
genomföra den i artikel 7 föreskriv
na undersökningen av nya växtsor
ter och alt samla erforderliga kollek
tioner och dokument i referenssyfte. 

3. Det är underförstått alt vid den 
tidpunkt, då ratifikations- eller an
slutningsinstrumenlen deponeras, 
varje stat skall enligt sin nationella 
lagstiftning vara i stånd att genom
föra denna konventions bestämmel
ser. 

Artikel 31 
1. Denna konvention står intill 

den andra december nittonhundra
sextiotvå öppen för undertecknande 
av de stater, som varit företrädda vid 
Pariskonferensen för skydd av växt
förädlingsprodukter. 

2. Förevarande konvention är un
derkastad ratifikation; ratifikations
instrumenten deponeras hos Franska 
Republikens regering, som underrät
tar signatärstaterna härom. 

3. Så snart konventionen ratifice
rats av minst tre stater, träder den 
i kraft mellan dessa stater trettio 
dagar efter det att det tredje rati-
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s1eme instrument de ratification. A 
l'egard de chacun des Etats par les
quels elle est ratifice ulterieurement, 
elle entrc en vigueur trente jours 
apres le depöt de son instrument de 
ratification. 

Article 32 
( 1) La prcsente Conwntion est 

ouverte å l'adhcsion des Etals non 
signataires dans les conditions prc
vues aux paragraphes ( 3) et ( 4) du 
prcsente arliclc. 

(2) Les demancles d'adhesion sont 
adressees au Gouvernement de la 
Confedcration suisse, qni les nolifie 
aux Elats de !'Union. 

(3) Les demandes d'adhcsion sont 
etudiees par le Conseil en tenant 
compte notammenl dcs dispositions 
de l'article 30. 

En egard å la nature de la dCcision 
qui doit intervenir, et å la difference 
de la regle rctenue pour les Confc
renccs de revision, l'adhcsion d'un 
Etat non signataire est acquise si sa 
demande est acceptöe å la majoritc 
des quatre cinquicmes des membrcs 
presents. 

Au moment du vote, les trois 
quarts clcs Etats de l'Union doivcnl 
etrc rcpresentcs. 

( 4) En cas de decision favorable, 
l'inst.rumcnt d'adhcsion est depose 
aupres du Gonvernement de la Con
fedcration suisse, qui nolifie ce dc
pöt aux Etats de l'Union. 

L'adhesion prend effet trente 
jours aprcs le clcpöt de cet instru
ment. 

Article 33 
(1) Au moment de la ratification 

de la Convention s'il s'agit d'un Elat 
signataire, ou en presentant sa de
mande d'adhesion s'il s'agil d'un 
autre Elat, chaque Etat indique, dans 
le premier cas, au Gouvernement de 
la Rcpublique frarn;aise ou, dans le 
deuxiemc cas, au Gouvernement de 
la Confedcration suisse, Ja Jiste des 

fikationsinslrumentet deponerats. 
Gentemot varje stal, som senare rati
ficerar konventionen, träder denna i 
kraft trettio dagar efter det att sta
tens ralifikalionsinstrument depone
rats. 

Artikel 32 
1. Denna konvenlion står öppen 

för anslutning av icke-signatärstaler 
under de villkor, som uppställts 
momenten 3 och 4 i denna artikel. 

2. Ansökningar om anslutning 
skall tillställas Schweiziska Edsför
bundets regering, som underrättar 
unionsslaterna därom. 

3. Ansökningar om anslutning 
granskas av rådet under beaktande 
särskilt av bestiimmelserna i artikel 
ao. 

Med hänsyn till beskaffenheten av 
det beslut som skall fattas och med 
avvikelse från den för revisionskon
fcrenscrna uppsUillda regeln, vinner 
en icke-signalärstats ansökan om an
slutning bifall därest den godkänns 
med fyra femtedelars majoritet av 
närvarande medlemmar. 

Vid omröstning skall tre fjärde
delar av unionsstalcrna varu förc
triidda. 

4. Bifalles ansökan om anslut
ning, deponeras anslutningsinstru
mentel hos Schweiziska Edsförbun
dels regering, som underrättar uni
onsslaterna härom. 

Anslutningen går i verkställighet 
trettio dagar efter det instrumentet 
deponerats. 

Artikel 33 
1. Vid konventionens ratificering 

av en signatärstat eller vid en icke
signahirslats ingivande av ansökan 
om anslutning liimnar staten i första 
fallet till Franska Republikens rege
ring och i andra fallet till Schwei
ziska Edsförbundcts regering en lista 
över de viixtsläkten eller växtarter, 
för vilka den förpliktar sig att till-
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genres ou espcces pour lesquels il 
s'engage a appliquer les dispositions 
de la Convention dans les eonditions 
prcvues a l'article 4. Il precise, en 
outre, dans le cas de genres ou. espc
ees vises au paragraphe (4) dudit ar
ticle, s'il enlencl se prcvaloir de la 
faculle de limilation ouverte par 
cette disposition. 

(2) Chaque Etat de l'L"nion qui 
decide ulterieurement d'appliquer les 
dispositions de la Convenlion il. d'au
tres genres ou especes, lransmet les 
mcmes indications que celles prcvucs 
au paragraphe (1) du present .article 
au Gouvernement de la Confedera
tion suisse et au Bureau de l'Union, 
au moins trente jours avant la mise 
en application de sa decision. 

(3) Le Gouvernement de la Re
publique fran<;aise OU, le cas echeant, 
le Gouvernement de la Confcderation 
suissc, transmet immcdiatement a 
lous les Etats de l'Union les indica
tions visees aux paragraphcs (1) et 
(2) du present arlicle. 

Article 34 
(1) Tout Etat de l'Union d·~clare, 

au moment de la signature, de la 
ratification ou de !'adhesion, si la 
Convention est applieable a !'ensem
ble ou a une partie de ecs territoires 
OU a Ull, a plusieurs, OU a l'ens.emble 
des Etats on territoires pour lesquels 
il est habile ~\ stipulcr. 

Il peut, a Lout moment, par la 
suite, en verlu d'une notifiealion au 
Gouvcrnement de la ConfCdcration 
suisse, complCter cette declaration. 
La notifieation prend effet trente 
jours apres sa reception par ce dcr
nier Gouvernement. 

(2) Le Gonvernement qui a re<;u 
les declarations ou nolifications men
tionnees au paragraphe (1) du pre
sent artiele en informe tous les Etats 
de l'Union. 

liimpa konventionens bestämmelser 
under de i artikel 4 uppställda vill
koren. Om det är fråga om växtsläk
ten eller växtarter, som avses i ar
tikel 4 moment 4, anger staten dess
utom huruvida den avser alt utnytt
ja den däri angivna möjligheten att 
s ladga begränsningar. 

2. Varje unionsstat, som seder
mera beslutar att tillämpa konven
tionens bestämmelser på andra växt
släk.ten eller växtarter, överlämnar 
minst trellio dagar före beslutets 
ikraftträdande till Schweiziska Eds
förbundets regering och till unionens 
byrå samma uppgifter som angivits 
i moment 1 i denna artikel. 

3. Franska Republikens regering 
respektive Schweiziska Edsförbun
dets regering vidarebefordrar ome
delbart lill samtliga unionsstater de i 
momenten 1 och 2 i denna artikel 
angivna uppgifterna. 

Artikel 34 
1. Varje unionsstat förklarar vid 

konventionens undertecknande, dess 
ratificering eller vid anslutning till 
densamma huruvida konventionen 
är tilHimplig på unionsstatens terri
torium i dess helhet eller en del där
av eller på en, flera eller samtliga sta
ter eller territorier, för vilka den är 
berälligad all falla beslut. 

Den kan sedermera niir som helst 
genom meddelande till Schweiziska 
Edsförbundets regering fullständiga 
denna förklaring. l\fr<ldelandet får 
verkan trettio dagar efter det att det 
mottagits av den nämnda regering
en. 

2. Regering, som mottagit de i 
moment 1 i denna artikel omniimn
da förklaringarna eller meddelande
na, underrättar samtliga unionssta
ter därom. 
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Article 35 
Nonobstant les dispositions de l'ar

ticle 6, tout Etat de l'Union a la fa
culte, sans qu'il en resulte d'obliga
tion pour les autres Etals de l'Union, 
de limiter l'exigence de nouveaute 
prevue a l'article susvise, en ce qui 
concerne les varieles de creation re
cente, existant au moment de l'enlree 
en vigueur de la presente Conven
tion å l'egard dudit Etat. 

Article 36 
(1) Si, au moment de l'entree en 

vigueur de la prcsente Convention a 
l'cgard d'un Elat de l'Union, l'obten
teur d'une varicte nouvelle protegce 
dans cet Etat ou son ayant cause 
bcneficie dans Iedit Etat de la pro
teclion de la dcnominalion de cette 
variete å titre de marque de fabrique 
ou de commerce pour des prodnits 
identiques ou similaires au sens de 
la Iegislation sur les marques, il peul, 
soit renoncer a la protection a titre 
de niarque de fabrique ou de cmn
merce, soit dcposcr une nouvelle de
nomination pour la varietc au li.eu 
de la denomination ancienne. Si, 
dans un delai de six mois, unc nou
velle dt•nomination n'est pas depo
sce, l'oblenteur ou son ayant cause 
ne peul plus faire valoir de droit a 
la marque de fabrique ou de com
merce ponr les produits susvises. 

(2) Si une nouvelle denomination 
est enregistrce ponr la varicte, l'ob
tentcur ou son ayant cause ne peut 
interdire l'utilisation de la denomi
nalion anlerieure qu'apres l'expira
tion d'nn delai d'une annee å comp
ter de la publication de l'enregistre
ment de la nouvelle denomination, 
aux personnes qui, avant l'entrce en 
vigueur de la presente Convention, 
elaient tenues d'utiliser l'ancienne 
d<'.•nomination. 

Article 37 
La presente Convention ne saurait 

porter attcinte aux droits acquis soit 

Artikel 35 
Utan hinder av bestämmelserna i 

artikel 6 kan varje unionsstat, utan 
att någon förpliktelse för de övriga 
unionsstaterna därav uppstår, be
gränsa del i sagda artikel uppställda 
nyhetskravct beträffande nyligen 
framställda sorter, som finns vid 
konventionens ikraftträdande i sta
ten. 

Arlikel 36 
1. Om vid tiden för konventionens 

ikraftträdande i en unionsslat en för
~idlare, som framställL en i denna stat 
skyddad ny sort, eller hans rättsinne
havare åtnjuter skydd i denna stat 
för sortbenämningen såsom fabriks
eller handelsmärke för samma eller 
liknande varor i märkeslagstiftning
ens mening, kan han antingen avstå 
från miirkesskyddet eller i stället för 
den föregående benämningen föreslå 
en ny benämning för sorten. Har en 
ny benämning ej föreslagits inom 
sex månader kan förädlaren eller 
hans rättsinnehavare ej längre göra 
gii.llande någon rätt till fabriks- eller 
handelsmärke för nämnda produk
ter. 

2. Registreras en ny benämning 
för sorten, kan den, som före kon
ventionens ikraftträdande var skyl
dig att begagna den föregående be
nämningen, icke av förädlaren eller 
hans rättsinnehavare förbjudas att 
använda denna förrän efter en tid 
av ett år från kungörandet av den 
nya benämningen. 

Artikel 37 
Denna konvention kan icke in

kräkta på de rättigheter, som förut 
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en vertu <les legislation nationales 
<les Etats de !'Union, soit par suite 
d'accords intervenus entre ces Etats. 

Article 38 
(1) Tout differend en tre deux ou 

plusieurs Etats de !'Union, qui con
cerne !'interpretation ou l'applica
tion de la prcsente Convention et n'a 
pas ete reglC par voie de ncgocfation 
est, sur demande de l'un des Etats 
intfresses, soumis au Conseil qui 
s'emploie a provoquer un accord en
tre lesdits Etats. 

(2) Si un tel accord n'est pas rea
lise dans un delai de six mois a 
compler du moment oi1 le Conseil a 
etc saisi du differcnd, celui-ci est sou
mis a un Tribunal arbitral SUl' sim
ple requete d'un des Etats interesscs. 

(3) Le Tribunal est composc de 
trois arbitrcs. 

Dans le cas oi1 deux Etats sont par
ties au differend, chaquc Etat de
signe un arbitre. 

Dans les cas ou plus de deux Etals 
sont parties au differend, denx des 
arbitres sont designcs d'un commun 
accord par les Etats interesses. 

Si les Elats interesscs n'ont pas 
designc les arbitres dans un dC!ai de 
deux mois a compter de la date a 
laquelle la demande de constilution 
du Tribunal leur a etc nolifit;e par 
le Bureau de l'Union, chacun des 
Elats interess6s peut clemander au 
President de la Cour internationale 
de Justice de proceder aux clcsigna
tions n6cessaires. 

Le Tiers-arbitre est rlesigne dans 
tous ks cas par le President de la 
Cour internntionale <le .J uslice. 

Si le President est ressorlissant de 
l'un des Etats parties au differend, 
le Vice-president procede aux dCsi
gnations visees ci-dessus, a moins 
qu'il nc soit lui-mcme ressorlissant 
de l'un des Etats parties au diffe
rencl. Dans cc dcrnier cas, il appar
tient au membre de la Cour qui n'est 
pas lni-meme ressortissant de l'un 

förvärvats genom unionsstaternas 
egen lagstiftning eller genom över
enskommelser mellan dessa stater. 

Artikel 38 
1. Tvist mellan två eller flera· uni

onsstater, som avser tolkningen eller 
tillämpningen av denna konvention 
och som ej avgjorts förhandlingsvä
gen, hänskjuts på begäran av en av 
de berörda staterna till rådet, som 
försöker åstadkomma enighet mel
lan staterna. 

2. Om enighet ej kan nås inom sex 
månader från den tid rådet tagit be
fattning med tvisten, hänskjuts tvis
ten till skiljedomstol på begäran av 
en av de berörda staterna. 

3. Skiljedomstolen består av tre 
skiljemän. 

Är två stater parter i tvisten, utser 
varje stat en skiljeman. 

Är flera än två stater parter i tvis
ten, utses två av skiljemännen av de 
berörda staterna efter därom träffad 
överenskommelse. 

Har de berörda staterna ej utsett 
skiljemän inom två månader från 
den dag då ansökan om domstolens 
inrättande delgivits dem genom uni
onens byrå, kan varje berörd stat hos 
internationella domstolens president 
anhålla att han företar de erforder
liga tillsättningarna. 

Den tredje skiljemannen utses un
der alla förhållanden av internatio
nella domstolens president. 

