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1. Inledning 

 

 

1.1. Bakgrund 

 

Reglerna på varumärkesrättens område är många och ofta av internationell karaktär. Ett 

viktigt inslag i varumärkesrätten är regeln som rör kravet på verkligt bruk av 

varumärken. Kravet kan enkelt beskrivas som att innehavaren av ett registrerat 

varumärke måste använda varumärket på det sätt det är avsett att användas, inom fem år 

efter registreringen, för att få behålla skyddet för märket. Vad kravet egentligen innebär 

är dock inte helt lätt att utreda och det finns flera frågor förknippade med 

användningstvånget. 

Kravet på att varumärken verkligen används gäller både på nationell nivå för 

nationella varumärken och på EU-nivå för gemenskapsvarumärken, men innebörden av 

kravet kan skilja sig däremellan. Vad som egentligen utgör verkligt bruk och hur kraven 

ska tolkas är en aktuell och omdiskuterad fråga, framför allt på EU-nivå. Idag diskuteras 

framförallt i vilken geografisk utsträckning ett gemenskapsvarumärke måste använts för 

att det ska anses ha kommit till verkligt bruk inom unionen. Det är även av vikt att hitta 

en avvägning mellan nationella varumärken och gemenskapsvarumärken och en viktig 

del i detta är att avgöra vad som egentligen utgör verkligt bruk.  

Det finns med andra ord anledning att undersöka vad verkligt bruk av 

gemenskapsvarumärken innebär och vad det bör innebära; dels med tanke på den 

känsliga balansen mellan de nationella och europeiska varumärkessystemen, och dels 

för att förbättra förutsebarheten på varumärkesrättens område och förenkla för 

varumärkesinnehavarna i unionen. Med en generös tolkning av begreppet verkligt bruk 

kan användningen av gemenskapsvarumärken bli mycket fördelaktig och därmed 

dramatiskt minska användningen av nationella varumärken. Å andra sidan kan en 

motsatt tolkning medföra ett stelt, otympligt system som mister den fördel med enklare 

registreringsförfarande som gemenskapsvarumärken för med sig.  

Det finns ett antal förslag på hur begreppet verkligt bruk ska tolkas, vilka alla för 

med sig vissa konsekvenser för de olika aktörerna på marknaden. Frågan om vad som 

ska anses utgöra verkligt bruk är bland annat föremål i EU-domstolens mål C-149/11 
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(Leno Merken). I målet diskuteras frågan om ett gemenskapsvarumärke som använts i 

ett enda medlemsland kan anses ha kommit till verkligt bruk i hela unionen.  

 Samma fråga behandlades i en övergripande studie av EUs varumärkessystem 

som genomförts av Max Planck Institutet på uppdrag av EU-kommissionen. I studien 

diskuteras bland annat hur många länder ett varumärke ska användas i för att anses ha 

uppfyllt användningstvånget inom EU. I studien behandlas dessutom konsekvenserna av 

olika tolkningar av kravet på verkligt bruk. Institutet kommer i samband med denna 

diskussion med ett förslag på hur samexistensen mellan det europeiska och de nationella 

systemen skulle kunna förbättras genom att ändra synen på kravet på verkligt bruk inom 

unionen. 

 Även EU-kommissionen har presenterat förslag på ändringar i de rättsakter som 

avser gemenskapsvarumärken. Kommissionen föreslår dock inga större ändringar 

avseende tolkningen av kravet på verkligt bruk, trots att frågan tydligt aktualiserats på 

många olika håll i EU. 

 

  

1.2. Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda vad som krävs i geografiskt hänseende för att 

uppfylla kravet på verkligt bruk av gemenskapsvarumärken. Fokus kommer att ligga på 

det geografiska kriteriet i kravet på verkligt bruk, men även andra relevanta kriterier 

kommer behandlas i korthet för att belysa och öka förståelsen för kravet som helhet. 

Arbetet kommer även innehålla viss jämförelse mellan Sverige och EU för att visa hur 

EU-rätten har påverkat den nationella rätten, samt hur tolkningen av verkligt bruk har 

hanterats i svensk rätt. 

I uppsatsen kommer de förslag som finns på hur kravet på verkligt bruk ska tolkas 

behandlas och analyseras. Dessutom kommer det förslag på hur kravet bör förändras 

diskuteras och analyseras. Slutligen kommer kravet på verkligt bruk och dess möjliga 

utveckling analyseras ur ett de lege ferenda perspektiv. 
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1.3. Metod och material 

  

I behandlingen av ämnet används en rättsdogmatisk metod. Utgångspunkten sker i 

relevant lagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. Därefter belyses och specificeras 

lagtexternas innebörd med hjälp av förarbeten, rättspraxis från EU och Sverige, samt 

doktrin, i den mån den kan belysa de frågor som ställs i uppsatsen. 

 Det bör påpekas att en utveckling har skett på varumärkesrättens område sedan 

första varumärkesdirektivet (89/104/EEG) trädde ikraft. Dock har de delar som hänför 

sig till kravet på verkligt bruk inte påverkats i någon större utsträckning. Den praxis och 

de övriga källor som bygger på dessa äldre rättskällor ska därför fortfarande anses 

tillämpliga. 

Det bör även uppmärksammas att en stor del av arbetet behandlar Max Planck 

Institutets utredning ”The study on the overall functioning of the European trade mark 

system” från 2011, trots att studien inte utgör en rättskälla. Att studien inte utgör en 

riktig rättkälla innebär att den inte ensam kan påverka EU-rätten eller dess utveckling. 

Studien bör dock betänkas i diskussionen om kravet på verkligt bruk eftersom den 

beställts av EU-kommissionen och i stor utsträckning kommit att influera EU-

kommissionens förslag till översyn på varumärkesrättens område. 

 

 

1.4. Avgränsningar 

 

Kravet på verkligt bruk av varumärken återfinns i många internationella konventioner, 

men eftersom uppsatsens fokus ligger på verkligt bruk av gemenskapsvarumärken 

kommer bara rättskällor relevanta för EU att behandlas. Viss nationell, svensk rätt 

kommer även att behandlas för att belysa skillnader och likheter i bedömningen av 

kravet på verkligt bruk på nationell nivå och EU-nivå. 

 Vidare kommer diskussionen i uppsatsen främst fokuseras på det geografiska 

kriteriet i kravet på verkligt bruk. Visserligen behandlas även andra kriterier i kravet, 

men detta sker främst för att belysa frågan och skapa en mer komplett förståelse av den 

huvudproblematik som tas upp i arbetet. 
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1.5. Arbetets disposition 

 

I uppsatsen kommer först varumärkesrätten i allmänhet, och kravet på verkligt bruk i 

synnerhet, beskrivas för att skapa en underliggande förståelse för rättsområdet och 

relevanta begrepp. Även relevant ramlagstiftning kommer behandlas i den utsträckning 

den är relevant för uppsatsen. 

Därefter kommer arbetet innehålla ett utvecklande avsnitt som behandlar hur 

relevanta kriterier i kravet på verkligt bruk kommit att tolkas. Beskrivningen kommer 

främst ske utifrån praxis och doktrin. 

I kapitel fyra kommer huvudproblematiken och de för arbetet mest relevanta 

tolkningsfrågorna presenteras och analyseras. Kapitlet kommer systematiskt gå igenom 

de olika synsätt som presenterats av olika institutioner och organisationer i EU. Kapitlet 

kommer framför allt fokusera på de synsätt som anammats av EU-domstolen, Max 

Planck Institutet och EU-kommissionen. Analys av de synsätt och förslag som beskrivs 

kommer ske i samband med att de presenteras.  

Arbetet avslutas med sammanfattande kommentarer och en avslutande analys. På 

detta avslutande kapitel kommer dessutom ett visst de lege ferenda-perspektiv att 

anläggas. 
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2. Allmänt om kravet på verkligt bruk i 

varumärkesrätten 

 

 

2.1. Varumärkesrättens skyddsobjekt 

 

Varumärken och kännetecken har alltid varit viktiga, men i och med vårt samhälles 

ekonomiska och kulturella utveckling har dess betydelse ökat markant. Det finns flera 

sätt att skydda ett varumärke. Ett sätt är att registrera varumärket, antingen som 

internationellt varumärke hos WIPO, som gemenskapsvarumärke hos OHIM eller som 

nationellt varumärke hos PRV. Utan registrering kan skyddet uppstå formlöst genom 

inarbetning. Inarbetning av ett varumärke regleras i Sverige i 1 kap. 7 § 

varumärkeslagen (VML). I paragrafen uttalas att ett varukännetecken ska anses 

inarbetat ”om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar 

sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som 

tillhandahålls under kännetecknet.” Lagrummet fastslår även att om varumärket endast 

är inarbetat i en del av landet gäller skyddet bara för det område där det anses inarbetat. 

