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Yttrande över promemorian Stärkt skydd för vissa
geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)
Regeringskansliets diarienummer Ju2020/02447/L3
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, har granskat promemorian
med utgångspunkt från de intressen som domstolen har att bevaka.
Inledningsvis vill domstolen framhålla att den ser mycket positivt på att det i
promemorian lämnas förslag i syfte att anpassa lagstiftningen till den tolkning av
EU-rätten som EU-domstolen slagit fast. Från domstolens synpunkt är det av
stor vikt för förutsebarheten och därmed rättssäkerheten att denna typ av anpassningar av den nationella lagstiftningen till tolkningsavgöranden från EUdomstolen görs med jämna mellanrum inom hela immaterialrätten.
Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig alltså till förslaget att en generell bestämmelse som hindrar att ett varumärke registreras då ansökan har gjorts
i ond tro införs i varumärkeslagen bland de absoluta registreringshindren.
Lagändringen är nödvändig för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt
EU-medlemskapet. Genom EU-domstolens avgöranden har det klargjorts att
ond tro även kan föreligga i situationer då det sökta varumärket inte kan förväxlas med ett annat varumärke som används av någon annan. Såsom den befintliga
bestämmelsen om ond tro är utformad hindrar lagtextens ordalydelse domstolen
från att följa EU-domstolens praxis (jfr skälen i Patent- och marknadsöverdomstolens beslut i ärende nr PMÖÄ 595–20).

R2B

Genom att den nya regleringen av ond tro införs som ett registreringshinder och
därmed får en motsvarighet i hävningsgrunderna i 3 kap. 1 § första stycket varu-
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märkeslagen bejakas också varumärkeslagens systematik. Domstolen anser vidare, precis som promemorian, att den obligatoriska bestämmelsen om situationer där en agent eller en annan företrädare för huvudmannen ansöker om registrering i eget namn utan tillstånd alltjämt bör utgöra ett relativt registreringshinder och tillstyrker därför även förslaget att en särskild bestämmelse som reglerar
detta införs.
Eftersom det är av vikt att det finns ett fungerande och väl balanserat samspel
mellan varumärkesområdet och området för företagsnamn ställer sig domstolen
också bakom förslaget att en generell bestämmelse om ond tro som ett absolut
registreringshinder även införs i lagen om företagsnamn. Likväl delar domstolen
promemorians bedömning att ett relativt registreringshinder om agenter och
andra företrädare, dvs. motsvarande den som införs i varumärkeslagen, inte behövs i lagen om företagsnamn.
Vidare tillstyrker domstolen promemorians förslag till lagändringar som föranleds av EU:s tillträde till Genèveakten och EU:s frihandelsavtal med Vietnam.
___________________
I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättslagmannen Christine
Lager, hovrättsrådet Göran Söderström och tf. hovrättsassessorn Sofia Kilander
Berggren, föredragande.

Christine Lager
Sofia Kilander Berggren

