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Remissvar Madridsystemet 

 

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har getts tillfälle att yttra sig om lämpligheten 

av att stödja det förslag som innebär att delar av det s.k. Madridsystemet för internationell 

registrering av varumärken ska frysas under en försöksperiod om fem år. Förslaget är ett led i 

de kontinuerliga förhandlingarna för översyn av Madridsystemet som pågår inom WIPO.  

När SFIR år 2009 svarade på en remiss angående Madridsystemet underströk föreningen 

vikten av att följa utvecklingen på området. Den gången uttalade SFIR ett stöd för den 

internationella byrån gentemot vissa förändringsförslag som lagts fram från Norge, som vi 

inte såg tillräckliga skäl för Sverige att stödja.  

Det aktuella förslaget syftar till en utvärdering, som får antas vara ett led en förbättring av 

Madridsystemet som helhet för berörda intressenter. Ur ett svenskt perspektiv finns det 

sannolikt anledning att välkomna en utveckling som på sikt innebär att Madridarrangemanget 

från 1891 och -protokollet från 1989 kunde föras samman till ett enda fördrag för 

internationell registrering av varumärken. Det gäller särskilt som dubbeltäckningen mellan 

avtalen bland medlemmar av både arrangemanget och protokollet är mycket stor. 

Att Sverige inte deltar i arrangemanget beror – utöver språkfrågan – främst på att reglerna om 

central attack inte ansetts attraktiva för svenska känneteckenshavare. En frysning av dessa 

regler under en försöksperiod om fem år välkomnas inledningsvis. SFIR stöder således att 

Sverige röstar för ett sådant förslag. 

Detta yttrande har utformats av föreningens ordförande, professor Marianne Levin, efter 

hörande av jur. kand. Magdalena Jerner och advokat Anders Kylhammar. Det har 

kommunicerats med föreningens styrelse. Det expedieras av SFIR:s sekreterare, advokat 

Erik Sandgren. 
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