Vad ett varumärke kan bestå av beskrivs i svensk rätt i 1 kap. 4 § VML. Där stadgas 

att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver och siffror. Även utformningen av en 

vara eller dess förpackning kan skyddas som varumärke. För att erhålla skydd krävs 

dock i samma lagrum att varumärket har särskiljningsförmåga. Förarbetena framhåller 

att ordet ”tecken” ska tolkas i vid betydelse, vilket torde betyda att mängden 

registrerbara tecken är stort.
1
 Att vad som kan skyddas som varumärke inte ska tolkas 

för restriktivt framgår dessutom av att även dofter och ljud har kunnat skyddas som 

varumärken.
2
 

Varumärken är bland annat viktiga ur konsumentsynpunkt. Det enorma 

informationsflöde konsumenter möts av idag, inte minst på internet, gör att det blir allt 

viktigare att kunna orientera sig på marknaden för varor och tjänster.
3
 Varumärken är 

                                                           
1
 Se prop. 1992/93:48 s. 71. 

2
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 412. 

3
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 378. 
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till stor hjälp för konsumenten då de förmedlar information om produkternas ursprung, 

vilket gör valet mellan olika produkter och tjänster lättare. Taina Pihlajarinne skriver att 

varumärket blir synonymt med de varor och tjänster det marknadsför. Detta leder även 

till att konsumenternas sökkostnader minskar.
4
 Varumärket utgör ett slags löfte till 

konsumenten om att produkten har ett visst ursprung eller vissa egenskaper. Genom att 

företag marknadsför sig med hjälp av varumärken har konsumenterna en bättre 

möjlighet att identifiera olika företags produkter och tjänster, och därefter välja ett 

företag som de förknippar med kvalité, miljöhänsyn, rättvisa villkor eller andra aspekter 

som är viktiga för konsumenten. Pihlajarinne påpekar också att varumärkesinnehavaren, 

genom den exklusiva rätten till märket, får ett incitament att hålla hög kvalitet på 

varorna.
5
 

Det blir dessutom allt viktigare för företag att kunna stå ut och särskilja sig på en 

marknad som varje dag blir större och mer internationell, med fler och fler aktörer. I och 

med att det finns tämligen många aktörer på marknaden är det viktigt att varje företag 

har ett särskiljbart varumärke för att det inte ska uppstå en förväxlingsrisk mellan dem. 

Marianne Levin påpekar dessutom att eftersom ett varumärke ofta kan ses som ett 

företags upparbetade värde i form av en image är det särskilt viktigt att kunna skydda ett 

sådant uttryck för reklamvärde och goodwill. Stora, välkända företags varumärken kan 

vara värda miljarder och det finns därför ofta anledning att betrakta varumärken och 

andra kännetecken som självständiga tillgångar.
6
 Företagen gör dessutom ofta stora 

investeringar för att stärka sina varumärken och det torde inte vara ovanligt för vissa 

varor att varans värde till största delen utgörs av investeringar och marknadsföring av 

varumärket. I och med att det kan finns tämligen stora värden i varumärken och andra 

kännetecken är det viktigt för företag att kunna skydda dem, inte bara för att själva 

kunna tillägna sig värdet, utan även för att kunna hindra att andra från att använda 

samma eller likande märken och på så sätt snylta på företagets upparbetade rykte. 

 

 

 

 

 
                                                           
4
 Se Pihlajarinne, NIR 04/2009, s 334 f. 

5
 Se Pihlajarinne, NIR 04/2009, s 335. 

6
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2001, s. 378. 
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2.2. Varumärkesrättens ramverk 

 

Varumärkesrätten har internationell prägel. Med tanke på spridningen av varumärken på 

marknaden, kanske framför allt genom internet och annan media, har det funnits 

anledning att samordna varumärkesrätten på en internationell nivå. Detta innebär att det 

finns ett antal internationella konventioner som reglerar varumärkesrätten. De ramverk 

som är mest relevanta för varumärkesrätten och kravet på verkligt bruk i EU och 

Sverige kommer att presenteras nedan. 

 

2.2.1. Pariskonventionen 

 

En av de viktigaste konventionerna på immaterialrättens område är Pariskonventionen 

för industriellt skydd från 1883. 160 länder har anslutit sig till konventionen, däribland 

Sverige och övriga europeiska länder. Pariskonventionen är den mest grundläggande 

internationella konventionen på varumärkesrättens område som Sverige anslutit sig till. 

Konventionen bygger på principen om nationell behandling, vilket innebär att stater 

som är bundna av konventionen är skyldiga att skydda varumärken från alla andra 

konventionsländer på samma sätt som staten skyddar sina egna varumärken.
7
 

Konventionens regler om varumärkensrätten har etablerats för att motverka ”stöld” av 

internationella varumärken.
8  

Pariskonventionen är i huvudsak av territoriell natur. Industriella rättigheter har, 

enligt Levin, vanligtvis en tydlig territoriell avgränsning. Till exempel en 

patenträttighet, och de rättsverkningar det för med sig, gäller endast i de länder där 

patentet är uttaget.
9
 Däremot förhåller det sig annorlunda med varumärkesrätten som 

kan vara mer universell. Ett varumärke kan till exempel vara inarbetat och därmed 

erhålla skydd i stora delar av världen utan att vara registrerat överhuvudtaget. Enligt 

Levin utgör artiklarna en kompromiss mellan konventionens territorialitet och 

varumärkens inneboende universalitet.
10

  

Pariskonventionen berör frågan om verkligt bruk i art. 5 C.1. Artikeln säger att en 

registrering av ett varumärke kan upphävas i länder där användande av varumärken är 

                                                           
7
 Se prop. 1999/2000:93 s. 8. 

8
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 387. 

9
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 387. 

10
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 387. 
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föreskrivet, under förutsättning att skälig tid förflutit och att innehavaren inte visar 

giltiga skäl för sin underlåtenhet att använda märket. EU-domstolen har dock ansett att 

artikeln inte innehåller några relevanta kriterier som gör det möjligt att precisera 

innebörden av begreppet verkligt bruk. Domstolen anser att innebörden av begreppet 

därför måste fastställas med hjälp av andra källor.
11

 

 

2.2.2. Madridarrangemanget och -protokollet 

 

Madridarrangemanget från 1891 om internationell registrering av varumärken är ett 

internationellt system som ska möjliggöra varumärkesregistrering hos 

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Till 

Madridarrangemanget finns ett protokoll, det så kallade Madridprotokollet, som antogs 

1989. Förarbetena till varumärkeslagen framhåller att grundtanken i systemen är att en 

sökande, som uppfyller vissa förutsättningar, kan ansöka hos WIPO om registrering av 

ett varumärke i en eller flera av de stater som har anslutit sig till systemet och 

därigenom erhålla skydd i de angivna staterna.
12

 

Sverige är i dagsläget inte anslutet till Madridarrangemanget, men däremot till 

Madridprotokollet. Protokollet har till syfte att göra registreringssystemet attraktivt även 

för de länder som inte tillträtt Madridarrangemanget. Protokollet har idag en större 

medlemskrets än själva arrangemanget, däribland Sverige och de övriga nordiska 

länderna. Protokollet har vissa fördelar, bland annat mildare verkningar av underlåten 

användning av ett registrerat varumärke.
13

 

 

2.2.3. Varumärkesdirektivet 

 

Ett gemensamt system för varumärken har ända sedan sent 1950-tal ansetts vara en 

förutsättning för en fungerande gemensam europeisk marknad. Levin menar dock att 

vägen till ett gemensamt system har varit lång och kantad med problem. Varumärkens 

långa livslängd och möjlighet till skydd utan registrering, i kombination med EU-

                                                           
11

 Se EU-domstolen, mål C-40/01 (Ansul). 

