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Enheten ft)r immaterialrätt och transporträtt

Yttrande över promemoria Förslag till förordningsändring t¡ll följd
av prop. 2017/1&.267 Modernare regler om varumärken och en ny
lag om företagsnamn
Sammanfattning
Åklagarmyndigheten anser inte att promemorians ftirslag att utse allmän
åklagare som initiativtagare till hävning av registrering av füretagsnamn är
tillräckligt underbyggt ftir att myndigheten med promemorian som underlag
ska kunna tillstyrka ftirslaget.

Hävning av registrering av ftiretagsnamn
,Ä.klagarmyndigheten delar uppfattningen i promemorian att det i ftirordningen
(20It:5895) om administrativ hävning av en firmaregistrering bör ft)reskrivas
vilken myndighet som kan ta initiativ till hävning av registrering av füretagsnamn.

Allmän åklagare bör utses som initiativtagare
,4.klagarmyndigheten har ft)rståelse für synpunkten i promemorian att det är
naturligt att samma myndighet som anfürtrotts uppgiften att inleda fürfarande
om hävning av en registrering av varumärken också anfürtros uppgiften att
inleda motsvarande fiirfarande avseende företagsnamn. Åklagarmyndigheten
delar också uppfattningen att det kan ftirmodas bli ovanligt att initiera en
hävning av registrering av företagsnamn. ,4.klagarmyndigheten kan även
instämma i bedömningen att den omständigheten att en grund für hävning kan
vara att ett ftiretagsnamn strider mot allmän ordning i viss mån talar für att
uppgiften att initiera hävning ska anftirtros allmän åklagare, även om det bör
framhållas att övriga tillämpliga grunder ftir hävning saknar sådan koppling till
åklagarverksamheten.
Det kan dock ifrågasättas om allmän fülagare bör anftirtros en uppgift som så
tydligt skiljer sig fran fülagares normala uppgifter att utreda och lagft)ra brott.
Hävningsftirfarandet är inte strafþrocessuellt till sin karaktär och åklagare har
inte någon särskild kompetens rörande många av de frågor som kan aktualiseras i ett hävningsftirfarande. Det kan ftirutses att det kommer bli aktuellt att
utreda ftjrhållanden och ta fram bevisning für att kunna ta initiativ och driva en
fråga om hävning av registrering av ft)retagsnamn. Åklagare har inte
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till sitt ftirfogande für detta. Det kan också ifrågavilka utredningsverktyg som åklagaren kan använda i detta sammanhang
och enligt vilket regelverk som en utredning ska ske eftersom det inte kan ske
inom ramen för en ftirundersökning. Dessa frågor har inte analyserats i
några utredningsresurser
sättas

promemorian.
Det framgår inte heller av promemorian om det har övervägts om andra
myndigheter, exempelvis Bolagsverket, Patent- och registreringsverket eller
Konsumentverket, är bättre lämpade ftir uppgiften. Bolagsverket och Patentoch registreringsverket har till uppgift attvägra registrering på bland annat de
grunder som är aktuella i ett hävningsfürfarande och flera av de aktuella
hävningsgrunderna rör sådana intressen som Konsumentverket har till uppgift
att bevaka, exempelvis konsumentskydd och vilseledande marknadsfüring.

Äklagarmyndigheten ser därfür behov av beredningsunderlaget breddas och
ftirdjupas innan ställning tas till vilken myndighet som bör anfürtros uppgiften
atttainitiativ till och driva frågor om hävning av registrering av ftiretagsnamn.
Det bör också övervägas med stöd av vilket regelverk och i vilka former verksamheten ska bedrivas. Sammanfattningsvis gör alltså Åklagarmyndigheten
bedömningen att ftirslaget inte är tillräckligt väl underbyggt ftir att myndigheten ska kunna tillstyrka ftirslaget.

Detta yttrande har beslutats av tf. riksåklagaren Kerstin Skarp efter ftiredragning av kammaråklagaren Henrik Rasmusson. I beredningen har också vice

överfülagaren Peter Lundkvist och chefsåklagaren Mats Palm deltagit.
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