Är presidenten medborgare i en 
av de stater, som är parter i tvisten, 
företar vicepresidenten ovannämnda 
tillsättningar såvida han icke själv 
iir medborgare i en av de stater, som 
iir parter i tvisten. I sistnämnda fall 
ankommer det på ledamot av inter
nationella domstolen, vilken ej själv 
är medborgare i en av de stater som 
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des Etats parties au differend et qui 
a etc choisi par le President de pro
ceder a ces dcsignations. 

( 4) La decision arbitralc est de
finitive el obligatoire pour les Etats 
interesses. 

(5) Le Tribunal regle lui-meme 
sa procedure, å moins que les Etals 
interesses n'en conviennent autre
mcnt. 

(6) Chacun dcs Etats parties au 
differend supporte les frais de sa 
representation devant le Tribunal 
arbitral; les autres frais sont suppor
tcs par parls egales par chacun dcs 
Etals. 

Article 39 
La signalure de la Convention, sa 

ratification ou !'adhesion a laditc 
Com·ention ne doivcnt comporter 
aucune rcservc. 

Arlicle 40 
(1) La presente Convcntion est 

conclue sans !imitation de durce. 
(2) Sons rescrve des dispositions 

de l'article 27, paragraphe (4), si un 
Etat de l'Union dcnonce la Conven
tion, cetle denonciation prend cffet 
å l'cxpiration du delai d'unc annee 
a parlir du jour ou notification de 
cettc denonciation a cte faite par le 
Gouvernemcnt de la Confederation 
suisse aux aulres Etats de l'Union. 

(3) Tout Etat de l'Union peut a 
tout moment declarer que la Con
vention cesse d'etre applicable a ccr
tains de ses tcrriloires 011 dcs Etats 
ou territoires pour lesquels il a sli
pulC en vertu des dispositions de l'ar
ticle 34. Celle declaration prend effet 
a l'expiration du delai d'unc annce 
å partir du jour oi1 notification de 
cctte declaration a ete faite par le 
Gouvernement de la Confödcration 
suisse aux autres Etats de l'Union. 

( 4) Ces denonciations et declara
tions ne sauraient porter attcinle aux 
droits acquis dans le eadre de la 
presente Convention anterieurement 

är parter i tvisten och vilken utsetts 
av presidenten att företa dessa till
sättningar. 

4. Skiljedomen är slutgiltig och 
bindande för de tvistande staterna. 

5. Skiljedomstolen fastställer själv 
regler för förfarandet, om de tvistan
de staterna ej överenskommer om 
annal. 

6. Varje slat som är part i tvisten 
beslridcr koslnaderna för sitt fram
trädande inför skiljedomstolen; de 
övriga kostnaderna häres av var och 
en av staterna med lika belopp. 

Artikel 39 
Undertecknande av konYCntionen 

eller ratifikation av eller anslutning 
till densamma får ej ske med något 
förbehåll. 

Artikel 40 
1. Denna konvention slutes utan 

tidsbegränsning. 
2. Uppsiiger en unionsstat konven

tionen, får denna uppsiigning, med 
förbehåll för besfömmclserna i arti
kel 27 moment 4, verkan elt år efter 
den dag då underrättelse om upp
sägningen liimnals av Schweiziska 
Edsförbundels regering till övriga 
unionsstater. 

3. Varje unionsstat kan när som 
helst förklara, att konventionen 
upphör att vara tillämplig på "\'issa 
av dess territorier eller på stater eller 
territorier, för vilka den fattat be
slut jämlikt bestämmelserna i arti
kel 34. Denna förklaring går i verk
ställighet ett år efter den dag då un
derriittelsc om denna förklaring fam
nats av Schweiziska Eclsförbundets 
regering till övriga unionsstater. 

4. Dessa uppsägningar och förkla
ringar kan icke inkräkta på de rät
tigheter, som inom denna konven
tions ram förvärvats före utgången 
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a l'expiration du delai fixc aux para
graphcs (2) et (:3) du present ar
ticlc. 

Arlicle 41 
( 1) La presenle Convcntion est re

cligee en un exemplaire en J.angue 
franc;aisc, lequel est dcpose aux ar
chives du Gouvernemenl de la Hc
publique fran<;aise. 

(2) Une copie cerlifiee conforme 
esl remise par celui-ci a chacnn dcs 
Gouvernements des Etals signataires. 

(:3) Des traductions officiclles de 
Ja prcsenle Convention seront ela
blies en langues allemande, anglaise, 
espagnole, ilalienne, neerlandaise. 

En foi de quoi, les Plenipolen
tiaires dcsigncs a cette fin, apri·s 
avoir presentc leurs pkins ponvoirs, 
reconnus en bonne ct due forme, ont 
signc la prcsente Convention el: l'ont 
revetue de leur scean. 

Fait a Paris, le deux dcccmhre 
mil neuf cent soixante-el-un. 

Pour la H.epublique fCclerale 
d'Allcmagne 

signC: 
G. von Hacften 

.Josepli Jlurmann 
Han.~ Sclwde 

Pour la Belgique 

signc: 
A. Bayot 

Pour la France 

signc: 
Hcnri Ferru 

Pour l'Italie 

En ma qualitc de Plcnipotenliaire, 
je declare que le Gounrnement de 
Ja Republiquc italiennc, en vertu de 
la foculte qui I ui est ouwrle par 
l'article 4, paragraphe (5), de la prc
sente Convention, decidc d'appliquer, 
en ce qui coneerne la protcction dcs 

av den i momenten 2 och 3 denna 
artikel fastställda tiden. 

Artikel 41 
l. Denna konvention har avfallats 

på franska språket i elt exemplar, 
vilkel deponerats i arkivet hos 
Franska Republikens regering. 

2. En beslvrkt avskrift tillslälls 
av denna rege;·ing nlr och en av sig-
natärstatern'as re'geringar. ·-

:3. Officiella översättningar av fö
religgande konvention skall utföras 
på tyska, engelska, spanska, italiens
ka och nederliindska språken. 

Till bekräftelse härav har de här
till utsedda ombuden sedan deras 
fullmakter företetts och befunnits 
vara i vederbörlig ordning, under
tecknat denna konvention och för
sett den me<l sina sigill. 

Som skedde i Paris den andra de
cember nittonhundra sextioett. 

För Förbundsrepubliken Tyskland 

undertecknat: 
G. von Haeflen 

.Joseplz Jl111·mann 
Hans Sclwde 

Ffo· Belgien 

undertecknat: 
A .. Bayot 

För Frankrike 

nnderlecknal: 
Hcnri Ferru 

För Italien 

min egenskap av befullmäktigat 
ombud förklarar jag, att Italienska 
Republikens regering med stöd av 
den befogenhet, som givits genom 
artikel 4 moment :> i denna konven
tion, heslutal alt i fråga om skydd 
av växtförädlingsproduktcr tillämpa 
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obtentions vegctales, les articles 2 et 
3 de la Convention de Paris pour la 
protection de la proprictc indus
trielle. 

signe: 
Talamo 

Pour les Pays-Bas 

signe: 
F. E. Nijdam 

ANNEXE 

Liste prevue it l'article 4, para
graphe (3) 

Especes a proteger dans chacun 
des genres 
1 - Blc - Triticum aesti-

2-0rge 

3-Avoine 

4-Mals 
5-Pomme 

de terre 
6 -- Pois 

7-Haricot 

8 -Luzerne 

9 -Trefle 
violet 

10-Ray-
Grass 

11-Laitue 

vum L. spp. vul
gare 
(VILL, HOST) 
MAC KAY 
Triticum durum 
DESF. 

- Hordeum vulga
re L. s. lat. 
A vena sativa L. 

Oll H.iz-Oryza 
sativa L. 

Avena hyzanlina 
C. KOCH 
Zea Mays L. 
Solanum tubero-
sum L. 
Pisum sativum 
L. 
Phaseolus vulga
ris L. 
Phascolus cocci
neus L. 
Medicago sativa 
L. 
Medicago varia 
MARTYN 

-- Trifolium pra-
tense L. 

- Lolium spp. 
Lacluca sativa 
L. 

artiklarna 2 och 3 i Pariskonventio
nen för industriellt rättsskydd. 

undertecknat: 
Talamo 

För Nederländerna 

undertecknat: 
F. E. Nijdam 

BIHANG 

Lista enligt artikel 4 moment 3 

Arter som skyddas inom vart och 
ett av följande växtsläkten: 

1. Vete - Triticum aesti-

2. Korn 

3. Havre 

4. Majs 
5. Potatis 

6. Ärt 

7. Böna 

8. Lusern 

9. Rödklöver 

10. Rajgräs 

11. Sallat 

vum L. spp. vul
gare 
(VILL, HOST) 
MAC KAY 
Triticum durum 
DESF. 

- Hordeum vulga
re L. s. lat. 

- A vena sativa L. 
eller Ris-Oryza 
sativa L. 

Avena byzantina 
C. KOCH 

- Zea Mays L. 
Solanum tubero
sum L. 
Pisum salivum 
L. 
Phaseolus vulga
ris L. 
Phaseolus cocci
neus L. 

--- Medicago sativa 
L. 
Medicago varia 
MARTYN 
Trifolium pra
tense L. 
Lolium spp. 

Lactuca sativa 
L. 
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12 - Pommier Malus domestica 
BORKH 

13 - Rose Rosa hort. ou 
Oeillet-Dian th u s 
caryophyllu s L. 

Si le choix se porte sur deux gen
res å option : numeros 3 ou l3 ci
dessus, ceux-ei ne eomptent que pour 
un seul genre. 

Recommandation 
La Conference, 
Considerant les articles 7 et 30 de 

la Convention; 
Considerant que I' examen prealable 

des obtentions vegctales constituera, 
du point de vue technique et finan
cier, pour chaeun des Etats de l'U
nion, une lourde tåche qu'il est pos
sible et souhaitable d'allcger en or
ganisant l'examen prcalable sur une 
base internationale; 

Considerant que cette cooperation 
internationale aura pour effet de per
mettre l'extension de l'Union å un 
plus grand nombre d'Etats et å un 
plus grand nombre de genres ou 
espcces botaniques; 

Recommande aux pays represen
tes å la Conference de proccder des 
que possible aux eludes nccessaires 
en vue de la realisation de l'examen 
prcalable sur le plan international 
et de la conclusion des arrangements 
prevus a l'article 30 de la Conven
tion. 

Declaration 
Les Etats signataires declarent 

leur intention commune d'ctendre 
les dispositions de la Convention, 
des l'entrce en vigueur de celle-ci, å 
au moins quinze genres dont la. liste 
sera etablie d'un commun accord 
entre eux. 

12. Äpple Malus domestica 
BORKH 

13. Ros - Rosa hort. eller 
Nejlika-Dianthus 
caryophyllus L. 

Faller valet på Lvå alternativt upp
förda släkten (nr 3 eller 13 ovan), 
räknas dessa endast som ett växt
släkte. 

Rekommendation 
Konferensen, 
som beaktar artiklarna 7 och 30 i 

konventionen; 
som beaktar att förhandsunder

sökning av växtförädlingsprodukter 
kommer att från teknisk och finan
siell synpunkt på var och en av 
unionsstaterna lägga en tung börda, 
som det är möjligt och önskvärt att 
lätta genom anordnande av sådan 
undersökning på internationell ba
sis; 

som beaktar att detta internatio
nella samarbete kommer att möjlig
göra unionens utvidgning till ett stör
re antal stater och till ett större antal 
växtsläkten eller växtarter; 

rekommenderar de stater som är 
företrädda vid konferensen att sna
rast möjligt igångsätta erforderliga 
undersökningar för att åstadkomma 
förhandsundersökning på interna
tionellt plan och för att avsluta över
enskommelser enligt arlikel 30 i 
konventionen. 

Deklaration 
Underlecknade stater deklarerar 

sin gemensamma avsikt att, så snart 
konventionen träder i kraft, utsträc
ka dess bestämmelser till minst fem
ton växtsläkten över vilka lista skall 
upprättas gemensamt staterna emel
lan. 
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Pour la Republique federale 
d' Allemagne 

signc: 
G. von Haeften 

Joseph Murmann 
Hans Scliade 

Pour la France 

signc: 
Henri Fcrm 

Pour les Pays-Bas 

signe: 
F. E. Nijdam 

För Förbundsrepubliken Tyskland 

undertecknat: 
G. von Haeften 

.loseph M11rmann 
Hans Sclwde 

För Frankrike 

undertecknat: 
H enri Fcrru 

För Nederländerna 

undertecknat: 
F. E. Nijdam 
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Växtförädlingsskyddsutredningens förslag 

Förslag 

till 

Lag om växtförädlarrätt 

Allmänna bestämmelser 

1 §. 
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Bilaga 2 

Den som framställt en växtsort eller den, till vilken hans rätt övergått, äger 
genom registrering förvärva ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja sorten en
ligt denna Jag (växtförädlarräll.). 

Den som är registrerad för växtförädlarrätt benämnes i denna lag sort
innehavare. 

Konungen äger förordna, att växtförädJarrätt får förvärvas endast för 
växtsort, tillhörande växtsläkte eller växtart som anges i förordnandet. 

2 §. 
Växtförädlarrätt förvärvas endast för växtsort som uppfyller följande vill

kor: 
1) Sorten skall genom åtminstone ett viktigt kännetecken tydligt skilja sig 

från andra sorter, vilka är kända före dagen för registreringsansökningcn. 
Annan sort anses som känd, om material därav yrkesmässigt utbjudits 

till försäljning eller eljest tillhandahållits eller om den intagits i eller an
mälts till officiell sortlista, förekommer i allmänt tillgänglig referenssam
ling eller noggrant beskrivits i allmänt tillgänglig skrift eller om den eljest 
kommit till allmänhetens kännedom. 

2) Sorten skall vara tillräckligt likformig (homogen) med hänsyn tagen 
till de särdrag, som dess sexuella eller vegetativa förökning betingar. 

3) Sorten skall under förökning utförd i enlighet med den av förädlaren 
anvisade förökningsmetoden vara beständig (stabil) med avseende på sina 
väsentliga kännetecken. 

Växtförädlarrätt kan ej förvärvas, om växtmaterial av sorten med samtyc
ke av förädlaren eller hans rättsinnehavare yrkesmässigt förts i handeln här 
i riket före dagen för registrcringsansökningen eller utom riket mer än fyra 
år före nämnda dag. 

Vid registrering av växtföräd.larrätt skall även registreras särskild benäm
ning för sorten. 

3 §. 
Växtförädlarrätt innebär att, med de undantag som anges nedan, annan 

än sortinnehavaren ej får olovligen utnyttja sorten yrkesmässigt genom alt 
1) framställa eller till riket införa växtmaterial av sorten, om det sker i 

syfte att materialet skall utbjudas till försäljning eller eljest tillhandahållas 
för förökningsändamål; 
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2) utbjuda till försäljning eller eljest tillhandahålla växtmaterial av sorten 
för förökningsändamål; 

3) använda växtmaterial av sorten i fall, då upprepad användning är nöd
vändig för framställning av växtmaterial av annan sort och det framställda 
materialet skall utbjudas till försäljning eller eljest tillhandahållas för för
ökningsändamål. 