12
 Se prop. 1999/2000:93 s. 8. 

13
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 390 f. 
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ländernas många olika rättskulturer och språk, gjorde att ett direktiv om harmonisering
14

 

inte tillkom förrän 1988.
15

 

Claes Granmar skriver att trots att många av medlemsländernas nationella 

varumärkesrätt genomsyrades av Pariskonventionen, fanns det ändå stora skillnader 

mellan ländernas varumärkesregler. Direktivet, som även det genomsyrades av 

Pariskonventionen, hade därför stor effekt på harmoniseringen av medlemsländernas 

varumärkeslagstiftning och fungerade som en slags kompromiss mellan 

medlemsländernas nationella varumärkesregler.
16

 Guy Tritton, m.fl. påpekar dock att 

direktivet inte är till för att fullständigt harmonisera medlemsstaternas varumärkeslagar, 

utan lämnar en del av bestämmandet hos de nationella myndigheterna. Direktivet 

lämnar det upp till de nationella domstolarna att skydda inarbetade varumärken och låter 

dessutom de mer processuella frågorna kring registrering, återkallade och hävning 

bestämmas på nationell nivå. Utrymmet för de nationella myndigheterna är dock inte 

obegränsat, utan direktivet ska anses uttömmande i materiellt avseende och 

medlemsländerna är inte fria att lagstifta på ett sätt som inte är i enlighet med 

direktivet.
17

 

 I skälen till direktivet framhålls att de olikheter som fanns mellan 

medlemsländernas varumärkesregler riskerade att hindra den fira rörligheten för varor 

och tjänster, samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. 

Det var därför nödvändigt med en tillnärmning av medlemsländernas lagstiftningar på 

området.
18

 

 År 2008 antogs varumärkesdirektiv 2008/95/EG (VMD) i syfte att tydliggöra och 

vidare tillnärma medlemsstaternas varumärkeslagstiftningar. Även i nya 

varumärkesdirektivet poängterades fördelarna med att harmonisera medlemsstaternas 

lagstiftning på varumärkesområdet.
19

 

                                                           
14

 Äldre varumärkesdirektivet, 89/104/EEG. 

15
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 382. 

16
 Se Granmar, Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s. 37. 

17
 Se Tritton, m.fl., Intellectual Property in Europe, 2008, s. 262 f. 

18
 Se skälen till äldre varumärkesdirektivet 89/104/EEG. 

19
 Se skäl (2) i varumärkesdirektivet, 2008/95/EG. 
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 Reglerna om verkligt bruk återfinns i art. 10 och 12 i direktivet.
20

 Art. 10 förordar 

att ett varumärke ska användas inom fem år efter det att registreringsförfarandet 

avslutats för att få behålla sitt skydd. Om innehavaren av ett märke inte använt det inom 

fem år från registreringens avslutande, eller under en period av fem år i följd, och inte 

har giltiga skäl för underlåten användning, ska det bli föremål för direktivets sanktioner. 

Art. 12 i direktivet specificerar dessa sanktioner och stipulerar att ett märke som inte 

tagits i verkligt bruk ska upphävas.  

 

2.2.4. Varumärkesförordningen 

 

I december 1993 antogs varumärkesförordningen (EG) 40/94. Genom förordningen 

skapades möjligheten att söka gemenskapsvarumärken genom OHIM och på sätt erhålla 

varumärkesskydd i hela EU med hjälp av endast ett förfarande. Idag är förordningen 

ersatt med en ny varumärkesförordning (EG) 207/2009 (VMF). Förordningen är i 

materiellt avseende i stort sett identisk med varumärkesdirektivet.
21

 

I skälen till förordningens framhålls att ”[e]n harmonisk utveckling av de 

ekonomiska aktiviteterna bör främjas i hela gemenskapen, liksom en fortsatt och 

balanserad tillväxt genom förverkligandet av en väl fungerande inre marknad med 

villkor som motsvarar de på en nationell marknad. […] Bland de medel som företagen 

bör ha tillgång till för att kunna genomföra detta, återfinns varumärken som gör det 

möjligt att särskilja företags varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, 

oavsett gränser.”
22

 Ett led i detta är att tillhandahålla en gemenskapsordning för 

varumärken som möjliggör för företag att erhålla skydd för sina varumärken i hela 

gemenskapen genom ett enda förfarande.
23

 Förordningen framhåller dock att 

gemenskapsvarumärken inte bör ersätta nationella varumärken, då dessa fortfarande 

kommer vara nödvändiga för företag som endast vill skydda sina varumärken på 

nationell nivå.
24

 

                                                           
20

 Även det äldre direktivet innehåller regler om verkligt bruk i art. 10 och 12. Lydelsen av artiklarna i de 

två olika direktiven är nästan identiska och innebörden kravet på verkligt bruk torde inte ha förändrats i 

och med ikraftträdandet av det nya varumärkesdirektivet. 

21
 Se Tritton, m.fl., Intellectual Property in Europe, 2008, s. 262. 

22
 Se skäl (2) i varumärkesförordningen (EG) nr 207/2009. 

23
 Se skäl (3) i varumärkesförordningen (EG) nr 207/2009. 

24
 Se skäl (6) i varumärkesförordningen (EG) nr 207/2009. 
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I förordningens skäl nämns även att det endast ska anses berättigat att skydda 

gemenskapsvarumärken, eller äldre registrerade varumärken mot 

gemenskapsvarumärken, i den utsträckning de faktiskt används.
25

 Denna princip 

återfinns i förordningens art. 15 p. 1 om bruk av gemenskapsvarumärken. Artikeln 

föreskriver att varumärken som inte använts inom fem år efter registrering, eller under 

en sammanhängande period av fem år, ska bli föremål för de sanktioner som föreskrivs i 

förordningen, om det inte finns skälig grund för underlåtenheten. I art. 51.1 a fastställs 

att den relevanta sanktionen är upphävande. 

 

2.2.5. Varumärkeslagen 

 

Sveriges första varumärkeslag tillkom 1884 som del i ett nordiskt sammarbete. 

Varumärkeslagen har därefter ändrats många gånger, bland annat i samband med att 

Sverige gick med i EU 1995.
26

 Idag gäller varumärkeslag (2010:1877), vilken ersatte 

1960 års lag. I förarbetena poängterades att de många lagändringar som skett på 

varumärkesrättens område, delvis till följd av Sveriges anslutande till EES-avtalet samt 

Madridprotokollet, hade gjort lagen svåröverskådlig. Det ansågs att varumärkeslagen 

var ”i behov av såväl en översyn av de materiella reglerna som en redaktionell och 

språklig modernisering.”
27

 Levin skriver att lagarna materiellt sett egentligen inte skiljer 

sig särskilt mycket åt, utan främst utgjorde en omstrukturering. Hon menar vidare att 

dagens lag präglas av systematik och tydlighet och ligger föredömligt nära den 

europeiska lagstiftningen – främst VMD och VMF.
28

  

 VML präglas som sagt tydligt av EU-rätten och harmoniseringsdirektivet, vilket 

även märks när det kommer till kravet på verkligt bruk. Kravet framgår av 3 kap. 2 § 

VML
29

, vilken har i stort sett samma formulering som direktivet. De få skillnader som 

förekommer mellan de två lydelserna framstår främst som en anpassning av direktivet 

                                                           
25

 Se skäl (10) i varumärkesförordningen (EG) nr 207/2009. 

26
 Se Granmar, Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s. 37. 

27
 Prop. 2009/10:225 s. 80. 

28
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 379. 

29
 I den tidigare varumärkeslagen (1960:644) framgick kravet i 25 § a. Lydelsen är i stor sett densamma 

med den i dagens 3 kap. 2 § VML. 
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för att implementera lagen i svensk lagstiftning och borde inte ha någon inverkan på 

kravets materiella innebörd.
30

 

 

 

2.3. Närmare om kravet på verkligt bruk i Sverige 

 

Vid registreringen av ett varumärke finns inget omedelbart krav på användning. Den 

sökande behöver inte visa att varumärket redan tagits i bruk eller ens att man ämnar 

göra det. Ett användningstvång uppkommer inte förrän senare.
31

  

I Sverige fastställs kravet på verkligt bruk i 3 kap. 2 § VML. Ur paragrafen utläses 

att ett registrerat varumärke får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av 

varumärket (1) inom fem år från det att det slutligt registrerats eller (2) under en 

sammanhängande period av fem år. Dessutom måste användningen ha skett för varor 

eller tjänster som varumärket är registerat för. Regeln gäller dock inte om det finns 

giltiga skäl för varumärkets underlåtna användning.  

Regeln om verkligt bruk i Sverige skärptes som en anpassning till EU-rätten och 

varumärkesdirektivet art. 10 p. 1. Innan anpassningen till varumärkesdirektivet var 

kravet för att behålla sitt skydd endast att varumärket hade använts överhuvudtaget. 

