Kommentarer
till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014
Dessa kommentarer är avsedda att underlätta användningen av Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. De
förklarar vissa frågor och bestämmelser, men är inte en del av själva avtalet.

All mä nt
Om tillämpningen av villkoren i modellavtalet

§ 2 Deponering

Licensgivaren (LG) och licenstagaren (LT), gemensamt
kallat parterna, bör justera villkoren i modellavtalet efter
omständigheterna i det enskilda fallet. Vad gäller
förhållandet mellan LG och LT står det parterna fritt att
justera avtalet. Stockholms Handelskammare (SHK) har
prissatt deponeringstjänsterna baserat på den risk som
följer av rollen som depositarie. De bestämmelser som
avser eller påverkar SHK:s roll som depositarie och som
innebär ett utökat ansvar för SHK eller annars innebär att
deponering inte kan ske enligt gällande rutiner kan
därför inte ändras (se 13 § nedan).

När deponering ska ske

Instruktion m.m.
Inledande instruktion och anvisningar i modellavtalet är
inte avsedda att utgöra del av modellavtalets villkor eller
Depositionsavtalet.
Modellavtalets bestämmelser
§ 1 Definitioner
Produktens namn skall anges i den standardiserade
mallen
”Depositionsavtal,
Stockholms
Handelskammares Modellavtal 2014” varvid hänvisning
kan ske till det licens-, utvecklings- eller underhållsavtal
där produkten närmare definieras.

Här anges inom hur många dagar från parternas
undertecknande av depositionsavtalet som LG ska inge
depositionen till SHK.
Media
Om. LG och LT inte anger annat i Depositionsavtalet ska
det deponerade materialet lagras på DVD.
Verifiering
SHK genomför inte själv verifiering av depositionen.
Sådan bör ske av parterna gemensamt innan deponering
sker. Utlämning för verifiering av redan inlämnad
deposition regleras särskilt i 8 §.
Förpackning
Vid standardförfarande är SHK förhindrad att öppna
depositionen. Paketet skall därför enligt 2 § förseglas på
så sätt att det inte kan öppnas och återförslutas, (med
t.ex. tejp). Inga särskilda sigill eller liknande krävs. SHK
returnerar omgående en deposition som inkommer
oförseglad.
Kostnader
LG och LT kan reglera vem som skall bära kostnaderna
för exemplarframställandet av depositionen.

Dokumentation kan närmare definieras i den
standardiserade mallen ”Depositionsavtal, Stockholms
Handelskammares Modellavtal 2014”. Om behov finns
kan
även
användarmanualer,
tekniska
och
programmatiska specifikationer, flödesdiagram och
manualer eller andra dokument som använts vid
utvecklingen av produkten inkluderas.
Det kan finnas ett intresse från LT:s sida av att även
exemplar av exekverbart program ingår i depositionen.

VIKTIG INFORMATION
Stockholms Handelskammare handhar ett stort antal depositionsärenden utan inblick i enskilt
bakomliggande affärsförhållande. Omständigheterna i varje affärsförhållande är unika. Dessa
kommentarer är därför endast att se som information om tänkbara frågor för parterna att ta
ställning till inför en deponering och skall inte tolkas som rekommendationer eller rådgivning.
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§ 3 Uppdatering
När deponering av uppdaterad källkod ska ske
Här anges inom hur många dagar från det att uppdatering
har skett som deponering av den uppdaterade källkoden
ska göras. Det bör noteras att redan deponerat material
kvarblir i deposition enligt gällande prislista. Parterna
kan genom senare överenskommelse reglera att befintlig
deposition ska ersättas av ny.
Sanktion
För LT är det ofta av stor betydelse att deponering av
uppdateringar görs enligt överenskommelse. LG:s
skyldighet att deponera sådana i tid kan därför
sanktioneras, t.ex. genom att LT ges rätt att innehålla
viss del av licensavgiften tills SHK meddelat att
deponering av uppdatering har skett. Till förtydligande
anges att sådan reglering mellan LG och LT ligger
utanför modellavtalet Stockholms Handelskammares
Modellavtal 2014.
§ 6 Nyttjanderätt efter utlämnande
Samstämmighet med huvudavtal
Regleringen av LT:s nyttjanderätt avseende produkten
såväl som källkoden, rätten att göra ändringar och
vidareupplåta nyttjanderätten regleras mellan LG och
LT. Således innebär Stockholms Handelskammares
Modellavtal 2014 ingen ändring i detta avseende. För att
källkodsdeponeringen ska vara meningsfull bör parterna
i licensavtalet ange särskilt att LT har rätt att själv, eller
med anlitande av tredje man, genomföra ändringar i
källkoden i vart fall i syfte att rätta fel. LG bör överväga
om det finns anledning att särskilt reglera sekretess och
skyddet för dennes företagshemligheter då tredje man
medges tillträde till källkoden.
§ 8 Utlämnandegrunder
Parterna kan avtala om andra utlämnandegrunder än de
som
anges
i
modellavtalet
Stockholms
Handelskammares Modellavtal 2014.

enligt avtalet. Om så inte varit fallet, har LG rätt till
ersättning motsvarande säkerhetsbeloppet för LT:s
tillfälliga nyttjande av depositionen.
Bankgarantins utformning
Det kan vara av värde för parterna att i
Depositionsavtalet ange hur bankgarantin skall
utformas, dvs. ange instruktioner till angiven bank om
vilka uppgifter som skall ingå i bankens meddelande om
att säkerhetsbelopp deponerats.
§ 11 Depositionsavtalets upphörande
Om avtalet skall vara obegränsat i tid kan parterna avtala
om detta.
§ 12 Avgifter
Avgifter och kostnader för att deponera framgår av
SHK:s vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig
via www.chamber.se. Det bör noteras att LG och LT
solidariskt ansvariga för samtliga depositionsavgifter.
LT:s underlåtenhet att betala depositionen innebär att
LT:s rätt att begära och ta del av depositionen upphör.
§ 13 Handelskammarens ansvar
Bestämmelsen innebär en stark begränsning av SHK:s
ansvar för depositionsärendet. Bakgrunden till detta är
att SHK i egenskap av depositarie endast har marginell
insyn i det ofta komplexa affärsförhållandet som råder
mellan LG och LT. SHK har inte möjlighet att vid varje
ärende göra särskild riskbedömning. En förutsättning för
SHK att kunna agera depositarie är därför att denna
bestämmelse inte ändras.
§ 16 Tvistlösning och tillämplig lag
Eventuellt skiljeförfarande skall ske enligt svensk lag om
skiljeförfarande
och
inte
enligt
SHK:s
Skiljedomsinstituts regler. Skiljedomsinstitutet är
normalt förhindrat anta sådan roll eftersom SHK är part
i avtalet.

§ 10 Utlämnande av depositionen
Huvudregel
Om LT begär utlämnande av depositionen med § 8 d)
som grund ska SHK underätta LT. Om LG bestrider
utlämnandet får LT meddelande om det och har då 30
dagar på sig att påkalla skiljeförfarande.
Alternativregel
Enligt alternativregeln (kursiv text i modellavtalet) kan
parterna välja att LT deponerar ett säkerhetsbelopp hos
banken (bankgaranti). SHK lämnar enligt denna regel
alltid ut depositionen direkt efter begäran från LT. I ett
skiljeförfarande avgörs om LT haft rätt till utlämnande
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§ 19 Kontaktuppgifter
För att inte fördröja deponeringen eller hanteringen i
övrigt skall samtlig kontaktinformation fyllas i innan
avtalet skickas till SHK för signering.

***
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