I fråga om prydnadsväxter omfattar växtförädlarrätten även användandet 
av plantor och delar av plantor, när det sker för yrkesmässig framställning 
av snittblommor eller annat material för prydnadsändamål. 

4 §. 
Meddelad växtförädlarrätt kan upprätthållas intill dess femton eller, så

vitt gäller fruktträd, skogsträd, prydnadsträd och vin, aderton år förflutit 
från det år då ansökningen om växtförädlarrätt beviljades. 

Konungen äger förordna att i fråga om visst växtsläkte eller viss växtart 
skall gälla längre skyddstid än som anges i första stycket, dock högst tjugu
fem år. 

Registrering av växtf örädlarrätt 

5 §. 
Registreringsmyndighet för registrering av växtförädlarrätt är statens 

växtsorlnämnd. Registrering av växtförädlarrätt sker i växtsortregistret. 

6 §. 
Ansökan om registrering av växtförädlarrätt göres skriftligen hos växt

sortniimnden. 
Ansökningen skall innehålla 
a) tydlig beskrivning av sorten med särskilt angivande av det eller de 

kännetecken som skilj er sorten från andra sorter; . 
b) försäkran på heder och samvete att sorten, såvitt sökanden har sig be

kant, icke före den dag då ansökningen göres nyttjats på sätt som enligt 2 § 
andra stycket hindrar förvärv av växtförädlarrätt; 

c) förslag till benämning på sorten. 
I samband med ansökan skall sökanden tillhandahålla en för provning av 

sorten erforderlig mängd växtmaterial därav. . 
I ansökningen skall förädlarens namn anges. Sökes växtförädlarrätt av 

annan än förädlaren, skall sökanden styrka sin rätt till sorten. 
Sökanden skall erlägga fastställd ansökningsavgift. 

7 §. 
Sortbcnämning skall vara ägnad att skilja sorten från andra sorter. 
Sortbenämning får ej godtagas 
1) om den består enbart av siffror; 
2) om den uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten; 
3) om den strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är 

ägnad alt väcka förargelse; . 
4) om den kan förväxlas med sortbenämning som för sort av samma eller 

närstånde växtart införts eller föreslagits för införande i officiell sortlista 
eller som användes på förökningsmaterial av sådan sort; 



Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1971 191 

5) om den kan förväxlas med varumärke, namn, firma eller annan be
teckning för vilken annan än sökanden åtnjuter skydd och som skulle ha 
utgjort hinder mot att registrera sortbenämningen som varumärke för mate
rial av växtsort eller för varor av liknande slag; 

6) om den kan förväxlas med sådant varumärke för material av växtsort 
eller för varor av liknande slag, för vilket sökanden åtnjuter skydd. · 

8 §. 
I samma ansökan får icke sökas växtförädlarrätt för mer än en växtsort. 

9 §. 
Sökande som ej har hemvist i riket skall ha ett här bosatt ombud, som 

äger företräda honom i allt som rör ansökningen. 

10 §. 
Har sökanden icke iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller fin

ner växtsortnämnden annat hinder föreligga för bifall till ansökningen, skall 
sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidtaga rättelse. 

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller 
vidtaga åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, avskrives ansökningen. Under
rättelse därom skall tagas in i föreläggandet. 

11 §. 
Föreligger hinder för bifall till ansökningen även efter det yllrande av

givits och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall ansök
ningen avslås, om anledning ej förekommer att ge sökanden nylt föreläg
gande. 

12 §. 
Påstår någon inför växtsortnämnden att han äger bättre rätt till sorten 

än sökanden och synes saken tveksam kan nämnden förelägga honom alt 
väcka talan vid domstol inom viss tid vid äventyr att hans påstående lämnas 
utan avseende vid ansökningens fortsatta prövning. 

Är tvist om bättre rätt till sorten anhängig vid domstol, kan ansökningen 
om växtförädlarrätt förklaras vilande i avbidan på att målet slutligt avgöres. 

13 §. 
Visar någon inför växtsortn:1mnden att han äger bättre rätt till sorten än 

sökanden, skall nämnden överföra ansökningen på honom, om han yrkar 
det. Den som får ansökan överförd på sig skall erlägga ny ansökningsavgift. 

Yrkas överföring, får ansökningen ej. avskrivas, avslås eller bifallas, förrän 
yrkandet slutligt prövats. 

14 §. 
Är ansökningshandlingarna fullständiga och föreligger ej hinder för regist

rering, skall växtsortnämnden kungöra ansökningen för att bereda allmän
heten tillfälle att inkomma med invändning mot ansökningen. Prov med 
material av sorten skall utföras, om detta ej av särskilda skäl anses onödigt. 
För proven skall erläggas fastställd avgift. 

Invändning göres skriftligen hos växtsortnänmden inom tid som nämnden 
bestämmer. 
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15 §. 
Sedan tid för framställande av· invändning mot ansökningen utgått och 

' prov med material av sorten slutförts, tages ansökningen upp till fortsatt 
prövning. Vid denna prövning äger 10-13 §§tillämpning. 

Sökanden skall underrättas om inkommen invändning och utfört prov 
samt beredas tillfälle att yttra sig däröver. 

16 §. 
Talan mot slutligt beslut av växtsortnämnden i ärende angående ansökan 

om växtförädlarrätt får föras av sökanden, om det gått honom emot. :\fot 
beslut, varigenom ansökan bifallits trots atl invändning framställts i behörig 
ordning, får talan föras av den som gjort invändningen. 

Mot beslut, varigenom yrkande om överföring enligt 13 § bifallits, får ta
lan föras av sökanden. Mot beslut, varigenom yrkande om överföring enligt 
13 § avslagits, får talan föras av den som framställt yrkandet. 

17 §. 
Talan enligt 16 § föres genom besvär hos Konungen inom två månader 

från beslutets dag. 
18 §. 

Växtförädlarrätt är meddelad, när ansökan därom bifallits och beslutet 
vunnit laga kraft. När växtförädlarrätt meddelats, skall detta kungöras och 
bevis därom utfärdas. 

Avskrives eller avslås ansökan, som kungjorts enligt 14 §, skall beslutet 
kungöras när det vunnit laga kraft. 

Meddelad växtförädlarrätt antecknas i växtsortregistret. 

Sortbenämnings användande 

19 §. 
Den som yrkesmässigt utbjuder till försäljning eller eljest tillhandahåller 

förökningsmaterial av sort, för vilken växtförädlarrätt meddelats, skall, även 
sedan skyddstiden för sorten utgått eller rätten eljest upphört, härvid an
vända den för sorten registrerade benämningen. 

Registrerad benämning på sort eller en med denna förväxlingsbar benäm
ning får, så länge registreringen består, icke användas för annan sort av 
samma eller närstående växtart eller material av sådan sort. 

Arsavgifter 

20 §. 
För meddelad växtförädlarrätt skall för varje kalenderår räknat från det 

år ansökan om växtförädlarrätt bifallits erläggas fastställd årsavgift, om 
annat icke bestämts med stöd av 46 §. 

Årsavgift förfaller till betalning första dagen av det kalenderår den avser. 
Årsavgift för år, som börjat innan växtförädlarrätt meddelats eller inom två 
månader därefter, förfaller dock först den dag då två månader förflutit 
efter växtförädlarrätlens meddelande. Årsavgift får ej erläggas före växt
förädlarrättens meddelande och ej heller tidigare än sex månader före årets 
början. 

Arsavgifl får, med den förhöjning som är fast.ställd, erläggas inom sex 
månader efter förfallodagen. 
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Efterkontroll 

21 §. 
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För kontroll av beständighelen hos sort, för vilken växlförädlarrätt gäller, 
skall sortinnehavaren på begäran tillhandahålla växtsortnämnden förök
ningsmaterial av sorten samt erforderliga handlingar och upplysningar. 

Licens, överlåtelse m. m. 

22 §. 
Har sortinnehavaren medgivit annan räl t att yrkC'smässigt utnyltj a sorl en 

(licens), får denne överlåta sin rält vidare endast om avtal Lräffats därom. 
Ingår rätten i en rÖrC'lse, får den dock överlåtas i samband med överlålelse 
av rörelsen eller del därav, om annat icke avtalats. 

23 §. 
Har växlförädlarrätt övergått på annan eller licens upplåtits, skall på be

gäran anteckning därom göras i växtsorlregistret. 
Visas all licens som antecknats i registret upphört att gälla, skall anteck

ningen avföras. 
Bestämmelserna i första och andra styckena äger motsvarande tillämpning 

beträffande tvångsliccns. 
I mål eller ärende om växtförädlarrält anses den som sortinnehavare, vil

ken senast blivit införd i växtsortregistret i denna egenskap. 

24 §. 
Förses icke marknaden på skäliga villkor med förökningsmatcrial av skyd

dad sort i den omfattning som med hänsyn till folkhushållet eller annat all
mänt intresse finnes påkallat, äger den som vill här i riket yrkesmässigt 
utnyttja sorten erhålla tvångslicens därtill, om godtagbar anledning till un
derlåtenheten saknas. Tvångslicens innefattar även rätt all av sortinneha
varen erhålla förökningsmaterial av sorten i den omfattning som finnes 
skälig. 

25 §. 
Tvfmgslicens får icke meddelas annan än den som kan antagas ha förut· 

siiltningar att utnyttja sorten på godtagbart sätt och i överensstämmelse mer. 
licensen. 

Tvångslicens utgör ej hinder för sortinnehavaren att sjäh· utnyttja sorlen 
eller att upplåta licens. Tvångslicens får övergå till annan endast tillsam
mans med rörelse, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske. 

26 §. 
Tvångslicens meddelas av rälten, som även bestämmer i vilken omfattning 

sorten får utnyttjas samt fastställer vederlaget och övriga villkor för licen
sen. i\'är väsentligt ändrade förhållanden påkallar det äger rätten på yrkande 
upphäva licensen eller fastställa nya villkor för denna. 

7 Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 40 
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Växtföriidlarriittens upphörande m. m. 

27 §. 
Erlägges icke årsavgift enligt föreskriften i 20 §, är växlförädlarrälten för

fallen från och med ingången av det år för vilket avgiften icke erlagts. 

28 .~. 

Har växtförädlarrätt meddelats i strid mot 1 ~ eller 2 § första stycket 1) 
och andra styeket, skall rätten på talan därom förklara växtförädlarrälten 
ogiltig. 

Talan som grundas på att växtförädlarrätt meddelats för annan än den 
som var berättigad därlill enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig 
berättigad lill växtförädlarrätten. Talan skall väckas inom ett år efler det 
att käranden fått kännedom om växtförädlarrätlens meddelande och de öv
riga omständigheter på vilka talan grundas. Var sortinnehavaren i god tro när 
växtförädlarrätten meddelades eller när den övergick på honom. får talan 
ej väckas senare än tre år efter meddelandet. 

I övriga fall får talan föras av var och en som lider förfång av växtföräd
larrätlen och, om det anses påkallat ur allmän synpunkt, av myndighet som 
Konungen bestämmer. 

29 §. 
Har växtförädlarräLL meddelats annan än den som är berättigad diirtill en

ligt 1 §, skall riitten på talan av den herälligade överföra vi.ixtförädlarrätlen 
på honom. Talan skall väckas inom tid som anges i 28 ~ andra stycket. 

30 §. 
Har sorlinnehavaren icke efterkommit av växtsorlnämnden med stöd av 

21 § gjord framställning och utgör underlåtenheten hinder för lillförlillig 
· efterkontroll av sorten, skall nämnden förklara. växtförädlarrätlen förfallen. 

Finnes sort för vilken växtförädlarräll meddelats icke ha bibehållit det 
eller de kännetecken som vid växtförädlarrättens meddelande skilde sorten 
från andra sorter, skall växtsortnämnden även förklara rätten förfallen. 

31 §. 
Avstår sortinnehavaren skriftligen hos växtsortnäm nden från växt förä<t

larrätten, skall nämnden förklara rätten uppbörd. 
Är växtförädlarrätt utmätt eller är tvist om överföring av sådan rätt an

hängig, får denna icke förklaras uppbörd så länge utmätningen hest:\r eller 
tvisten icke blivit slutligt avgjord. 

32 §. 
Har sortbenämning registrerats i strid mot denna lag och föreligger allt

jämt skälet mol registrering, skall växlsortnämnden registrera ny benäm
ning för sorten. Detsamma skall gälla om registrerad sortbenämning är vilse
ledande eller blivit stridande mol allmän ordning eller iignad att väcka för
argt>l se. 

'sortinnehavare skall i fall som avses i första stvcket beredas tillfälle ntt 
föreslå ny benämning. · 

llcgistrerad benämning på sorl, för vilken skyddstiden nlgått eller växt
förädlnrrätten eljest upphört, får på sortinnehavarens hegiiran eller då an
ledning därtill eljest föreligger avföras ur växtsortregislret, om henämningcn 
sedan länge varit ur bruk. 
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33 §. 
Har växtförädlarrätt förfallit eller förklarats upphiird eller har genom 

lagakrafhunnen dom växlförädlarrätt förklarats ogiltig eller hlivil överförd 
eller har ny sortbenämning registrerats eller sorlbeniimning avförts ur viixt
sorl registret, skall växtsorlnämndcn utfärda kungörelse därom . 

. 4nsuar o<'h ersiittningsskyldighet m. m. 

34 §. 
Gör någon inlrång i annans växlförädlarriitt och sker det' uppsåtligen, dii

mes till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Brollel får åtalas av åklagare endast om målsägande anger del Lill åtal 

och alal av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt. 

35 .§. 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår intrång i växtförädlarrätl 

skall utge skälig ersältning för utnyttjandet av sorten samt ersättning för 
den yllerligare skada som intrånget medförl. Föreligger endast ringa oakt
samhet, kan ersättningen jämkas. 

Begår någon intrång i Yäxtförädlarrält utan uppsåt eller oaktsamhel skall 
han utge ersällning för utnylljandet ·av sorlen; om och i den mån det är 
skäligt. 

Talan om ersätlning för intrång i växtförädlarrätt får avse skada endasl 
under de fem senaste åren innan talan väcktes. För skada under lid dessför
innan iir rätten till ersättning förlorad. 