Dessutom innebar användning av varumärket i en kategori att det behöll sitt skydd för 

alla andra kategorier de var registrerat för. Det innebar i vissa fall att flera decennier 

gamla varumärken kunde ligga kvar i varu- och tjänstegrupper där de aldrig använts 

eller varit ämnade att användas för.
32

  

Registreringsmyndigheten gör ingen ex officio-prövning av om märket verkligen 

används.
33

 Frågan om hävning blir bara aktuell om någon gör en anmälan om att 

hävning ska ske, till exempel i samband vid en registrering av ett förväxlingsbart märke. 

Märket kan även hävas vid allmän domstol enligt 3 kap. 5 § VML om någon som lider 

förfång av att varumärket är registrerat väcker talan.
34

 

 

 

                                                           
30

 För vidare läsning om 3 kap. 2 § VML, se avsnitt 2.4. 

31
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 405. 

32
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 406. 

33
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 482. 

34
 Se Granmar, Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s. 95. 
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2.4. Bakgrund till kravet på verkligt bruk 

 

Ett varumärke är en immaterialrätt som i många fall kan vara oerhört värdefull. 

Varumärken skyddas även av äganderätten, vilken återfinns i EKMR tilläggsprotokoll 1 

art. 1 och är grundlagsstadgad i Sverige i 2 kap. 15 § RF. Lagstiftaren har dock genom 

regeln om verkligt bruk skapat en storts ”säkerhetsventil” och på så sätt öppnat upp för 

ett annat värde – det faktiskta behovet av ett varumärke. Detta ställningstagande kan 

tolkas som att värdet av att varumärken som inte använts under fem år faktiskt kommer 

till användning, värderas högre än den obegränsade ensamrätten till ett varumärke som 

registrerats. Det kan sägas vittna om det stora värdet i att varumärken verkligen kommer 

till användning. 

Ett varumärke kan användas på många olika sätt. Varumärken används typiskt sett 

i kommersiellt syfte för att marknadsföra varor och tjänster. Detta kan bland annat ske i 

reklam och annonser i till exempel TV, tidningar, radio och på internet. Dessutom 

används varumärken ofta genom att de varor eller produkter som varumärket 

marknadsför förses med varumärket. Varumärken kan dessutom användas på ett otal 

andra sätt, till exempel på fakturor, vid sponsrade evenemang eller vid andra tillfällen 

då varumärkesinnehavaren vill kommunicera med sina kunder eller andra företag. Inte 

all användning uppfyller dock kravet på verkligt bruk. Vilken användning som i praxis 

har ansett uppfylla kravet kommer behandlas i kapitel 3 och 4. 

 En anledning att ha ett krav på att registrerade varumärken verkligen ska användas 

är att tillgången på bra varumärken och kännetecken anses vara begränsad. Därför bör 

de bra varumärken som finns användas på ett effektivt sätt för att främja en effektiv 

konkurrens.
35

 Med tanke på att det inte finns obegränsat med igenkännbara och 

ihågkombara varumärken finns det en poäng i att inte låsa varumärken som inte 

används. Regeln om verkligt bruk hindrar alltså att varumärken som inte används ligger 

och ”stoppar upp” i systemet. Levin anser att det är ett smidigt sätt att administrativt 

häva märken som innehavaren inte har något egentligt intresse av.
36

 Sådana 

overksamma märken kan dessutom onödigt hindra någon med verkligt behov att få ett 

visst märke registrerat. Även Pihlajarinne påpekar att innehavaren av ett varumärke 

måste ha ett behov av märket för att ha rätt att behålla det. Om märket inte används 

                                                           
35

 SOU 2001:26 s. 413. 

36
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 406. 
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fyller det inte något av de syften som ligger bakom varumärkesrätten. Om märket ligger 

outnyttjat hjälps inte konsumenterna att orientera sig på marknaden eller begränsa sina 

sökkostnader. Inte heller hjälper det företaget att särskilja sig på marknaden. När 

användning inte sker uppfylls därför inte skälen till varumärkesskyddet.
37

 Genom 

användningstvånget får istället de som har ett verkligt behov av varumärket en chans att 

överta ett märke som inte används.  

Regeln om verkligt bruk hindrar även vissa typer av skyddsregistreringar. Granmar 

beskriver två typer av skyddsregistreringar; defensiva och offensiva. De defensiva 

registreringarna har som primärt syfte att skapa en fördel för innehavaren av 

varumärkena genom att hindra andra från att registrera samma eller liknande 

varumärken. De offensiva registreringarna har däremot som syfte att skapa en möjlighet 

för varumärkesinnehavaren att registrera varumärken för användning i framtiden.
38

 

Levin skriver att ”medan (oönskade) defensiva registreringar knappast blir meningsfulla 

vid ett användningstvång är det i praktiken viktigt att kunna registrera offensivt. […] 

Det kan vara meningsfullt att ha rätten klar, innan man går ut på marknaden”
39

. Kravet 

på verkligt bruk hindrar med andra ord att företag registrerar flera varumärken, utan 

intentionen att använda dem, i syfte att hindra andra från att använda märket. Samtidigt 

skapar det möjligheten att registrera varumärken som de facto avses användas i 

framtiden. Även Granmar poängterar vikten av möjligheteten att kunna registrera ett 

varumärke för att senare kunna ta det i bruk.  Det ger de som startar en verksamhet i 

hobbysyfte – till exempel ett band eller en amatörteater - möjligheten att bygga upp 

näringsverksamhet under ett visst registerat varumärke utan att behöva bedriva 

näringsverksamheten från start.
40

 De har på så sätt möjlighet att först registrera ett 

varumärke och sedan ”växa in i” det. 

 

 

  

                                                           
37

 Pihlajarinne, NIR 04/2009, s 335. 

38
 Granmar, Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s. 94. 

39
 Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 406. 

40
 Granmar, Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s 95. 
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3.  Relevanta kriterier för kravet på verkligt bruk 

 

 

3.1. Introduktion 

 

Det finns flera relevanta kriterier som måste uppfyllas för att verkligt bruk ska anses ha 

uppnåtts. Nedan kommer ett antal av dessa kriterier att presenteras och definieras, 

framför allt med hjälp av en genomgång av relevant praxis på området. I detta kapitel 

kommer dock det geografiska kriteriet inte att behandlas. Det geografiska kriteriet i 

kravet på verkligt bruk kommer istället att diskuteras och analyseras mer ingående i 

kapitel 4. 

 

 

3.2. Vem som ha ska brukat 

 

Det är inte nödvändigt att varumärkesinnehavaren själv använder sitt varumärke för att 

uppfylla användningstvånget. Av art. 10 p. 2 i VMD, art. 15 p. 2 VMF och 3 kap. 2 § 3 

st. VML framgår att även användning av någon med innehavarens samtycke, till 

exempel en licenstagare, kan utgöra verkligt bruk. En naturlig förlängning är dock att 

den som fått innehavarens tillstånd att använda ett varumärke måste uppfylla samma 

krav för att uppnå verkligt bruk som innehavaren själv skulle ha behövt. 

 

 

3.3. När bruket ska ha skett 

 

För att ett varumärke ska anses ha uppfyllt kravet på verkligt bruk måste det ha brukats 

inom fem år efter det registrerats. Denna regel återfinns i EU-rätten i art. 10 p. 1 VMD 

och art. 15 p. 1 i VMF. I svensk rätt finns samma regel i 3 kap. 2 § VML. 

Femårsperioden gäller alltså både för nationella varumärken och 

gemenskapsvarumärken.  

 Femårsperioden är i sig tydligt avgränsad, men en fråga som ändå uppstår är när 

denna period börjar löpa. I varumärkesförordningen sägs att femårsperioden börjar löpa 

fem år ”efter registrering” och i varumärkesdirektivet börjar perioden löpa ”efter det att 
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registreringsförfarandet avslutats”. Vad detta betyder beträffande vilken specifik dag 

som femårsperioden faktiskt ska räknas ifrån specificeras dock inte. Istället har det 

ansett ligga inom varje medlemslands margin of appreciation. I Sverige har periodens 

startdag fastställts i NJA 2006 s. 7 (Blockbuster). Domstolen uppmärksammade att 

varumärkesdirektivet endast meddelade att femårsperioden skulle börja löpa från att 

registreringen var avslutad och att det låg inom varje lands margin of appreciation att 

bestämma närmare när det var. I målet sades att eftersom Sverige har en 

invändningsperiod
41

 som inträffar först efter själva registreringsdagen, bestämdes 

registreringsprocessens avslutande till efter invändningsperiodens slut.
42

 

 Därefter ska det noteras att det inte räcker att en innehavare av ett varumärke bara 

använt märket vid ett enskilt tillfälle eller under en kort period efter det att registrering 

skett. Märket måste fortsätta användas kontinuerligt. Varje gång ett varumärke inte 

används eller ”ligger vilande” börjar en ny femårsperiod att ticka. Det innebär å andra 

sidan att en innehavare av ett varumärke kan hålla det levande genom att ta det i bruk 

var femte år. Levin skriver att det händer att varumärkesinnehavare förnyar sin rätt 

genom att omregistrera sitt märke var femte år. Det är dock inte tänkt att systemet ska 

användas på det sättet, men då det inte finns ett uttryckligt förbud mot detta händer det 

ändå.
43

 

 Efter att femårsperioden löpt ut har varumärkesinnehavaren fortfarande en chans 

att behålla sin rätt. Om innehavaren påbörjat användning efter att femårsperioden löpt 

ut, men minst tre månader innan talan om hävning väckts, anses han ha tagit sitt märke i 

bruk. Det gäller dock endast om innehavaren var i god tro.
44

 Ulf Bernitz, m.fl. beskriver 

god tro som att märkesinnehavaren påbörjat förberedelserna för användningen innan 

han fått kännedom om att ansökan om hävning av märkesregistreringen kunde komma 

att lämnas in.
45

 

 En viktig poäng är att en varumärkesinnehavare inte nödvändigtvis automatiskt 

förlorar sin rätt bara för att registreringen upphör. Varumärket kan fortfarande åtnjuta en 

                                                           
41

 Med invändningsperiod menas den period som löper tre månader efter PRVs kungörelse om 

registrering, då någon som anser att hinder föreligger för registreringen kan invända mot densamma, se 2 

kap. 24-28 §§ VML. 

42
 NJA 2006 s. 7. 

43
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 482. 

44
 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 483. 

45
 Se Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2011, s. 292. 
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inarbetning även om det inte använts på fem år. I det fallet måste inarbetningen av 

varumärket försvinna innan någon annan kan registrera märket.
46

 Frågan om inarbetning 

aktualiserades i ett kammarrättsfall från 2013 där det fastställdes att ordet ”Televerket” 

fortfarande var skyddat trots att det inte använts sedan 1993, det vill säga under tjugo år. 

Domstolen fastställde att kännetecknet fortfarande var känt hos en betydande del av 

omsättningskretsen och därför åtnjöt skydd genom inarbetning.
47

 

 

 

3.4. Vad bruket ska ha avsett 

 

För att ett varumärke ska anses ha använts måste det uppfylla vissa krav, dels för vilken 

typ av varor och tjänster man använt varumärket och dels i vilket utförande varumärket 

använts. Nedan följer en redogörelse för vad som krävs för att anse att varumärket har 

använts i rätt kategori och i rätt utförande. 

 

3.4.1. Kategori 

 

För att varumärket ska anses ha brukats måste det ha använts för de varor eller tjänster 

som det registrerats för. I Sverige kategoriseras varor och tjänster i enlighet med 

Niceöverenskommelsen vilken även används av OHIM för gemenskapsvarumärken.
48

 

För att avgöra om bruk av märket kan anses ha skett jämförs den faktiska användningen 

med den eller de kategorier som det registrerats för. För att märket ska anses ha brukats 

måste användningen skett i samband med marknadsföringen av sådana varor eller 

tjänster som sorteras in under relevant kategori. 

Denna regel nämns i art. 10 p. 1 och art. 12 p. 1 i VMD och i art. 15 p. 1 i VMF 

samt i 3 kap. 2 § VML. Om varumärket registrerats i flera kategorier men inte använts 
                                                           
46

 Se Granmar, Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s. 95. 

47
 Se Kammarrätten i Sundsvalls dom 24 april 2013, mål nr 670-12. I samband med det här fallet ska det 

dock påpekas att diskussionen rörde ”Televeket” som firmanamn och alltså föll under firmalagen 

(1974:156) (FL). Fallet är ändå relevant då det finns en nära koppling mellan VML och FL. Detta 

samband understrykes bland annat i prop. 2009/10:225. I propen sägs bland annat att firmalagstiftningen 

har nära samband med varumärkesrätten, se prop. 2009/10:225 s. 80. Firmalagens och varumärkeslagens 

nära samband, samt det faktum att varumärkesrätten agerar vägledande för firmarätten, poängteras även 

av högsta domstolen i NJA 2011 s. 916 (TV 7). I firmalagen återfinns regeln om verkligt bruk i 16 § a. 

48
 Se prop. 2009/10:225, s. 420. Se även  Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 390. 
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för varor och tjänster i alla kategorier det registrerats för kan i svensk rätt registreringen 

hävas partiellt enligt 3 kap. 4 § VML. Det innebär att varumärket endast behåller 

skyddet för de kategorier det faktiskt används för, medan registreringen hävs för de 

övriga kategorierna.  

I vissa fall räcker det inte att varumärkesinnehavaren använt varumärket inom den 

kategori i vilken den varit registrerad. Förstainstansrätten har i mål T-126/03 (Aladin) 

uttalat att ”om ett varumärke har registrerats för en kategori av varor och tjänster som är 

tillräckligt stor för att flera underkategorier skall kunna urskiljas inom kategorin, och 

dessa underkategorier kan förekomma självständigt, medför beviset för verklig 

användning av en del av dessa varor eller tjänster […] endast skydd för den eller de 

underkategorier till vilka de varor eller tjänster för vilka varumärket verkligen har 

använts.”
49

 Detta ställningstagande har aktualiserats i svensk domstol i ett mål som 

berörde varumärket Folksam. Folksam hade varumärkesskydd inom klass 36, vilken 

innehåller olika typer av finansiella tjänster. Folksam hade dock inte bjudit ut tjänster 

inom varje underkategori, närmare bestämt bankrörelse, betalkortstjänster, kreditinstitut 

och kreditkortstjänster. Tingsrätten ansåg att dessa kategorier var självständiga på det sätt 

som åsyftats i Aladin-fallet, varför domstolen beslöt att häva företagets varumärkesskydd 

för dessa underkateorier.
50

 

 

3.4.2. Utförande 

 

Märket måste ha använts i det utförande det är registrerat. Endast smärre avvikelser 

godtas. Denna bestämmelse återfinns i art. 10 p. 1 2 st. a i VMD, art. 15 p. 1 2 st. a 

VMF och 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML där det stipuleras att skillnaderna endast får avse 

detaljer och inte får ändra varumärkets särskiljningsförmåga. Varumärket ska med andra 

ord behålla samma identitet. Bernitz, m.fl. menar dessutom att även om någon har två 

registrerade varumärken som är lika varandra, innebär inte användandet av det ena 

märket även ett användande av det andra.
51

 

Det finns relativt utvecklad praxis kring frågan om särskiljbarhet i Sverige. Ett 

omtalat fall är NJA 1991 s. 23 (Gatt). I fallet ansåg HD att det faktum att 

varumärkesinnehavaren hade använt själva ordet i det registrerade varumärket räckte för 
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att varumärket skulle anses ha använts, då det ansågs att den väsentliga delen i 

registreringen hade använts.
52

 Rättsfallet har dock ifrågasatts av bland annat Levin som 

framhåller att det var påtaglig skillnad mellan utförandet av det registrerade varumärket 

och det som faktiskt använts. Hon framhåller dessutom att den förliggande 

registreringen avsåg ett kombinerat ord- och figurmärke och att om innehavaren av 

varumärken hade velat skydda ordet ”gatt” som sådant hade han kunnat göra detta 

genom att skydda det som ordmärke istället. Detta indikerar att domstolen bortsett från 

viktiga omständigheter i fallet.
53

 

Även NJA 1991 s. 619 (Big Mac) avsåg två olika användningar av själva ordet i en 

varumärkesregistrering. Här avsåg bedömningen om användningen av ordet BIG MAC 

kunde utgöra verkligt bruk ordet registrerats som BIGMAC, det vill säga utan 

särskrivning. Domstolen framhöll att det var en otvivelaktig klar skillnad mellan de två 

märkena som måste uppmärksammas av konsumenterna. Domstolen ansåg dock att 

skillnaden var rent utseendemässig och inte kunde anses väsentlig då konsumenterna 

måste antas få samma intryck av den särskrivna formen av märket. 

Varumärkesinnehavaren ansågs därför uppfyllt användningstvånget genom 

användningen av den särskrivna formen av varumärket.
54

 

 I NJA 2001 s. 265 (Spotlight) hade märkesinnehavaren registrerat ett kombinerat 

ord- och figurmärke som bestod av tre ordelement, ”Spot”, ”light” och ”serien”, vilka 

alla var skrivna i olika typsnitt och storlekar. Domstolen ansåg att registreringen avsåg 

kombinationen av orden, inklusive formen, och inte bara orden i sig. Eftersom 

användningen av varumärket endast hade avsett ordet ”SPOTLIGHT” i enhetliga 

versaler i följd, ansåg domstolen att användningen hade avvikit i hög grad från det 

registrerade märket och att dess egenartade karaktär därför hade förändrats. 