36 ~-
På yrkande av <len som lidit intrång i växtförädlarrätten kan rätlen efter 

vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång förordna, att växt
material, med avseende å vilket intrång föreligger, skall mot lösen utläm
nas till den som lidit intrånget eller förstöras. Detta gäller ej mot den 
som i god tro förvärvat egendomen eller särskild rätt till denna och själv 
icke gjort intrång i växtförädlarrätten. 

i\folerial som avses i första slyckel får lagas i beslag, om brotl som anges 
i :J4 § skäligen kan antagas föreligga. Vad som är föreskrivet om beslag i 
hrotlrnål i allmänhel äger därvid tilläinpning. · 

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan rätten, om det finnes skii
ligt, på yrkande förordna,, all inneha,·are av material som avses i första st~'e
kct skall äga förfoga över detta mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i 
övrigt. · 

a7 s. 
Ulnytljar någon yrkesmässigt sort, för ,·ilken ansiikan om växtfiir!.id\ar

räl l föreligger, äger vad som sägs om intrång i sådan rätt motsvarande lill
liimpning, om ansökan kder till registrering. Till straff får dock icke dömas. 

~JS §. 
Ilar Yä:->ll'örädlnrräll förklarats ogiltig genom dom som vunnit laga kraft, 

f:lr ej diimas till straff, ersättning eller säkerhetsåtgärd enligt besli:imnwlse 
i :i.i - .:n ~~-

Fiires talan om inlrång i växtföriidlarrätlen och gör den mot vilken talan 
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föres gällande att växtförädlarrällen är ogiltig, skall rätten på hans yrkar .de 
förklara målet vilande i avbidan på att frågan om växtförädlarrättens giltig
het slutligt prövas. Är talan härom icke väckt, skall rätten i samband med 
vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall 
väckas. 

39 §. 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelse i 19 § 

dömes till böter. Han skall även ersätta uppkommen skada. Är oaktsamheten 
ringa kan ersättningen jämkas. 

Riittegångsbesliimmclser 

40 §. 
Sortinnehavare eller den som på grund av licens äger utnyttja sort kan 

föra talan om fastställelse, huruvida han på grund av växtförädlarrälten åt
njuter skydd mot annan, om ovisshet råder om förhållandet och denna län
der honom till förfång. 

Den som driver eller avser att driva verksamhet äger, under samma vill
kor, föra talan mot sortinnehavare om fastställelse, huruvida hinder mot 
verksamheten föreligger på grund av viss växtförädlarrätt. 

Göres i mål som avses i första stycket gällande, att växtförädlarrällcn är 
ogiltig, äger bestämmelserna i 38 § andra stycket motsvarande tillämpning. 

41 §. 
Den som vill väcka talan om växtförädlarrätts ogiltighet, överföring av 

växtförädlarrätt eller meddelande av tvångslicens skall anmäla detta till 
växtsortnämnden samt underrätta var och en som enligt växtsortregistret 
innehar licens alt utnyttja sorten. Vill licenstagare väcka talan om intrång i 
växtförädlarrätten eller om fastställelse enligt 40 § första stycket, skall han 
underrätta sortinnehavaren därom. 

Underrättelseskyldighet enligt första stycket anses fullgjord, när under
rättelse i rekommenderad försändelse sänts under den adress som anteck
nats i växtsortregistret. 

Visas ej, när talan väckes, att anmälan eller underrättelse skett enligt 
föreskrifterna i första stycket, skall käranden ges tid därtill. Försitter han 
denna tid, får hans talan icke tagas upp till prövning. 

42 §. 
fråga om laga domstol i mål om bättre rätt till sort, om ogiltighet av 

växtförädlarrätt och om överföring av sådan rätt, om tvångslicens och om 
fastslällelse enligt 40 § gäller utöver vad eljest är stadgat, att Stockholms 
rådhusrätt är behörig, då den mot vilken talan riktas icke äger känt hem
vist inom riket. 

43 §. 
Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål som avses i 12, 26, 28 och 29 §§ 

samt 34-36 § § och 40 § skall sändas till växtsortnämnden. 
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Särskilda bestämmelser 

44 §. 
Har sortinnehavare ej hemvist i Sverige, skall han ha ett här bosatt om

bud med behörighet att för honom ta emot delgivning av stämning, kallelse 
och andra handlingar i mål och ärenden om växtförädlarrätt med undantag 
av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen 
inför domstol. Ombud skall anmälas till växlsortregistret och antecknas 
däri. 

Har sortinnehavare ej anmält ombud enligt första stycket, kan delgivning 
i stället ske genom att den handling som skall delges sändes till honom med 
posten i betalt brev under hans i växtsortregistret antecknade adress. Är full
ständig adress ej antecknad i registret, kan delgivning ske genom att hand
lingen anslås i växtsortnämndens lokal. Om delgivningen skall kungörelse in
föras i allmänna tidningarna. Delgivningen anses ha skett när vad nu sagts 
blivit fullgjort. 

Konungen kan under förutsättning av ömsesidighet förordna, att bestäm
melserna i första och andra styckena icke skall äga tillämpning i fråga om 
sortinnehavare som har hemvist i viss främmande stat eller har ett i den 
staten bosatt ombud, vilket är anmält till växtsortregistret här i riket och 
äger behörighet som anges i första stycket. 

45 §. 
Talan mot slutligt beslut av växtsortnämnden enligt denna lag skall även 

i andra fall än som avses i 16 § föras genom besvär hos Konungen inom två 
månader från beslutets dag. 

46 §. 
Avgifter enligt denna lag fastställes av Konungen eller, såvitt avser avgif

ter för provodling, av den som Konungen därtill förordnar. I fråga om års
avgifter äger Konungen förordna att ett eller flera av de första åren skall 
vara avgiftsfria. 

47 §. 
Närmare bestämmelser angående ansökan om växtförädlarräll och förfa

randet i ärenden därom samt angående växtsortnämnden, växtsortregislret, 
provodlingsverksamheten och kungörelser utfärdas av Konungen eller av 
myndighet som Konungen bestämmer. 

Konungen äger förordna att undersökning av sort för vilken växlföräd
larrätt sökes får äga rum hos myndighet i annan stat eller hos internationell 
institution samt att den som söker växtförädlarrält för sort, för vilken han 
tidigare sökt sådan rätt i annan stat, skall vara skyldig att redovisa vad myn
dighet i den staten delgivit honom rörande prövningen av de i 2 § uppställda 
villkoren för förvärv av växtförådlarrätt. 

Lagens tillämpningsområde m. m. 

48 §. 
Denna lag äger tillämpning på växtsort som framställts här i riket samt 

på växtsorl som framställts utom riket av svensk medborgare. 
Konungen äger, under förutsättning av ömsesidighet eller om det finnes 

8 Riksdagen 1971. 1 samt. Nr 40 
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vara av betydande allmänt intresse, meddela föreskrifter om denna lags till
lämpning med avseende på annan stat. 

49 §. 
Konungen äger förordna, att ansökan om växtförädlarrätt för sort, vilken 

tidigare angivits i ansökan om skydd utom riket, skall vid tillämpning av 
2 § första stycket 1) och andra stycket anses gjord samtidigt med ansök
ningen utom riket, om sökanden yrkar det. 

I förordnande skall anges de närmare villkor, under vilka sådan prioritet 
får åtnjutas. 

50 §. 
Konungen äger under förutsättning av ömsesidighet förordna, att sortbe

nämning som registrerats eller anmälts för registrering i främmande stat 
skall kunna registreras i Sverige så som den är registrerad i den främmande 
staten, om benämningen icke är olämplig. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

51 §. 
Denna lag träder i kraft den 1juli1970. 

52 §. 
Ansökan om växtförädlarrätt för sort, som tagits in i rikssortlistan under 

tiden den 1 juli 1968-den 1 juli 1970, skall vid tillämpning av 2 § första 
stycket 1) och andra stycket anses gjord samtidigt med intagningen i riks
sorllislan, om ansökan om växtförädlarrätt för sorten göres senast inom sex 
månader efter denna lags ikraftträdande. · 
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Förslag 

till 

Lag om ändrad lydelse av 85 § utsökningslagen 

Hl9 

Härigenom förordnas att 85 § utsökningslagen1 skall erhålla ändrad ly
delse på sätt nedan anges. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

85 § .. 
När fast - - - - - - - -- - - - - hos överexekulor. 
Då fast - - - - - - - - - - - utmätning skett. 
Utmätes fartyg- - - - - - - - - - urskiljande erfordas. 
Gäller utmätningen - - - -- - - - - - - rörande luflfartyg. 
Myndighet, vilken -- - - - - - - - - - - är sagt. 
Har domstol - - - - - -· - - - - - till överexekulor. 
Sker utmätning - - - - -- - - - - - ti.ll kammarkollegium. 
Utmätes patent, skall utmätnings- Utmätes patent, skall utmätnings-

mannen ofördröjligen till patenhnyn- mannen ofördröjligen till patentmyn
digheten sända bevis om utmätning- digheten sända bevis om utmätning
en med angivande av patentets num- en med angivande av patentets num
mer. mer. Utmätes växtförädlarrätt, skall 

11tmälningsmannen ofördröjligen till 
statens växtsortniimnd sända bevis 
om utmätningen med angivande av 
benämningen på sort utmätningen 
avser. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970. 
1 Senaste lydelse se 1967: 843. 
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1) Förslag 

till 

Växtförädlarrättslag 

Härigenom förordnas som följer. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Bilaga 3 

Denna lag äger tillämpning på växtsort, tillhörande växtsläkte eller växtart 
som Konungen bestämmer. 

2 § 
Förädlare, som här i riket framställt en växtsort, eller hans rätlsinne

havarc kan genom registrering få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja sorten 
enligt denna lag ( växtförädlarrätt). 

Förädlare som är svensk medborgare eller sådan förädlares rättsinneha
vare kan förvärva växlförädlarrätt även till sort som framställts utomlands. 

Konungen kan, under förutsättning av ömsesidighet eller om det är av 
betydande allmänt intresse, förordna att växlförädlarrätt får förvärvas även 
för sort som framställts i främmande stat av annan än svensk medborgare. 

3 § 
Växtsort registreras endast om den 
1. genom minst ett viktigt kännetecken tydligt skiljer sig från annan sort 

som blivit känd före dagen för regislreringsansökningen, 
2. är tillräckligt likformig (homogen) med hänsyn tagen till de särdrag, 

som dess sexuella eller vegetativa förökning betingar, 
3. efter förökning ulförd i enlighet med den av förädlaren anvisade för

ökningsmeloden är beständig (stabil) med avseende på sina väsentliga kän
netecken. 

Växtsort anses som känd, om material därav yrkesmässigt utbjudits till 
försäljning eller eljest tillhandahållits eller om den intagits i eller anmiilts 
till officiell sortlista, förekommer i allmänt tillgiinglig referenssamling el
ler noggrant beskrivils i allmänt tillgänglig skrift eller om elen eljest kom
mit till allm:Inhelens kännedom. 

Registrering får ej ske, om växtmaterial av sorten med samtycke av för
ädlaren eller hans rättsinnehavare yrkesmässigt förts i handeln här i riket 
före dagen för regislreringsansökningen eller utom riket mer iin fyra år 
före nämnda dag. 

4 § 
Växlförädlarrätt innebär all, med de undanlag som anges nedan, annan 

än innehavaren av växtförädlarrätten (sortinnehavaren) icke får utan den
nes lov utnyttja växlsortcn yrkesmässigt genom all 
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1. framställa eller till riket införa växtmaterial av sorten i syfte alt mate
rialet skall utbjudas till försäljning för förökningsändamål eller eljest till
handahållas för sådant ändamål, 

2. utbjuda till försäljning eller eljest tillhandahålla växtmaterial av sor
ten för förökningsändamål, 

3. i fall, då upprepad användning av växlmaterial av sorten är nödvändig 
för framställning av växtmaterial av annan sorl, anviinda växtmaterial av 
sorten för sådan framställning och i syfle att det framsföllcla materialet 
skall utbjudas till försäljning för förökningsiindamål eller eljest tillhanda
hållas för sådant ändamål. 

I fråga om prydnadsväxter innebär växtföriicllarrätten rlärjämtc att an
nan än sortinnehavaren icke får utan dennes lov använda plantor eller de
lar av plantor som förökningsmaterial för yrkesmässig framställning av 
snittblommor eller annat material för prydnadsändamål. 

5 § 
Konungen kan förordna, all ansökan om registrering av växtsort, vilken 

tidigare angivits i ansökan om skydd utom riket, skall vid tillämpning av 
3 § första stycket 1 och tredje stycket anses gjord samtidigt med ansök
ningen utom riket, om sökanden yrkar det. 

I förordnande skall anges de närmare villkor under vilka sådan prioritet 
får åtnjutas. 

Registreringsansökan och dess handläggning 

6 § 
Registreringsmyndighet iir statens växtsortniimnd. 
Registrering av växtförädlarrätt sker i växtsorlregistret. 

7 § 
Ansökan om registrering av växtsort göres skriftligen hos växtsortnämn

den. 
Ansökningen skall innehålla tydlig beskrivning av sorlen med särskill 

angivande av det eller de kiinnetecken som skiljer sorten från andra sorter 
samt förslag till hcniimning på sorten. 

I ansökningshandlingen skall förädlarens namn anges. Sökes registrering 
av annan iin förädlaren, skall sökanden styrka sin riitt till sorten. Vid an
sökningshandlingen skall fogas en av sökanden egenhändigt underskriven 
försäkran på heder och samvete alt sorlen, såvitt sökanden har sig bekant, 
icke före den dag då ansökningen göres eller enligt 5 § skall anses gjord 
blivit känd på sätt som enligt 3 § tredje stycket hindrar registrering. 

I samband med ansökningen skall sökanden tillhandahålla en för prov
ning av sorlen behövlig mängd växtmaterial därav. 

Sökanden skall erlägga fastställd ansökningsavgift. 

8 § 
Sortbeniimning skall göra det möjligt att skilja växlsorten från andra 

sorter. 
Sortbenämning får icke godtagas om den 
1. består av enbart siffror, 
2. uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten, 
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3. strider mot lag eller annan författning eller mol allmän ordning eller 
om den är ägnad alt väcka förargelse, 

4. kan förväxlas med sortbenämning som för sort av samma eller när
stående växtart införts eller föreslagits för införande i växtsorlregistret eller 
annan officiell sortlista eller som användes på förökningsmaterial av sådan 
sorl, 

5. kan förväxlas med varumärke, namn, firma eller annan beteckning för 
vilken annan än sökanden åtnjuter skydd och som skulle ha utgjort hinder 
mot att registrera sortbenämningen som varumärke för material av ,-äxt
sort eller för varor av liknande slag, 

6. kan förväxlas med sådant varumärke för material av växtsorl eller för 
varor av liknande slag, för vilket sökanden ålnjuler skydd. 

Konungen kan under förulsiittning av ömsesidighet förordna, att sorlbe
nämning som registrerats eller anmiilts för registrering i fdimmande stat 
får utan hinder av första och andra styckena registreras i Sverige, om be
nämningen icke är olämplig. 

9 § 
I samma ansökan får icke sökas registrering av mer fö1 en växtsort. 

10 § 
Sökande, som icke har hemvist i Sverige, skall ha elt här bosatt ombud, 

som äger förelriida honom i alll som rör ansökningen. 

11 § 
Har sökanden ej iakttagit vad som är föreskriwl om ansökan eller före

ligger annat hinder för bifall till ansökningen, skall sökanden föreläggas 
att inom \iss Lid yttra sig eller vidtaga rättelse. 

Underlåter sökanden all inom förelagd tid inkomma med yttrande eller 
vidtaga åtgärd för atl avhjälpa anmärkt brist, avskrives ansökningen. Er
inran härom skall lagas in i föreliiggandel. 

12 § 
Föreligger hinder för bifall lill ansökningen även efter det yttrande av

givits och har sökanden haft tillfälle alt yttra sig över hindret, skall ansök
ningen avslås, om ej anledning förekommer att ge sökanden nytt föreläg
gande. 

13 § 
Påstår någon inför växtsorlnämndcn att han äger bättre rätt till växtsor

ten än sökanden och är saken tveksam, kan nämnden förelägga honom att 
väcka talan vid domstol inom viss tid vid påföljd att hans påstående annars 
lämnas utan avseende vid ansökningens fortsatta prövning. 

Är tvist om bättre rätt till sorten anhiingig vid domstol, kan registrerings
ansökningen förklaras vilande i avbidan på att målet slutligt avgöres. 

14 § 
Visar någon inför växtsortnämnden att han äger bättre rätt till växtsorlen 

fö1 sökanden, skall niimnden överföra ansökningen på honom, om han yrkar 
det. Den som får en ansökan överförd på sig skall erliigga ny ansöknings
avgift. 
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Om överföring yrkas, får ansökningen ej avskrivas, avslås eller bifallas, 
förrän yrkandet slutligt prövats. 

15 § 
Är ansökningshandlingarna fullständiga och föreligger icke hinder för 

registrering, skall växtsortnämnden kungöra ansökningen för att bereda all
mänheten tillfälle att inkomma med invändning mot ansökningen. 

Inviindning göres skriftligen hos växlsorlnämnden inom lid som nämn
den bestämmer. 

16 § 
Växtsortnämnden skall föranstalta om prov med material av växlsorten, 

om ej delta av särskilda skäl anses onödigt. För proven skall erläggas fasl
slälld avgift. 

17 § 
Sedan tid för framställande av invändning mol ansökningen utgått och 

prov med material av växtsorten slutförts, tages ansökningen upp till fort
satt prövning. Vid denna prövning äger 11-14 §§ tilEimpning. 

Sökanden skall underrättas om inkommen invändning och utfört prov 
samt beredas tillfälle att yttra sig däröver. 

18 § 
Talan mot slutligt beslut av växtsortnämnden i ärende angående ansökan 

om registrering av växlsort får föras av sökanden, om beslutet gått honom 
emot. l\fot beslut, varigenom ansökan bifallits trots alt invändning fram
ställts i behörig ordning, får talan föras av den som gjort invändningen. 
Återkallar invändaren sin talan, får denna likväl prövas, om särskilda skäl 
föreligger. 

:\fot beslut, varigenom yrkande om överföring enligt 14 § bifallits, får ta
lan föras av sökanden. Den som framställt yrkande om överföring får föra 
talan mol beslut varigenom yrkandet avslagits. 

19 § 
Talan enligl 18 § föres hos lanlbruksslyrelsen genom besvär inom lYå må

nader från beslutets dag. Den som vill anföra besvär skall inom samma tid 
erlägga fastställd hesvärsm·gifl. vid påföljd att besvären annars ej upptages 
till prövning. 

Mot beslut av l:mtbruksstyrelsen får talan föras av sökanden, om beslutet 
gått honom emol. Talan föres hos rcgeringsrätten genom besvär inom två 
månader från beslutels dag. 

20 § 
Bifalles ansökan om registrering av växtsort och vinner bestulet härom 

laga kraft, skall sorten tagas in i växtsortregislret och registreringen kun
göras. 

Beslut att avskriva eller avslå ansökan som kungjorts enligt 15 § skall 
kungöras, sedan beslutet vunnit laga kraft. 



204 Kungl. Maj:ts proposition nr 40 är 1971 

Växtförädlarrätts giltighetstid 

21 § 
Växlförätllarrätt gäller från den dag, då ansökningen om registrering bi

fölls, och kan upprätthållas under femton eller, såvitt gäller vin, fruktträd 
och deras grundstammar, skogsträd och prydnadsträd, aderton år räknat 
från ingången av året efter det, då ansökningen bifölls. 

Användande av sortbenämning 

22 § 
Den som yrkesmässigt utbjuder till försäljning eller eljest tillhandahåller 

förökningsmaterial av växtsort, för ·\ilken registrering skett, skall därvid 
använda den för sorten registrerade benämningen även sedan skyddstiden 
för sorten utgått eller växtförädlarrätten eljest upphört. 

Registrerad benämning på sort eller en med denna förväxlingsbar be
nämning får ej användas för annan sort av samma eller närstående växtart 
eller för material av sådan sort, så länge registreringen av benämningen be
slår. 

Årsavgifter 

23 § 
För växlförädlarrält skall för varje kalenderår räknat från och med 

året efter det, då ansökan om registrering bifallits, erläggas fastställd årsav
!:,rift, om annat icke bestämts med stöd av 49 §. 

Årsavgift förfaller till betalning första dagen av det kalenderår den avser. 
Årsavgift för år, som börjat innan växtsorten registrerats eller inom två må
nader därefter, förfaller dock först två månader efter dagen för resristre
ringen. Årsavgift får ej erläggas innan registrering skett och ej heller tidigare 
än sex månader före det kalenderår avgiften twser. 

Årsavgift får, med den förhöjning som är fastställd, erläggas inom sex 
månader efter förfallodagen. 

Efterkontroll 

24 § 
För kontroll av beständigheten hos registrerad växtsort kan växtsorl

nämnden förelägga sorlinnehavaren att tillhandahålla nämnden föröknings
material av sorten samt erforderliga handlingar och upplysningar. 

Licens, överlåtelse m. m. 

25 § 
Har sortinnehavaren medgivit annan rätt att yrkesmässigt utnyttja re

gistrerad växtsort (licens), får denne överlåta sin rätt vidare endast om avtal 
träffats därom. 

Ingår licensen i en rörelse får den dock överlåtas i samhand med överlå
telse av rörelsen eller del därav, om ej annat avtalats. I sådant fall svarar 
överlåtaren alltjämt för att licensavtalet fullgöres. 
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26 § 
Har växtförädlarrätt övergått på annan eller har licens upplåtits eller 

överlåtits, skall på begäran och mot fastställd avgift anteckning därom göras 
i växtsortregistret. Visas att licens som antecknats i registret upphört alt 
gälla, skall anteckningen avföras. 

Försla stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om tvångslicens. 
I mål eller ärende om växtförädlarrätt anses den som sortinnehavare, vil

ken senast blivit -införd i växtsortregistret i denna egenskap. 

27 § 

Förses icke marknaden med förökningsmalerial av registrerad växtsort 
på skäliga villkor och i den omfattning som !ned hänsyn till folkhushållet 
eller annat allmänt intresse är påkallat, kan den som "ill här i riket yrkes
mässigt ulnyltja sorlen få tvängslicens därtill, om godtagbar anledning Lill 
underlåtenheten saknas. Tvångslicens innefattar även rätt alt av sortinne
havaren få förökningsmaterial av sorten i den omfattning som är skälig. 

28 § 
Tvångslicens får icke meddelas annan än den som kan antagas ha förut

sällningar att utnyttja växtsorten på godtagbart sätt och i överensstämmelse 
med licensen. 

Tvångslicens utgör icke hinder för sortinnehavaren att själv utnyttja 
sorten eller att upplåta licens. Tvångslicens kan övergå till annan endast till
sammans med rörelse vari den utnyttjas eller utnylljandet avsetts skola ske. 

29 § 
Tvångslicens meddelas av rätten, som även bestämmer i vilken omfatt

ning växtsorten får utnyttjas samt fastställer vederlaget och övriga villkor 
för licensen. När väsentligt ändrade förhållanden påkallar det, kan rätten på 
yrkande upphäva licensen eller fastställa nya villkor för denna. 

Växtförädlarrätten_s upphörande m. m. 

30 § 
Erlägges ej årsavgift enligt 23 §, är växtförädlarrätten förfallen från och 

med ingången av det år för vilket avgift icke erlagts. 

31 § 

Har växtsorl registrerats i strid mot 1 eller 2 § eller mot 3 § första stycket 
1 eller tredje stycket och föreligger allljämt hindret, skall rätten på talan 
därom häva registreringen. Rcgislreringen får dock icke hävas på elen grund 
att elen som fått registreringen varit berättigad till endast viss andel i växt
förädlarrätten. 

Talan som grundas på att växtsorl registrerats för annan än den som är 
berättigad därtill enligt 2 § får föras endast av elen som påstår sig vara be
rättigad till sorten. Talan skall väckas inom ett år efter det att käranden fått 
kännedom om registreringen och de övriga omständigheter på vilka talan 
grundas. Var sortinnehavaren i god tro när sorten registrerades eller när 
växtförädlarrällen övergick på honom, får talan icke väckas senare än tre 
år efter registreringen. 

St Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 40 
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I öuiga fall får talan föras av var och en som lider förfång av registre
ringen och, om det är påkallat från allmän synpunkt, av myndighet som 
Konungen bestämmer. 

32 § 
Har växtsort registrerats för annan än den som är berättigad därtill enligt 

2 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra registreringen på ho
nom. Talan skall väckas inom tid som anges i 31 § andra stycket. 

33 § 
Har sortinnehavaren ej efterkommit föreläggande av växtsortnämnden 

enligt 24 § och utgör underlåtenheten hinder för tillförlitlig efterkontroll av 
växtsorten, skall nämnden avföra sorten ur registret. 

Finnes registrerad växtsort icke ha bibehållit det eller de kännetecken 
som vid registreringen skilde sorten från andra sorter, skall växtsortnämn
den avföra sorten ur registret. 

34 § 
Om sorlinnehavaren skriflligen hos växtsortnämnden avstår från växt

förädlarrätten, skall nämnden avföra växtsorlen ur registret. 
Är växtförädlarrätt utmätt eller är tvist om överföring av registrering an

hängig, får sorten icke på begäran av sortinnehavaren avföras ur registret 
så länge utmätningen beslår eller tvisten icke blhit slutligt avgjord. 

35 § 
Har sortbenämning registrerats i strid mot denna lag och föreligger allt

jämt skälet mot registrering, skall växtsortnämnden registrera ny benäm
ning för växlsorten. Detsamma gäller om registrerad sortbenämning uppen
barligen blivit ägnad att vilseleda allmänheten eller blivit stridande mot 
allmän ordning eller ägnad att väcka förargelse. 

Sortinnehavare skall i falJ som avses i första stycket beredas tillfälle 
att föreslå ny benämning. 

Registrerad benämning på sort, för vilken skyddstidcn utgått eller växt
förädlarrätten eljest upphört, får på sortinnehavarens begäran eller då an
ledning därtill eljest föreligger efter prövning av växtsortnämnden avföras 
ur växtsortregistret, om benämningen icke längre användes. 

Ansvar och ersättningsskyldighet m. m. 

36 § 
Gör någon intrång i växtförädlarrält och sker det uppsåtligen, dömes till 

böter eller fängelse i högst sex månader. 
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om 

målsägande anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från 
allmän synpunkt. 

37 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i växtförädlarrätt 

skall utge skälig ersättning för utnyttjandet av växtsorten samt ersättning 
för den ytterligare skada som intrånget medfört. Föreligger endast ringa 
oaktsamhet, kan ersättningen jämkas. 
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Gör m'lgon intrång i växtförädlarrätt utan uppsåt eller oaktsamhet, skall 
han utge ersättning för utnyttjandet av sorten, om och i den mån det är 
skäligt. 

Talan om ersättning för intrång i växtförädlarrätt skall väckas inom fem 
år från det skadan uppkom vid påföljd att rätten till ersättning annars är 
förlorad. 

38 § 
På yrkande av den som lidit inlrång i växtförädlarrätten kan rätten efter 

vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång förordna, att växt
material med avseende å vilket intrång föreligger skall mot lösen utlämnas 
till den som lidit intrånget eJler ock förstöras. Detta gäller icke mot den 
som i god tro förvärvat materialet eller särskild rätt till detta och ej själv 
gjort intrång i växtförädlarräUen. 

Material som avses i första stycket får tagas i beslag, om brott som anges 
i 36 § skäligen kan antagas föreligga. Vad som är föreskrivet om beslag i 
brottmål i allmänhet äger därvid tillämpning. 

Ulan hinder av vad som sägs i första stycket kan rätten på yrkande för
ordna, att innehavare av material som avses i första stycket skall äga för
foga över delta mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt. 

39 § 
Utnyttjar någon yrkesmässigt växtsort, som avses med ansökan om re

gistrering, äger vad som sägs om intrång i växtförädlarrätt motsvarande 
tillämpning, om ansökningen leder till registrering. Till straff får dock icke 
dömas och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan 
ansökningen lrnngjorls enligt 15 § får bestämmas endast enligt 37 § andra 
stycket. 

Bestämmelsen i 37 § tredje stycket äger icke tillämpning, om ersättnings
talan väckes senast ett år efter det växtförädlarriitten registrerades. 

40 § 
Har registrering av växtsort hävts genom dom som vunnit laga kraft, får 

icke dömas till straff, ersällning eller säkerhetsåtgärd enligt 36-39 §§. 
Föres talan om intrång i växtförädlarrätten och gör den mot vilken talan 

föres gällande att registreringen bör hävas, skall rätten på hans yrkande 
förklara målet vilande i avbidan på att frågan om registreringens hävande 
slutligt prövas. Är talan härom icke väckt, skall rätten i samband med 
vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall 
viickas. 

41 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 22 §dömes till böter. 

Han skall även ersätta uppkommen skada. Är oaktsamheten ringa, kan er
siitlningen jämkas. 

Rättegångs bestämmelser 

42 § 
Sortinnehavare eller den som på grund av licens får utnyttja växtsort kan 

föra talan om faslställelse, huruvida han på grund av registreringen åtnju
ter skydd mot annan, ifall ovisshet råder om förhållandet och denna länder 
honom till förfång. 
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Under samma villkor kan den som driver eller avser att driva verksamhet 
föra talan mot sortinnehavare om fastställelse, huruvida hinder föreligger 
mot verksamheten på grund av registreringen. 

Göres i mål som avses i första stycket gällande att registreringen bör 
hävas, äger 40 § andra stycket motsvarande tiJlämpning. 