Varumärkesinnehavaren förlorade därför sin registrering.
55

 

 Varumärkets särskiljningsförmåga har dessutom tagits upp i Svea Hovrätt. I fallet 

hävde domstolen en varumärkesregistrering då användningen av märket hade skett i en 

annan form än det registreringen avsåg. Märket bestod av bokstaven ”m” omgärdat av 

ett antal horisontella streck, men hade av innehavaren endast använts som bokstaven 

”m” utan de omgärdande strecken. Domstolen ansåg att enbart en bokstav hade för låg 
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särskiljningsförmåga och att strecken placerade i direkt närhet med bokstaven ”m” 

måste anses ha särskiljande effekt för varumärket. Då användningen hade avsett endast 

bokstaven ”m” ansåg domstolen att märket förlorat sin särskiljningsförmåga och att 

verkligt bruk inte hade uppnåtts.
56

  

 

 

3.5. Hur bruket ska ha gått till 

 

Bernitz, m.fl. påpekar att för att uppnå verkligt bruk krävs det att varumärket använts 

för att skapa eller bibehålla marknadsandelar. Det innebär att det inte räcker att 

varumärkesinnehavaren använt varumärket bara för att registreringen inte ska gå ut, 

utan användningen måste så att säga vara verklig. Inte heller räcker det att förse varor 

med ett märke och sedan dela ut dem gratis, utan det måste ske i ett kommersiellt 

syfte.
57

 EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen adresserat denna fråga, bland annat i 

Ansul-, La Mer Tech- och Sunrider-fallen, vilka ska presenteras nedan.  

 

3.5.1. Ansul-målet 

 

I EU-domstolens mål C-40/10 (Ansul) uttalade domstolen att verkligt bruk uppstod när 

ett varumärke användes i enlighet med sin grundläggande funktion, det vill säga för att 

identifiera ursprunget av de varor och tjänster för vilka varumärket är registrerat för. 

Användandet ska ske i avsikt att skapa eller bibehålla en marknad för varumärket samt 

för att underlätta för konsumenter och andra slutanvändare. För att uppfylla 

användningstvånget är varumärkesinnehavaren alltså tvungen att använda varumärket 

på ett sätt som inte är fiktivt och inte endast är till för att bibehålla rätten till sitt 

varumärke. Dessutom räcker det inte att märket använts internt inom ett företag, utan 

det måste dessutom användas utåt på marknaden.
58

 

För att avgöra om verkligt bruk av varumärket har skett måste hänsyn tas till alla 

relevanta omständigheter i fallet. Avgörande för bedömningen är om det kommersiella 

utnyttjandet av varumärket varit genuint. De relevanta omständigheterna är bland annat 

de varor eller tjänster som varumärket avser, markandens karaktär, frekvensen med 
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vilken märket använts och om användandet skett på ett sätt som varit skäligt för att 

skapa eller behålla markandsandelar.
59

  

 

3.5.2. La Mer Tech-målet 

 

Även i EU-domstolens mål C-259/02 (La Mer Tech) togs frågan upp om i vilken 

utsträckning varumärken måste använts för att kravet på verkligt bruk ska anses 

uppfyllt. Domstolen poängterade att marknadens egenskaper kan beaktas vid 

bedömningen av om användningstvånget uppfyllts. Marknadens egenskaper har direkt 

inflytande på varumärkesinnehavarens affärsstrategi och måste därför påverka hur 

användandet av varumärket på marknaden sker. Domstolen jämförde som exempel små 

företag som har som mål att skaffa sig en kundkrets på en begränsad marknad, med 

större företag vars produkter är avsedda för en större kundkrets. Vad som krävs för att 

uppfylla kravet på verkligt bruk borde skilja sig åt för de olika företagen.
60

 

 Domstolen kommer fram till att samtliga omständigheter ska sammanvägas och 

att avgörandet måste ske i varje enskilt fall. Det är därför inte möjligt att etablera någon 

kvantitativ minimiregel på hur användningen ska ha sett ut.
61

 

 

3.5.3. Sunrider-målet  

 

I EU-domstolens mål C-416/04 (Sunrider) underströk domstolen att man inte kunde 

fastsälla någon minimiregel för i vilken utsträckning varumärken måste ha använts för 

att anses ha tagits i verkligt bruk. Domstolen förklarade att användningen rent av kunde 

vara mycket liten och ändå uppfylla användningstvånget, så länge användningen var 

genuin. I målet hade varumärket endast använts vid en relativt begränsad försäljning till 

en enda kund. Det var dock endast en omständighet bland flera som skulle bedömas vid 

avgörandet om ett varumärke tagits i verkligt bruk och att försäljningen var mycket 

begränsad var i sig inte nödvändigtvis ett tillräckligt skäl för att verkligt bruk inte skulle 

ha uppnåtts.
62

 Vad som alltså är avgörande är inte hur mycket som sålts, utan 

genuiniteten av den faktiska försäljningen, hur liten den än må vara. 
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 I de tre ovan beskrivna fallen poängteras gång på gång av domstolen att samtliga 

omständigheter måste ligga till grund för bedömningen av om verkligt bruk har 

uppnåtts. Pihlajarinne menar att det faktum att domstolen godtar även mycket liten 

spridning av ett varumärke på marknaden gör att tröskeln för att uppfylla kravet på 

verkligt bruk är mycket låg i vissa fall. Hon anser att domarna ska tolkas som att vilken 

användning som helst som syftar till att skapa eller behålla marknadsandelar på 

marknaden för en vara eller tjänst kan utgöra verkligt bruk.
63

 Denna uppfattning delas 

även av Tritton, m.fl. som går så lång som att påstå att det överhuvudtaget inte finns 

någon tröskel som måste överkommas för att visa att verkligt bruk uppnåtts, utan vilken 

användning som helst kan utgöra verkligt bruk, så länge den anses genuin.
64

 

 

3.5.4. Svensk rättspraxis 

 

Det finns två illustrativa rättsfall som behandlar frågan om hur bruket ska ha gått till i 

Sverige. I NJA 2005 s. 643 (Intelcard) försökte ett telekomföretag bevisa att man gjort 

verkligt bruk av sitt varumärke genom att använda det i ett avtal med ett annat företag, i 

brev och faktura från en radiostation med anledning av en reklamkampanj, samt i 

fakturor till en privatperson. Domstolen fastslog direkt att avtalet inte utgjort någon 

marknadsföringsåtgärd eller inneburit att varumärket hade använts på marknaden för de 

varor och tjänster de var registrerade för. Domstolen gick vidare med att fastställa att 

reklamkampanjen troligen varit mycket begränsad, liksom företagets omsättningskrets. 

Domstolen uppmärksammade La Mer Tech-målet och poängterade att även 

mycket begränsad användning av ett varumärke kan vara tillräckligt för att uppnå 

verkligt bruk, under förutsättning att användandet av varumärket syftar till att bibehålla 

eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket. 

Domstolen fann dock att den användning som telekomföretaget gjort av sitt varumärke 

var alltför begränsad för att anses utgöra verkligt bruk och företaget förlorade därför sin 

varumärkesregistrering.
65

 

 I NJA 2011 s. 916 (TV 7) kom domstolen fram till en annan slutsats. Fallet rörde 

en firma som var i processen att starta en ny tv-kanal, vilken efter fem år ännu inte hade 

börjat sända. Domstolen uttalade först och främst att det i utredningen hade framgått att 
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det var ett komplicerat, tidskrävande och kostsamt projekt att starta en tv-kanal och att 

det krävdes ett stort antal åtgärder för att starta sändningsverksamheten.
66

 Att domstolen 

uppmärksammar detta faktum kan ses som en indikation på att man tagit hänsyn till alla 

omständigheter i den specifika situationen vid bedömandet av om märket tagits i 

verkligt bruk. Det rimmar dessutom väl med vad EU-domstolen uttalat i flera av sina 

avgöranden. 