43 § 
Den som vill väcka talan om hävande av registrering av växtsort, om 

överföring av registrering eller om meddelande av tvångslicens skall anmäla 
detla lill växtsortnämnden samt underrätta var och en som enligt växtsort
registret innehar licens att utnyttja sorten. Vill licenstagare väcka talan om 
intrång i växlförädlarrälten eller om fastslällelse enligt 42 § försla stycket, 
skall han underrätta sortinnehavarcn därom. 

Underrättelseskyldighet enligt första stycket anses fullgjord, när under
rättelse i betald rekommenderad försändelse sänts under den adress som 
antecknats i växtsorlregistret. 

Visas icke, när talan väekes, att anmälan eller underrättelse skett enligt 
första stycket, skall käranden ges tid därtill. Försitter han denna tid, får 
hans talan icke tagas upp till prövning. 

44 § 
Finnes ej enligt räLLegångsbalken behörig domstol för talan om bättre rätt 

till växtsort, om hävande av registrering av sort eller om överföring av så
dan registrering, om tvångslicens eller om fastställelse enligt 42 § väckes 
talan vid Stockholms tingsrätt. 

45 § 
Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål som avses i 13, 29, 31, 32, 

36-39 eller 42 § sändes till växtsortnämnden. 

Särskilda bestämmelser 

46 § 
Sortinnehavare som icke har hemvist i Sverige skall ha ett här bosatt om

bud med behörighet alt för honom taga emot delgivning av stämning, kal
lelser och andra handlingar i mål och ärenden om växtförädlarrält med un
dantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig 
personligen inför domstol. Ombud skall anmälas till växtsortregistret och 
antecknas i delta. 

Har sortinnehavare ej anmält ombud enligt första stycket, kan delgivning 
i stället ske genom att den handling som skall delges s~-indes till honom med 
posten i betalt brev under hans i växlsortregistret antecknade adress. Är 
fullständig adress ej antecknad i registret, kan delgivning ske genom att 
handlingen anslås i växtsortnämndens lokal. Om delgivningen skall kun
görelse införas i allmänna tidningarna. Delgivningen anses ha skett när vad 
nu sagts blivit fullgjort. 

47 § 
Konungen kan under förutsättning av ömsesidighet förordna, alt bestäm

melserna i 10 eller 46 § icke skall gälla i fråga om sådan sökande eller sort
innehavare som har hemvist i viss främmande stat eller har ett i den staten 
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bosatt ombud som anmälts hos växtsortnämnden och äger sådan behörighet 
som avses i nämnda paragrafer. 

48 § 
Talan mot annat slutligt beslut av växlsortnämnden enligt denna lag än 

som avses i 18 § föres hos lantbruksstyrclsen genom besvär inom två må
nader från beslutets dag. Den som vill anföra besvär skall inom samma lid 
erlägga fastställd besvärsavgift vid påföljd att besvären annars ej upptages 
till prövning. 

Talan mot lantbruksstyrelsens beslut föres hos regeringsrätten genom be
svär inom två månader från beslutets dag. 

49 § 
Avgifter enligt denna lag faslställes av Konungen eller, såvitt gäller av

gifter för prov enligt 16 §, av myndighet som Konungen bestämmer. I fråga 
om årsavgifter kan Konungen förordna att ett eller flera av de första åren 
skall vara avgiftsfria. 

50 § 
Konungen kan förordna att undersökning av växlsorl för vilken registre

ring sökes får äga rum hos myndighet i annan stat eller hos internationell 
institution samt att den som söker registrering för sort, för vilken han tidi
gare sökt registrering i annan stat, skall vara skyldig alt redovisa vad myn
dighet i den staten delgivit honom rörande prövningen av de i 3 § uppställda 
villkoren för registrering. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971. 
Ansökan om registrering av växtsort, som tagits in i rikssortlistan under 

tiden den 1 juli 1968-den 30 juni 1971, skall vid tillämpning av 3 § första 
stycket 1 och tredje stycket anses gjord samtidigt med intagningen i riks
sortlistan, om ansökan om registrering göres inom sex månader efter denna 
lags ikraft Lrädande. 

Talan mot sådant lantbruksstyrclsens beslut enligt 19 § andra stycket el
ler 48 § andra stycket som :meddelas före den 1 januari 1972 föres hos 
Konungen genom besvär. 
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2) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i utsökningslagen (1877: 31s.1) 

Härigenom förordnas, att 85 § utsökningslagen (1877: 31 s. 1) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

85 §1 

När fast - - -- -- - - - - - - -- - - hos övcrexekutor. 
Då fast - - - - - - - - - - utmätningen skett. 
Utmätes fartyg - - - - - - - - - - ---- urskiljande erfordras. 
Gäller utmätningen - - - - - - - - - rörande luftfarLyg. 
Myndighet, "ilken - - - - - - - - - - - - - iir sagt. 
Har domstol------------ till överexekutor. 
Sker utmätning- - - - - - - - - - till kommerskollegimn. 
Utmätes palent eller mönsterrätt, Utmiiles patent eller mönslerrätl, 

skall utmätningsmannen oför<lröj- skall utmätningsmannen ofördröjli
ligen till patent- och registrerings- gen till patent- och registreringsver
verket sända bevis om utmätningen ket sända bevis om utmätningen 
med angivande av patentets eller med angivande av patentets eller 
mönsterregislreringens nummer. mönsterregistreringens nummer. Ut-

mätes växtförädlarrätt, skall utmäl
ningsmannen ofördröjligen till sta
tens växtsortnämnd sända bevis om 
utmätningen med angivande av re
gistreringens nummer. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971. 

1 Senaste lydrlse 19i0: 490. 
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3) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i införsellagen (1968: 621) 

211 

Härigenom förordnas, att ~l § införsellagen (1968: 621) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

2 §1 

Genom införsel - - - - - - - - - - - en arbetstagares, 
3. periodiskt utgående vederlag 3. periodiskt utgående vederlag 

för utnyttjande av patent eller möns- för utnyttjande av patent, mönster
terrätt eller av rätt till litterärt eller rätt eller växt{ örädlarrätt eller av 
konstnärligt verk eller annat sådant rätt till litterärt eller konstnärligt 
eller för överlåtelse av rörelse. verk eller annat sådant eller för 

överlåtelse av rörelse. 
4. vad som - - - - - - - - - - - - eller livränta. 
Med livränta - - - - - - - - - - - - - - sådan anledning. 
För vissa------------------ i 22 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971. 

1 Senaste lydelse 1970: 494. 
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Protokoll, hållet i lagrådet den 26 januari 1971. 

Närvarande: justitierådet BRUNNBERG, regeringsrådet HJERN, justi
tierådet BERGSTEN, justitierådet GYLLENSVARD. 

Enligt lagrådet den 22 december 1970 tillhandakommet utdrag av 
protokoll över justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i stats
rådet den 20 november 1970, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets 
utlåtande skulle enligt 87 § regeringsformen inhämtas över upprättade 
förslag till 1) växt/ örädlarrättslag, 2) lag om iindring i utsöknings/agen 

(1877: 31s.1) och 3) lag om ändring i införsel/agen (1968: 621). 

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet före
dragits av hovrättsrådet Hans Bergqvist. 

Förslagen föranledde följande yttranden. 

Förslaget till växtförädlarrättslag 

1 § 

Justitieråden Brunnberg, Bergsten och Gyllensvärd: 

Enligt förslaget skall lagen äga tillämpning på växtsort tillhörande 
växtsläkte eller växtart som Kungl. Maj:t bestämmer. I likhet med ett 
par remissinstanser finner vi denna ordning ej böra godtagas. Eftersom 
lagen i det väsentliga bygger på växtförädlarkonventionen och förutsät
ter svensk anslutning till denna, är det under alla förhållanden motiverat 
att de växtarter som är obligatoriska enligt konventionen anges i lagen, 
men det får även i övrigt anses riktigast att tillämpningsområdet såvitt 
gäller växtförädlarrättens objekt bestämmes i den ordning som gäller 
för stiftande av lagen. Härvid synes lämpligt att, efter mönster av kon
ventionen, använda den formen att till lagen såsom bilaga fogas en för
teckning på de växtsläkten och växtarter som skall omfattas av lagen. 
Vi föreslår alltså den avfattningen av förevarande paragraf att lagen 
skall äga tillämpning på växtsort, tillhörande växtsläkte eller växtart som 
upptagits i en såsom bilaga till lagen fogad förteckning. Förteckningen 
bör utformas så, att den täcker det område inom vilket f. n. föreligger 
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behov av lagstiftning. Den lista som utredningen framlagt har godtagits 
vid remissbchandlingen frånsett att vissa tilläggsförslag framförts och 
torde väsentligen uppfylla detta krav. Frågan om förteckningens utform
ning i detalj undandrar sig vårt bedömande. 

Regeringsrådet Hjem: 

Enligt vad som föreskrives i v::Uctförädlarkonvcntionen (art. 4) är 
konventionen tillämplig på alla växtsläkten och växtarter. Konventions
staterna har också förbundit sig att vidta alla nödiga åtgärder för att 
efter hand tillämpa konventionens bestämmelser på största möjliga antal 
växtsläkten och växtarter. Inom en tid av åtta år från konventionens 
ikraftträdande är konventionsstat skyldig att tillämpa konventionens be

stämmelser på minst 13 växtsläkten. 
Såsom framgår av lydelsen till förevarande paragraf har man i Sverige 

valt att ej i själva lagen ange på vilka växtsläkten och växtarter Jagen är 
tillämplig. Paragrafen innehåller i stället ett bemyndigande för Kungl. 
Maj:t att bestämma vilka växtsläkten och växtarter som skall hemfalla 
under lagen. Ett i betänkandet intaget förslag till kungörelse med till
lämpningsbestämmclscr till lagen utvisar att växtförädlingsskyddsutrcd
ningcn tänkt sig att lagen redan vid ikraftträdandet skulle bli tillämp
lig på 96 växtsläkten och växtarter, angivna i en till kungörelsen fogad 

förteckning. 
Även om man här i Sverige således har för avsikt att - åtminstone 

skenbart - redan från början gå ganska långt, då det gäller tillämp
ningsområdet för lagen, anmäler sig dock tveksamhet till frågan, varför 
det över huvud taget skall gälla någon begränsning. På det mest närlig

gande området - patenträttens - är fältet i stort sett fritt från andra 
hinder än kravet på att uppfinningen skall kunna tillgodogöras in
dustriellt. På växtförädlarrättcns område torde motsvarande krav vara, 
att den nya växtsorten skall vara odlingsbar. Med den uppläggning kon
ventionen innehåller och särskilt den svenska lagen - för all del i likhet 
med motsvarande lagar i andra Hinder - blir det i själva verket ett 
mycket stort område som inte täcks av växtförädlarrättcn, ett förhållan
de som framstår som särskilt beklagligt som utvecklingen inom växt
förädlingen f. n. torde gå rätt snabbt och i accelererande takt. Här
emot kan naturligtvis invändas att man efter hand får införa nya 

växtsläkten och växtarter i förteckningen. Man torde dock inte kunna 
komma ifrån att risk alltid föreligger för att urvalet av växtsläkten och 

växtarter som skall införas i förteckningen kan ske godtyckligt eller av 
motiv som inte alltid är förcstavad1: av rättvisa eller oegennytta. 

Utredningen har tydligen själv haft en känsla av att man slagit in på 

fel väg, då man infört en så kraftig begränsning av lagens tillämplighets
område som här skett. Man uttalar nämligen, att rättsskyddssystemet i 
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princip bör kunna tillämpas på alla växtsläkten och växtarter, och vid 
utformningen av förevarande paragraf har man också valt ett uttrycks
sätt som till skillnad från departementsförslaget åtminstone antyder den
na princip. 

En konsekvens av den föreslagna lagstiftningen blir alltså, att en 
person som framställt en ny växtsort, hur betydelsefull den än må vara 
för samhälle och individer, inte kan få ensamrätt till sin produkt om 
inte växtsläktet eller växtarten händelsevis råkat bli införd i förteck
ningen. Som ett exempel kan nämnas att den nya växtsorten är en bety
delsefull "medicinalväxt" eller en "kryddväxt". Det gäller tydligen för 
förädlaren att i fall, då han börjar märka att en ide tar form i en ny och 
värdefull produkt, verka för att förteckningen först kompletteras, en ak
tion vars framgång helt torde bli beroende av vilka ekonomiska och 
andra krafter som står till hans förfogande. Bortsett från att ett vid

sträckt fält lämnats utanför skyddsområdet ter det sig stötande att lag
stiftningen skall ge incitament till aktioner av detta slag, aktioner där 
den ekonomiskt eller organisatoriskt svage har små utsikter att göra sig 
gällande. Det finns alltså anledning befara att den i tillämpningskungö
relsen intagna förteckningens innehåll framdeles kommer att ge anled
ning till svåra avvägningsproblem och tvister. 

Som anmärkningsvärt framstår även att när man nu bestämt sig för 
att göra en avgränsning av skyddsområdet man likväl medtagit ett tio
tal prydnadsväxter, som förefaller rätt slumpvis utvalda. Det kan väl 
härvidlag göras gällande, att det finns andra växtarter som i högre grad 
förtjänar att bli föremål för ensamrätt. 

Såsom framgår av det sagda bör enligt min mening lagen göras till
lämplig på alla odlingsbara växter utom möjligen på skogsträd. Föreva
rande paragraf föreslås bli utformad i enlighet därmed; eventuellt kan 
den helt utgå. Anses det inte möjligt att redan nu taga detta steg, synes 
det angeläget, att man från svensk sida i fortsättningen inriktar sig på att 
bland konventionsstaterna verka för en sådan lösning. Av särskild vikt 
anser jag t. v. vara att den på administrativ väg utfärdade förteckningen 
över skyddsberättigade växtsläkten och växtarter utformas på ett så
dant sätt att den verkligen kommer att omfatta alla de växtsläkten och 
växtarter som kan tänkas vara eller inom överskådlig tid bli föremål för 
växtförädling. Det torde även vara nödvändigt att förteckningen fort

löpande göres till föremål för översyn och att växtsortnämnden i en 
anda av generositet tar de nödvändiga initiativen, då anledning förekom

mer till komplettering av förteckningen. För att detta skall kunna ske 
snabbt och smidigt synes det lämpligt - som också i remissprotokollet 
förordats - att Kungl. Maj:t får befogenheten att bestämma om för
teckningens innehåll. 
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2 § 

Justitieråden Brunnberg, Bergsten och Gyllensvärd: 

Departementschefen har i anslutning till tredje stycket uttalat, att i 
förhållande till de stater som är anslutna till växtförädlarkonventionen 
ömsesidighet ej bör krävas såvitt angår växtarter som skyddas enligt den 
svenska lagen men ej är upptagna på den till konventionen fogade 
listan (jfr art. 4 mom. 4 i konventionen). Här må även anmärkas, att 
lagförslaget ger sortinnehavaren kontroll över import av den skyddade 
sorten (4 § första stycket 1), medan konventionen ej kräver att unions
stat ger sådant skydd. Det skulle sålunda vid svensk anslutning till 
konventionen kunna komma att brista i ömsesidighet i olika avseenden. 
Detta är mindre väl förenligt med den föreslagna lagtexten, som ej an
ger någon begränsning i ömscsidighetskravet. Vi finner lämpligt, att frå
gan om tillämpning av lagen beträffande förädlare i konventionsstaterna 

löses genom en bestämmelse som ger Kungl. Maj:t bemyndigande att 
meddela förordnande därom i anslutning till svenskt tillträde till konven
tionen. I ett sådant förordnande torde - på grundval av art. 3 i konven
tionen - böra anges, att växtförädlarrätt till sort som framställts utom
lands får förvärvas, om förädlaren är medborgare eller har hemvist 
i stat som är ansluten till konventionen. ömsesidighet i den omfattning 
som är avsedd blir säkrad genom de förpliktelser som konventionen åläg
ger konventionsstat. 

Att en bestämmelse med nu föreslaget innehåll upptages i lagen gör 
ej bemyndigandet för Kungl. Maj :t att på grundval av ömsesidighet för
ordna om tillämpning av lagen onödigt, då det såsom departementsche

fen anmärkt kan bli aktuellt att ingå avtal med annan stat än konven
tionsstat. 

Juridisk person med säte i konv<!ntionsstat skall enligt art. 3 i kon
ventionen i likhet med fysisk person som är medborgare eller har hem
vist i staten ges skydd i annan konventionsstat. Juridisk person skall 
emellertid enligt det föreliggande förslaget ej godtagas som förädlare. 
Detta kunde möjligen anses stå i strid med konventionen, men så 
torde ej vara fallet. Såsom departementschefen framhållit får det an
ses tillfyllest att juridisk person kan förvärva växtförädlarrätt i egen
skap av förädlares rättsinnehavare. 

Utlänning som har hemvist i Sverige bör i fråga om förvärv av 

växtförädlarrätt till sort som frams.tällts utomlands vara likställd med 
svensk medborgare. En sådan likställighet har måhända ej större prak

tisk betydelse men står i överensstämmmelse med konventionens sy

stem. 
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Regeringsrådet Hjern: 

I överensstämmelse med vad utredningen föreslagit avses enligt det 
remitterade förslaget endast fysisk person kunna vara förädlare av 
växtsort. Själva lagtexten utesluter genom sin formulering likväl inte 
möjligheten av att även juridisk person kan vara förädlare, och en 
sådan tillämpning synes också bäst stå i samklang med konventionen. 
Att departemcntschefen stannat för att begränsa förädlarrätten till 
fysisk person anges bl. a. bero på önskvärdheten av att denna fråga 
regleras enhetligt på hela det immaterialrättsliga fältet. Dcpartements
chefen har eljest åberopat ett enligt min mening tungt vägande skäl för 
att även juridisk person bör komma i fråga, nämligen att växtförädling 
till övervägande del drivs av företag, som har forskare och annan 
personal anställd för ändamålet, och vidare att förädlingsarbete med 
en viss växtsort vanligen pågår så lång tid att de personer som syss
lar med uppgiften kan skifta. Enligt min uppfattning ligger häri också 
en avgörande allmän skillnad mellan växtförädling och den verksam
het som mynnar ut i en patenterbar uppfinning eller skapandet av ett 
mönster, låt vara att även uppfinningar och mönster mycket ofta är 
resultatet av ett långvarigt lagarbete. Det av departementschefen an
förda argumentet avfärdas i remissprotokollet emellertid med det nå
got lättvindiga påståendet att det i praktiken knappast torde bereda 
några svårigheter att bestämma vem eller vilka som är att anse som 
förädlare. För egen del håller jag före att det mången gång kommer 
att bli synnerligen vanskligt att kunna peka ut en viss bestämd individ 
som "förädlaren". Jag har för övrigt svårt att inse att någon direkt olä
genhet skulle följa av att juridisk person finge anses som förädlare. 
En sådan lösning innebär otvivelaktigt att man i de allra flesta fall 
kommer sanningen om upphovsmannaskapet närmast under det att 
man med den av departementschefen förordade lösningen antagligen 
ofta tvingas till allehanda fiktiva arrangemang med interna tvister i 
släptåg. Departementsförslagets ståndpunkt är desto mer svårförståe
lig som växtförädlarrätten kan överlåtas till juridisk person och sådan 
person alltså i egenskap av rättsinnehavare kan göra ansökan om re
gistrering av växtsort. 

Under hänvisning till det anförda föreslår jag att vid tillämpning av 
lagen även juridisk person skall kunna anses som förädlare. 

I övrigt instämmer jag beträffande förevarande paragraf med lagrå

dets flesta ledamöter. 

3 § 

Lagrådet: 

Föremål för växtförädlarrätt är enligt 2 § en växtsort som framställts 
av en förädlare. Beträffande termen växtsort ges ingen definition i lag-
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texten. I motiven yttras, att termens innehåll får anses tillräckligt klar
lagd genom de skyddsförutsättningar som konventionen och lagförsla
get uppställer. Det torde närmast vara det s. k. särskillnadskravet i 
förevarande paragraf som därmed avses, dvs. föreskriften i första 
stycket under 1 att registrering av växtsort får ske endast om den 
.skiljer sig från annan sort som blivit känd före dagen för registre

ringsansökningen. Enligt uttalande av dcpartemcntschefen står här ut
trycket "annan sort" i motsättning till "egen sort'', dvs. den sökandes 
egen sort varom en regel ges i paragrafens tredje stycke. Man kan då 
fråga sig vad som skall gälla, om en exakt likadan sort som den, för 
vilken registrering sökts, blivit känd före ansökningen. Fallet torde vis
serligen enligt sakens natur vara ovanligt men lär dock, enligt vad 
som framhålles i motiveringen, vara tänkbart. Särskilt kan här nämnas, 
att även en ren "upptäckt" av en i naturen uppkommen sort kan skyd
das. Det är då inte omöjligt att sorten kan upptäckas av mer än en 
person. 

Om fallet av identisk likhet yttrar departementschefen, att oaktat de 
båda sorterna normalt torde härstamma från olika växtmaterial det 
med visst fog kan sägas att det egentligen inte är fråga om två sorter 
utan om en och samma sort; att man i lagtexten skilt mellan sort för 
vilken växtförädlarrätt söks och "annan" sort har skett av praktiska 

skäl. 
Det nyss återgivna motivuttalandet klargör att meningen är att i ett 

fall som det nämnda, då fullständig identitet föreligger, registrering 
inte skall kunna ske emedan sökandens sort ej är ny i den mening som 

avses i första stycket under punkt 1. I konventionen är detta nyhets
krav tydligare utmärkt genom bestäm~elsen i art. 1 att den sort för 
vilken skyddsrätt kan vinnas skall vara ny. Enär även i uttrycket i 2 § 
av det remitterade förslaget, att det är den som "framställt" en växt
sort (eller hans rättsinnehavare) som kan få ensamrätt, kan inläggas ett 
krav på att sorten skall vara ny, anser sig lagrådet kunna godtaga för
slaget i nu förevarande avseende. 

Om växtförädlarrätt avseende en sort förfallit i enlighet med bestäm
melserna i 30 §, torde en ansökan om ny registrering av sorten inte i 
något fall böra beviljas. Flera skäl synes tala härför, bl. a. att eljest en 
utväg skulle öppnas att kringgå reglerna om längsta giltighetstid för 
växtförädlarrätt. Den föreslagna lagtexten synes dock inte för alla 

fall hindra en nyregistrering. Den sort som avsågs med den tidigare 
registreringen skulle nämligen knappast kunna enligt betraktelsesättet i 

förslaget behandlas som en "annan" sort än den, för vilken den nya re
gistreringen söks, och särskillnadss1adgandet i första stycket punkt 1 av 

förevarande paragraf kunde då inte tillämpas utan fallet skulle vara 
hänförligt under paragrafens sista stycke, där hindret är mera begrän
sat. Lagrådet föreslår därför att sistnämnda stadgandc utbyggs med en 
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bestämmelse om att hinder för registrering föreligger även då sorten ti
digare varit registrerad. Att härmed avses svensk registrering torde vara 
tydligt. 

6 § 

Lagrådet: 

Av 2 § framgår att växtförädlarrätt i fråga om viss växtsort vinnes 
först genom registrering, och tydligt är att det som skall göras till före
mål för registrering är växtsorten. Uttrycket registrering av växtförädlar
rätt bör därför inte användas i förevarande paragraf. Framhållas bör 
emellertid, att det är avsett att i växtsortregistret skall ske en registre
ring också av sortbenämningen. Såsom följer av 35 § skall sådan regi
strering i vissa fall kunna äga rum som en fristående åtgärd och den 
skall i princip gälla även efter det att själva sorten avförts ur registret. 
Med anledning av vad som nu sagts bör i ett första stycke av föreva
rande paragraf upptagas bestämmelse att registrering enligt denna Jag 
sker i växtsortregistret, som föres av statens växtsortnämnd. I ett nytt 
andra stycke bör därefter föreskrivas, att registrering av växtsort inne
bär att även sortens benämning registreras. 

7 § 

Lagrådet: 

I remissprotokollet har anförts att sökanden skall ha den slutliga be
stämmanderätten över beskrivningen, så att ansökan om registrering av 
växtsort skall avslås, när sökanden inte är villig att medverka till sådan 
bearbetning av beskrivningen som växtsortnämnden ·finner nödvändig. 
Med anledning härav vill lagrådet påpeka att motsvarande ordning torde 
gälla i fråga om sortbenämningen. Vidhåller sökanden en benämning, 
som enligt nämndens mening inte kan godtagas, bör alltså hinder anses 
föreligga för bifall till ansökningen om registrering av växtsorten. En 
annan sak är att nämnden vid omregistrering enligt 35 § första stycket 
kan bli nödsakad att fastställa en benämning utan att den godkänts av 
sortinnehavaren. 

8 § 

Lagrådet: 

Bestämmelsen i tredje stycket i denna paragraf grundas på konventio
nens art. 13 mom. 5, som syftar till att växtsort, för vilken skydd sökes 
i flera konventionsstater, om möjligt skall registreras under samma sort
benämning. Det synes ej vara anledning att ge bestämmelsen vidare till
lämplighet än som erfordras för att möjliggöra svensk anslutning till 
konventionen. Den bör alltså begränsas till att gälla konventionsstater. 
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Vidare bör i lagtexten komma till uttryck, att det inte enbart är fråga om 
en möjlighet till avsteg från första och andra styckena. Enligt konven
tionen är registreringsmyndigheten skyldig att tillse att samma sortbe
nämning användes i den mån den ej är olämplig. Detta innebär tydli
gen att man från fall till fall skall göra en avvägning mellan å ena sidan 
intresset av att samma sort får samma benämning i alla de länder, där 

registrering sker, och å andra sidan intresset av att de i den egna staten 
uppställda hindren mot godtagande av sortbenämning upprätthålles, 
varvid det förstnämnda intresset dock framstår som så starkt att det 
bör få ge vika endast om tungt vägande skäl talar däremot. Bestämmel
sen kan lämpligen avfattas så att Kungl. Maj:t ges bemyndigande att 

förordna, att för det fall, då skydd för växtsorten meddelats eller sökes 
även i främmande stat som tillträtt växtförädlarkonventionen, skall gälla 
att den sortbenämning som användes i den staten skall registreras i Sve
rige, om det ej föreligger synnerliga skäl däremot. 

19 § 

Regeringsrådet Hjem: 

Enligt andra stycket av förevarande paragraf skall i mål om växtför
ädlarrätt regeringsrätten utgöra sista instans. Detta framstår vid första 
påseende som ganska givet, eftersom även patentmål slutligen prövas av 
regeringsrätten. Beträffande sistnämnda grupp av mål kan emellertid 

sägas att de på grund av sin alldeles övervägande tekniska natur föga 
passar för handläggning i regeringsrätten. Ledamöterna i denna domstol 
besitter nämligen överlag inte den ingående och allsidiga tekniska sak

kunskap som erfordras för att prövningen av målen skall bli menings
full. Samma torde bli förhållandet vad beträffar mål om växtförädlar
rätt. Enligt min mening bör det därför vid lämpligt tillfälle tagas upp 
till allvarligt övervägande att befria regeringsrätten från dessa grupper 
av mål. 

20 § 

Lagrådet: 

Med hänsyn till att dagen för registreringen tillagts självständig bety
delse som utgångspunkt för beräkning av förfallodag för årsavgift (23 § 
andra stycket) bör i tillämpningsförfattning föreskrivas, att registrering 
skall ske omedelbart då beslutet därom vunnit laga kraft. 

21 § 

Justitieråden Brunnberg, Bergsten och Gyllensvärd: 

Det är avsett att lagen ej skall tillämpas på skogsträd. Enligt den lista 
som utredningen framlagt skall lagen ej heller omfatta några pryd-
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nadsträd. Om tillämpningsområdet för lagen i enlighet med vad vi hem
ställt vid 1 § kommer att fastslås i en förteckning som ingår i själva la
gen och denna förteckning ej kommer att upptaga skogsträd och pryd

nadsträd, saknas anledning att nämna skogsträd och prydnadsträd i före
varande paragraf. 

22 § 

Lagrådet: 

I motiveringen till bestämmelsen i andra stycket anges, att bestäm
melsen ansluter sig till konventionens art. 13 mom. 8 a). Med hänsyn 
till innehållet i detta moment kan uttalandet möjligen föranleda den slut
satsen att bestämmelsen skulle ta sikte även på utomlands registrerad 
sortbenämning. Att ge bestämmelsen en så vidsträckt räckvidd kan 
emellertid ej anses tillrådligt. Av den föreslagna lagtexten kan för övrigt 
ej annat utläsas än att skydd tillkommer enbart sådan benämning som 
registrerats enligt förevarande lag och som alltså antecknats i det i Sve
rige förda växtsortregistret. 

Att bestämmelsen i första stycket endast avser i Sverige registrerad 
benämning torde utan vidare vara klart. 

32 § 

Lagrådet: 

I motiven till denna paragraf har departementschefen omnämnt, att i 
de häremot svarande stadgandena i PatL och ML finns en regel av inne

håll att om den som frånkänns patentet resp. mönstret börjat i god tro 
utnyttja uppfinningen resp. mönstret yrkesmässigt han äger på vissa vill
kor fortsätta utnyttjandet. Departementschefcn har tillagt att motsvarig
het därtill inte ansetts behövlig i växtförädlarrättslagen samt att en god
troende sortinnehavare åtnjuter ett visst skydd genom den preskriptions
tid som skall gälla för talan om överföring. Lagrådet finner för sin del 
att sistnämnda skydd är väsentligt svagare än det som en godtrosregel 
av angivet innehåll skulle bereda samt vill ifrågasätta om anledning 
finns att på denna punkt avvika från vad som gäller inom andra områ
den av immaterialrätten .. Till jämförelse kan också nämnas, att en lik
nande godtrosregel föreslås i 38 §. 