 Den användning som företaget gjort av sitt varumärke hade skett på ett antal olika 

sätt bland annat i årsredovisningar, i fakturor, i skriftväxling med myndigheter och i ett 

avtal.
67

 Detta i sig utgjorde inte nödvändigtvis användning av varumärket för de varor 

och tjänster som det var registrerat för, men domstolen var ändå beredd att vara generös 

i sin bedömning av om varumärket tagits i verkligt bruk. Domstolen fann att 

utredningen hade visat att det inom femårsperioden efter registreringen ändå hade pågått 

viss verksamhet under märket. Företaget hade bland annat producerat webb-tv-

sändningar, under varumärket - verksamhet som hade syftat till att förbereda för tv-

sändningar, det vill säga sådan verksamhet som varumärket registrerats för. Domstolen 

ansåg därför att varumärket använts i förberedande syften och alltså inte utgjort en 

registrering av ett ”dött” varumärke, något som regeln om verkligt bruk är menat att 

motverka, och företaget fick därför behålla registreringen av varumärket.
68

  

 

 

3.6. Giltiga skäl för icke-användning 

 

Det finns undantag till regeln om verkligt bruk om innehavaren av varumärket har 

giltiga skäl för sin icke-användning, vilket fastställs i art. 10 p. 1 VMD, art. 15 p. 1 

VMF samt 3 kap. 2 § 1 st. VML. Typiskt sett är sådana giltiga skäl av force majeure-

karaktär, det vill säga sådant som innehavaren själv inte kan styra över.
69

 Det kan till 

exempel röra sig om fabriksbrand, produktionsstörning eller bristande godkännande 

från myndighet. Även sådant som drabbar branschen som helhet, till exempel 

importrestriktioner eller krigshandlingar, kan anses utgöra giltiga skäl.
70

 Tritton, m.fl. 
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poängterar att undantaget typiskt sett tar sikte på abnorma situationer som inte är 

kopplade till kommersiella svårigheter. Omständigheterna som omöjliggör 

användningen av varumärket ska vara universella i det avseende att vilken 

varumärkesinnehavare som helst hade upplevt samma svårigheter under samma 

omständigheter.
71

 Det finns dock branscher som är i större behov av en generösare 

tillämpning av kravet om verkligt bruk, till exempel läkemedelsbranschen som ofta är 

beroende av myndigheters godkännande för att få föra ut sina produkter på 

marknaden.
72

 

 Frågan om vad som ska anses utgör giltiga skäl har blivit föremål för ett antal EU-

domstolsavgöranden, bland annat mål T-156/01 (Giorgio/Giorgi) där förstainstansrätten 

fastställde att omständigheter som hänför sig till varumärkesinnehavarens ekonomiska 

svårigheter inte utgjorde giltiga skäl till att inte ha gjort verkligt bruk av sitt 

varumärke.
73

 OHIM har i samband med det här fallet även uttalat att andra ekonomiska 

omständigheter, så som insolvensförfaranden, konkurs eller tillfälligt stopp i 

verksamheten, inte heller utgör giltiga skäl för icke-användning.
74

 

 Även i svensk domstol har frågan om godtagbara skäl för icke-användning tagits 

upp. I NJA 1983 s. 875 (Agrisept-Agrivet) sa domstolen att omständigheter av 

företagsekonomisk och organisatorisk natur, så som omorganisation eller 

omprioriteringar inte utgör giltiga skäl för icke-användning. Domstolen framhöll även 

att lång tid (11 år) hade förflutit sedan märket hade registrerats utan att det hade 

använts, vilket också talade för att det skulle ställas högre krav på godtagbara skäl för 

icke-användning.
75
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4.  Det geografiska kriteriet i kravet på verkligt 

bruk  

 

 

4.1. Det geografiska kriteriet i svensk rätt 

 

I svensk rätt finns det ett geografiskt kriterium för att uppnå kravet på verkligt bruk. I 3 

kap. 2 § VML stadgas att varumärket måste ha tagits i verkligt bruk i Sverige för att inte 

riskera att hävas. Även att varor eller deras emballage har försetts med varumärket här i 

landet endast för exportändamål likställs med verkligt bruk i 3 kap. 2 § 2 st. 2 p. Även i 

den äldre varumärkeslagen nämndes det geografiska kriteriet i 25 § a där det sades att 

verkligt bruk skulle skett ”här i landet” för att varumärket inte skulle riskera att hävas. 

Vad detta geografiska kriterium närmare innebär framgår dock inte av lagtexten. 

 Även i övriga rättkällor tycks svaret på vad som närmare krävs för att ha uppnått 

en tillräckligt stor geografisk spridning ha negligerats. Förarbetena nämner egentligen 

inte kriteriet specifikt, utan lämnar frågan utan hänseende. Det enda som sägs avseende 

geografiskt hänseende i samband med hävningsreglerna är att ”ett äldre inarbetat [förf. 

understrykning] varukännetecken ska i fortsättningen kunna utgöra grund för hävning 

av en yngre registrering [förf. understrykning] endast om den äldre rättigheten gäller i 

en väsentlig del av landet.”
76

 Vad som gäller registrerade märken emellan framgår dock 

inte. Överhuvudtaget diskuteras frågan om ett varumärkes geografiska spridning främst 

i samband med inarbetade varumärken. 

 Med tanke på den lilla mängd material avseende vilka geografiska krav som ställs 

på varumärkesinnehavare, framstår detta inte som en viktig fråga i svensk rätt. Så länge 

bruket skett i Sverige eller i exportändmål verkar frågan om vilken geografisk spridning 

varumärket haft inte komma upp till diskussion, vare sig i praxis eller i doktrin. Istället 

har fokus legat på vilken spridning varumärket haft på marknaden eller om 

användningen varit i kommersiellt syfte.
77

 Denna inställning är dock inte helt orimlig 

med tanke på att EU-domstolens fokus i bedömningen av kravet på verkligt bruk har 
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legat på varumärkets användning på marknaden, snarare än i vilken geografisk 

utsträckning det använts.
78

  

 

 

4.2. Det geografiska kriteriet i europeisk rätt 

 

Nedan behandlas frågan om vad det geografiska kriteriet i kravet på verkligt bruk av 

gemenskapsvarumärken innebär eller bör innebära. Frågan har varit uppe för diskussion 

i flera olika sammanhang. Bland annat har Rådet och Kommissionen uttalat sig om 

kravets innebörd i en gemensam förklaring från 1993, till vilken bland annat OHIM 

slutit sig. Även EU-domstolen har uttalat sig i frågan om hur det geografiska kriteriet i 

kravet på verkligt bruk ska tolkas i mål C-149/11 (Leno Merken). Uppmärksamhet ska 

även riktas till den på uppdrag av EU-kommissionen utförda studien från Max Planck 

Institutet. Studien har bland annat utrett kravet på verkligt bruk och dessutom kommit 

med ett förslag på hur systemet skulle kunna ändras för att bättre uppnå sina egna 

syften. Slutligen har EU-kommissionen kommit ut med ett förslag på revision av 

varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet. Nedan följer en redogörelse för, och 

analys av, några av de olika synsätt som förekommer avseende det geografiska kriteriet 

i kravet på verkligt burk idag.  

 

 

4.3. Rådet och Kommissionens gemensamma förklaring 

 

År 1993 kom Rådet och Kommissionen ut med en gemensam förklaring avseende 

gemenskapsvarumärken (nedan kallad den gemensamma förklaringen). I den uttalas att 

“the Council and the Commission consider that use which is genuine within the 

meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community.”
79

 

 Det har efter att den gemensamma förklaringen kom ut uppstått viss diskussion 

om hur det egentligen ska tolkas, särskilt med bakgrund av den Europeiska Unionens 

utveckling. Denna diskussion kommer att behandlas nedan och återkommer i flera av de 

följande avsnitten. 

                                                           
78

 Se bland annat avsnitt 3.4. om Ansul-, La Mer Tech och Sunrider-fallen. 

79
 Joint Statements by the Council and the Commission of 20.10.1995. 



33 
 

4.4. The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)  

 

OHIM är EUs officiella varumärkesbyrå och bär ansvaret för att registrera 

gemenskapsvarumärken. Vid OHIM kan även registrerade gemenskapsvarumärken 

prövas och hävas, till exempel till följd av bristande bruk av märket.  

OHIM har stött sig på den gemensamma förklaringen, att användning av ett 

varumärke i endast ett land räcker för att uppfylla kravet på verkligt bruk i 

gemenskapen. Bland annat i ILG Limited v. Crunch Fitness International Inc. uttalade 

OHIM att användning i ett land i gemenskapen är tillräckligt för att uppfylla kravet på 

verkligt bruk, så tillvida bruket är genuint, och hänvisade till den gemensamma 

förklaringen.
80

 Det är med andra ord tydligt att OHIM följer det synsätt som den 

gemensamma förklaringen förmedlar. 