Om en godtrosregel införes i förevarande paragraf, torde därav föran

ledas en jämkning i 44 § till överensstämmelse med det motsvarande 
stadgandet, 43 §, i ML. 

41 § 

Lagrådet: 

Med hänsyn till innehållet i 22 § synes skäl ej föreligga att straffbe
lägga ringa oaktsamhet. 
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44 § 

Lagrådet: 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts vid 32 §. 

49 § 

Lagrådet: 

221 

Enligt 73 § PatL fastställs avgifter av Kungl. Maj:t, som därvid äger· 
att, såvitt avser årsavgifter, förordna om avgiftsbefrielse under ett eller 
flera av de första åren. Såsom framgår av bestämmelsens avfattning 
är det ej fråga om ett bemyndigandt! för Kungl. Maj:t att i det särskilda 
fallet medge avgiftsbefrielse, utan meningen är att föreskrift om avgifts
fria år skall ges generellt (se NJA Il 1968 s. 61 och 113). Avsikten torde 

vara att även i fråga om växtförädlarrätt förordnande om befrielse från 
avgift skall meddelas generellt. Lagtexten bör förtydligas så att detta 
klarare framgår. 

Övergångsbestiimmelserna 

Lagrådet: 

I motiven till andra stycket har departementschcfen, med instämman
de i ett uttalande av utredningen, anfört att någon ny prövning av be
nämningen för sort som avses i bestämmelsen inte behöver företas. De
partementschefen har tillagt att, om det namn sorten fått vid intagning
en i rikssortlistan skulle visa sig kollidera med annan privaträtt, frågan 
torde kunna lösas i den ordning som föreslagits för utbyte av sortbe
nämning. Gentemot detta yttrande vill lagrådet erinra, att även för den 

registreringsansökan som avses i stadgandet reglerna i 8 § är tillämpliga 
och måste iakttagas vid prövningen. Därvid bör emellertid beaktas önsk
värdheten av att för sorten i möjligaste mån bibehålla benämningen i 
rikssortlistan. 

Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen 

Lagrådet: 

Lagrådet vill erinra om att 85 § UL enligt det förslag till revision av 
den exekutionsrättsliga lagstiftningen som remitterats till lagrådet den 14 
maj 1970 och varöver lagrådet avgivit utlåtande den 10 december 1970 
skall upphävas fr. o. m. den 1 januari 1972. 

Förslaget till lag om ändring i införsellagen 

Lagrådet: 

Förslaget lämnas utan erinran. 
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Utdrag av protokollet över justitieärendcn, hållet inför Hans Maj:t Ko· 
nungen i statsrådet på Stockholms slott den 12 februari 1971. 

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 

NILSSON, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, HOLMQVIST, ASP

LING, SVEN-ERIC NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, 

ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LID

BOM, CARLSSON, FELDT. 

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Gcijcr, anmäler efter 

gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlå

tande över förslagen till 

1) växtföriidlarriittslag, 

2) lag om iindri11g i utsöknings/agen (1877: 31 s. 1), 

3) lag om ändring i införsellagen (1968: 621). 

Föredraganden redogör för lagrådets utlåtande och anför. 

De jämkningar i 6, 41 och 49 §§ förslaget till växtförädlarrättslag 

som lagrådet har föreslagit bör godtas. 

Jag kan för min del instämma i de synpunkter som lagrådet har an

fört i anslutning till 7 och 22 §§ förslaget till växtförädlarrättslag och 

till övergångsbestämmelserna till samma lag. 

Enligt 1 § i det till lagrådet remitterade förslaget till växtförädlar

rättslag skall det ankomma på Kungl. Maj:t att bestämma de växtsläk

ten och växtarter inom vilka lagen skall tillämpas. Lagrådets flesta leda

möter har föreslagit att tillämpningsområdet bestäms direkt i lagen 

genom att som bilaga till denna fogas en förteckning över de växtsläk

ten och växtarter som skall omfattas och att i 1 § görs en hänvisning 

till denna bilaga. I anslutning härtill har lagrådet förordat en följdänd

ring i 21 §. 

Som jag har anfört i remissprotokollet har det förutsatts att lagen i 

enlighet med utredningens bedömning av föreliggande behov skall re

dan från början omfatta inemot ett hundratal växtsläkten och växtarter. 

Under de redan inledda förberedelserna för lagens ikraftträdande har 

det emellertid visat sig att man beträffande flera arter, särskilt bland 

prydnadsväxterna, f. n. saknar resurser i vårt land att utföra de prov

ningsarbcten som behövs. Inom växtförädlarunioncns ram har uppta

gits förhandlingar om fördelning av provningsarbctena mellan olika 

länder, men det är ännu ovisst i vad mån dessa förhandlingar kan gt 

praktiska resultat. Under alla förhållanden får man numera dikna med 
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att lagen från början görs tillämplig på ett mindre antal arter än man 
tidigare förutsatt men att tillämpningsområdet stegvis skall kunna ut
vidgas allteftersom den inhemska provningsorganisationen byggs ut eller 
de internationella förhandlingarna ger positiva resultat. Eftersom det är 
ett allmänt intresse att sådana utvidgningar av tillämpningsområdet kan 
ske snabbt och så snart nödvändiga provningsmöjligheter föreligger an
ser jag mig böra vidhålla mitt förslag i det nu aktuella hänseendet. Jag 
förutsätter härvid givetvis att Kungl. Maj:t vid fastställande eller kom
plettering av den ifrågavarande förteckningen ser till att sådana arter 
som är eller kan komma att bli obligatoriska enligt konventionen kom
mer att falla under den svenska lagen. 

Den ståndpunkt jag sålunda intagit i fråga om 1 § föranleder att även 
21 § behålls oförändrad. 

Som lagrådet har framhållit bör utlänning som har hemvist i Sverige 
vara likställd med svensk medborgare i fråga om förvärv av växtför
ädlarrält till sort som har framställts utomlands. Bestämmelsen i 2 § 

andra stycket förslaget till växtförädlarrättslag bör jämkas i enlighet 
härmed. 

Med anledning av vad lagrådet uttalat i fråga om det i 2 § tredje styc
ket nämnda förslag uppsfällda öms1~sidighetskravet vill jag förorda, att 
paragrafens tredje stycke ges det innehållet att Kungl. Maj:t kan, i den 
mån det är nödvändigt för uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt 
överenskommelse med främmande stat och i övrigt under förutsättning 

av ömsesidighet eller om det är av betydande allmänt intresse, förordna 
att v1ixtförädlarrätt får förvärvas även för sort som framställts i främ
mande stat av annan än den som ät svensk medborgare eller har hem

vist i Sverige. 
Vid behandlingen av 3 § förslaget till växtförädlarrättslag har lagrådet 

anknutit till ett uttalande av mig vid remissen till lagrådet av innebörd 
att två sorter som hiirstammar från olika växtmaterial skulle kunna vara 
identiskt lika. Till förtydligande av detta uttalande vill jag framhålla 
att möjligheten till verklig identitet i egentlig mening i den angivna 
situationen är så utomordentligt ringa att man i praktiken torde kunna 
bortse från den. Det av lagrådet antydda fallet att mer än en person 
söker registrering för samma i naturen "uppfiickta" sort framstår också 
som synnerligen opraktiskt. Fall som dessa torde därför inte bli aktu
ella vid tillämpningen av lagen. Däremot är det möjligt att sorter här

stammande från olika växtmaterial företer så stora likheter att kravet 
på särskillnad inte uppfylls. Det var också närmast situationer av den 
arten som mitt berörda uttalande åsyftade. I sådana fall blir tidpunkten 
för ansökan avgörande för frågan vilken av de båda sorterna som skall 

beviljas registrering. 
Lagrådet har i detta sammanhang vidare uttalat, att om växtförädlar

rätt avseende en sort har förfallit i enlighet med bestämmelserna i 10 § 
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förslaget till växtförädlarrättslag, en ansökan om ny registrering av sor
ten inte i något fall torde böra beviljas. I anslutning härtill har lagrådet 
föreslagit att till 3 § tredje stycket nämnda förslag fogas en bestämmelse 
om att hinder för registrering av en växtsort föreligger även när sorten 
tidigare varit registrerad. 

Jag kan för egen del inte ansluta mig till lagrådets uppfattning. I art. 
6 moment 1 b) i konventionen sägs uttryckligen att den omständigheten 
att en växtsort före dagen för registreringsansökningen upptagits i ett of
fenligt register inte utgör hinder mot att sorten registreras. Av bestäm
melserna i denna artikel framgår klart att den enda åtgärd med avseen

de på den sort en registreringsansökan avser som utgör registreringshin
der är marknadsföring av sorten. Att denna tidigare blivit registrerad ut
gör således enligt konventionen inte hinder mot att den registreras på 
nytt, men en förutsättning för ny registrering är att sorten inte har blivit 
marknadsförd i Sverige före dagen för den nya registreringsansökningen 
eller utom riket mer än fyra år före nämnda dag. Av det sagda följer 
att en sådan bestämmelse som lagrådet har föreslagit knappast skulle 
vara förenlig med konventionen. 

Den ordning som sålunda enligt konventionen och det remitterade 
förslaget förutsätts gälla torde i praktiken inte på sätt lagrådet har an
fört kunna utnyttjas för något reellt kringgående av besHimmelserna om 
längsta giltighetstid för växtförädlarrätt. Om en registrerad sort inte alls 
marknadsförs, kan enligt 27 § i det remitterade förslaget tvångslicens till 
utnyttjande av sorten upplåtas. Om så sker och licensen utnyttjas upp
kommer hinder mot ny framtida registrering av sorten. Är återigen 
situationen den att sortinnehavaren underlåter att marknadsföra sorten 
och tredje man inte heller begär tvångslicens, är detta ett tecken på att 
växtförädlarrätten helt saknar ekonomiskt värde. Under sådana förhål
landen kan det knappast möta betänkligheter att medge ny registrering 
av sorten sedan rätten på grund av den första registreringen förfallit, om 
förädlaren eller dennes rättsinnehavare då finner detta vara förenligt 
med sina intressen. Att giltighetstiden på detta sätt rent formellt kom
mer att förlängas kan inte medföra några rättsförluster eller andra olä

genheter. 
I fråga om 8 § tredje stycket förslaget till växtförädlarrättslag har 

lagrådet föreslagit att bestämmelsen begränsas till att gälla endast kon
ventionsstater. För egen del anser jag det dock finnas behov att kunna 
tillämpa bestämmelsen även med avseende på annan främmande stat 
och jag kan därför inte biträda lagrådets förslag. Vad lagrådet i öv
rigt föreslagit i fråga om bestämmelsens utformning anser jag däremot 

i princip böra godtas. 
Lagrådet har föreslagit det tillägget till 32 § förslaget till växtför

ädlarrättslag att den som frånkännes registrering av växtsort och i god 
tro redan har börjat utnyttja sorten yrkesmässigt skall på vissa villkor 
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få fortsätta utnyttjandet. Enligt lagrådet saknas anledning att avvika 
från vad som för motsvarande fall gäller enligt PatL och ML. Emeller
tid föreligger den skillnaden mot motsvarande situationer inom patent
.och mönsterskyddsrättcn att växtmaterial i den godtroende innehava
rens hand kan användas eller avyttras som konsumtionsvara. Någon 

rättsförlust av större betydelse för den enskilde blir det således knappast 

fråga om. Är växtmaterialet av god kvalitet torde f. ö. förutsättningarna 

för en uppgörelse med den till vilken registreringen överförs kunna vara 

goda. Eftersom någon egentlig värdeförstörelse inte sker kan inte all
männa hänsyn åberopas till stöd för den av lagrådet föreslagna regeln. 

Jag anser följaktligen inte att det föreligger behov att komplettera 

lagen med en sådan godtrosregel som lagrådet har föreslagit. 

Utöver de ändringar som sålunda föranleds av lagrådets yttrande vill 

jag för egen del föreslå vissa smärre ändringar i förslaget till växtför
ädlarrättslag, nämligen dels i 21 §, dels i 19 och 48 §§ samt övergångs

.bestämmelserna. 

Enligt 21 § i nämnda förslag skall skyddstiden om 15 eller 18 år räk

nas från ingången av året efter det då registreringsansökningen bifölls. 

I art. 8 moment 2 i konventionen föreskrivs, att skyddstiden skall räk

nas från den dag då bevis om skydd utfärdades, vilket hos oss kommer 

att vara liktydigt med den dag då beslut om registrering vinner laga 

kraft. Konventionsbestämmelsen torde visserligen inte hindra att skydds
tidens begynnelsedag skjuts framåt i tiden och t. ex. såsom enligt det 

remitterade förslaget bestäms till ingången av visst kalenderår, men 

en sådan reglering torde inte vara tillåten om den leder till att skydds

tiden kan komma att löpa ut tidigare än den skulle ha gjort om den 
berörda konventionsbcstämmelsen varit direkt tillämplig. Så kan emel

lertid i vissa situationer bli fallet med den föreslagna regleringen, om 
nämligen beslut om registrering meddelas mot slutet av ett kalenderår 

och så sent att fullföljdstiden utlöper först under nästkommande år. För 
att bringa lagförslaget i överensstämmelse med konventionen på denna 
punkt vill jag därför förorda att i 21 § förslaget föreskrivs, att skydds

tiden skall räknas från ingången av året efter det då beslutet om re
gistrering vann laga kraft. 

Som jag uttalade vid remissen till lagrådet har förslaget till växtför

.ädlarrättslag vad gäller sättet för fullföljd mot sådant lantbruksstyrel

:Sens beslut som avses i 19 § andra stycket och 48 § andra stycket an
passats till den organisation av förvaltningsrättskipningen som enligt 

föreliggande förslag förutses gälla från och med den 1 januari 1972. Det 

synes mig emellertid riktigare att denna anpassning sker först i samband 

med riksdagens behandling av de lagförslag rörande förvaltningsrätt

skipningen som väntas bli förelagda riksdagen under dess innevarande 

session. Jag förordar därför att i 19 § andra stycket och 48 § 

.andra stycket förslaget till växtförädlarrättslag "rcgeringsrätten" ersätts 
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med "Konungen" och att tredje stycket i ikraftträdande- och övergångs
bestämmelserna till lagen får utgå. 

Slutligen bör vissa redaktionella jämkningar vidtas i förslaget till växt
förädlarrättslag. 

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t genom proposition föreslår riksdagen 
att 

dels godkänna den i Paris den 2 december 1961 undertecknade 
konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter, 

dels antaga de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna 
ändringar. 

:Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande 
av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans 
Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposi
tion av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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