 

 

4.5. EU-domstolen – mål C-149/11 (Leno Merken) 

 

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen blivit ombedd att ta ställning avseende 

kriterierna för verkligt bruk. Domstolen har dock inte adresserat frågan om territoriella 

gränser, utan snarare hamnat i en diskussion om huruvida varumärkesinnehavarens 

agerande inneburit att varumärket faktiskt använts på den aktuella marknaden. EU-

domstolen har därför inte kommit fram till någon minimiregel eller några andra regler 

avseende den geografiska spridningen av ett varumärke. Istället har hänsyn tagits till 

omständigheterna som helhet.
81

 

 År 2012 kom frågan om verkligt bruk av ett varumärke än en gång upp i EU-

domstolen i mål C-149/11 (Leno Merken). Målet tar upp frågan om verkligt bruk i ett 

avseende som inte direkt behandlats tidigare – ett geografiskt hänseende – vilket gör 

målet till det mest relevanta för det här arbetet. 
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 Se punkt 11 i OHIM Board of Appeal, mål 1168/2005-4 (ILG Limited v. Crunch Fitness International 

Inc.). 
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 Se EU-domstolen, mål C-40/01 (Ansul), mål C-259/02 (La Mer Tech) och mål C-416/04 (Sunrider). 
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4.5.1. Bakgrund 

 

Företaget Hagelkruis ansökte 2009 om registrering av märket ”OMEL” för tjänster i 

kategori 35, 41 och 45 hos Benelux byrå för immateriell äganderätt.
82

 Företaget Leno 

Merken var sedan 2002 innehavare av gemenskapsmärket ”ONEL” för tjänster i 

kategorierna 35, 41, 42. I augusti 2009 invände Leno Merken mot registreringen av 

märket ”OMEL” och grundade sin rätt att invända på att märkena var förväxlingsbara 

på det sätt som avses art. 2.3 a eller b i Beneluxkonventionen.
83

 Hagelkruis svarade på 

invändningen och begärde att Leno Merken skulle bevisa att de gjort verkligt bruk av 

sitt gemenskapsvarumärke. Beneluxbyrån avslog Leno Merkens invändning och anförde 

som skäl att de inte visat att de gjort verkligt bruk av märket. Leno Merken överklagade 

beslutet till Gerechtshof te’s-Gravenhage, vilka i sin tur framställde en begäran om 

förhandsavgörande till EU-domstolen. I fallet var det otvistigt att varumärkena liknar 

varandra samt att de var registrerade för identiska eller liknande tjänster. Det var också 

otvistigt att användning av märket ”OMEL” skulle kunna leda till förväxling i den 

mening som avses i art. 2.3 b i Beneluxkonventionen
84

. Vad frågan kom att bli var hur 

begreppet ”verkligt bruk” ska tolkas, i synnerhet vilken geografisk utbredning som 

krävs för att uppnå kravet på verkligt bruk. Leno Merken kunde framlägga bevis för att 

märket hade använts i Nederländerna under den femårsperiod som hade följt på 

registreringens avslutande. Däremot kunde de inte påvisa att användning skett i 

gemenskapen i övrigt. 

Den hänskjutande domstolen pekade på tidigare EU-domstolspraxis
85

 som 

antydde att användning i endast ett medlemsland kunde utgöra verkligt bruk i 

gemenskapen. Samtidigt påvisades att Rådet och Kommissionen hade uttalat att de 

ansåg att verkligt bruk inom ett enda medlemsland även utgjorde verkligt bruk inom 

gemenskapen på det sätt som avsågs i art. 15 varumärkesförordningen i den 
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Benelux byrå för immateriell äganderätt är den gemensamma varumärkesbyrån för Belgien, 

Nederländerna och Luxemburg. 

83
 Rätten att invända grundar sig i art. 2.14.1. Beneluxkonventionen där det sägs att innehavaren av ett 

tidigare varumärke har rätt att invända mot ett varumärke som faller under art. 2.3. a eller b. 

84
 Art. 2.3 a och b säger i korthet att hänsyns ka tas till om det redan finns identiska eller liknande märken 

som registrerats för samma varor eller tjänster, eller om förväxlingsrisk kan uppstå, vid registreringen av 

ett varumärke. 
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 Den hänskjutande domstolen tar bland annat upp Ansul-, La Mer Tech-, och Sunrider-målen. 
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gemensamma förklaringen från 1993. Med anledning av detta ville domstolen ha svar 

på ett antal frågor.  

Första frågan berörde om verkligt bruk i en enda medlemsstat räckte för att 

uppfylla kravet på verkligt bruk i gemenskapen enligt art. 15 p. 1 i VMF. Därefter 

undrade den hänskjutande domstolen, utifall den första frågan besvarades nekande, om 

det betyder att ett gemenskapsvarumärke som endast tagits i bruk i ett enda 

medlemsland aldrig kunde anses kommit till verkligt bruk i gemenskapen. I det fall 

verkligt bruk inom ett enda medlemsland aldrig kunde anses utgöra verkligt bruk i 

gemenskapen undrade domstolen vilka kriterier som skulle tillämpas på bedömningen 

av verkligt bruk vad gäller den geografiska utbredningen av varumärket. Slutligen 

frågade den hänskjutande domstolen om art. 15 i VMF istället ska tolkas så att 

bedömningen av om huruvida det föreligger verkligt bruk inom genmenskapen ska 

bortse från medlemsländernas territoriella gränser och istället ske på annat sätt – till 

exempel utifrån marknadsandelar. 

 

4.5.2. EU-domstolens slutsats 

 

EU-domstolen valde att besvara den hänskjutande domstolens frågor gemensamt. 

Domstolen valde att poängtera den berörda förordningens syfte, vilket är att upprätta en 

gemenskapsordning för varumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i 

hela unionen.
86

 Dessutom påpekade domstolen de syften som framgår av förordningens 

skäl 2, 4 och 6, det vill säga att motverka de hinder som uppkommer ur de territoriellt 

avgränsade rättigheter som medlemstaternas egen lagstiftning utgör och därmed ge 

företag en möjlighet att anpassa sig till gemenskapen som helhet och kunna utöva sin 

verksamhet utan geografiska hinder. Syftet är med andra ord att erbjuda liknande 

förutsättningar på gemenskapsnivån som på medlemsstatsnivån.
87

 Vid bedömningen om 

huruvida ett gemenskapsvarumärke uppnått verkligt burk i gemenskapen ska hänsyn 

alltså inte tas till medlemsstaternas territoriella gränser.
88

 Domstolen svarar alltså inte 

egentligen på hur många medlemsstater som märket måste använts i för att ha ansetts 

tagits i bruk, om det räcker med ett enda medlemsland eller vilken typ av geografisk 

spridning som krävs. Domstolen menar istället att de territoriella gränserna egentligen 
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 Se punkt 27 i EU-domstolen, mål C-149/11 (Leno Merken). 

87
 Se punkterna 40 och 42 i EU-domstolen, mål C-149/11 (Leno Merken). 

88
 Se punkt 44 i EU-domstolen, mål C-149/11 (Leno Merken). 
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inte ska spela någon roll. Domstolen anser att alla omständigheter och förhållanden som 

rör bruket av ett gemenskapsvarumärke ska vägas samman och därefter bedömas. I 

domen skrivs att ”bedömningen av huruvida varumärket verkligen brukats ska göras på 

grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att det verkligen 

utnyttjats kommersiellt. Sådana omständigheter är, i synnerhet, användning som anses 

motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att behålla eller skapa marknadsandelar 

för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varor eller tjänsters art, 

marknadens egenskaper samt i vilket omfattning och hur ofta varumärket har 

använts.”
89

  Hur många länder varumärket använts i har alltså ingen direkt avgörande 

inverkan på bedömningen av om verkligt bruk uppnåtts. 

 

4.5.3. Analys av domen 

 

Domstolens förhandsavgörande måste ses som lite av ett ”det beror på”-svar. Eftersom 

de nationella domstolarna ska se till samtliga omständigheter och förhållanden som 

berör varumärkets bruk måste bedömningen ske från fall till fall. Det torde innebära att 

ett varumärke som använts i endast en medlemsstat kan ha uppnått verkligt bruk 

förutsatt att den specifika marknaden ger anledning att anse att varumärket kommit till 

verkligt bruk. Detta kan till exempel vara fallet om varumärket använts i ett land med 

stor befolkning och därför nått en signifikant del av marknaden. Det skulle också kunna 

innebära att det räcker med att användningen skett i ett mycket litet land, förutsatt att 

den relevanta marknaden endast är befintlig i det relevanta landet eller ett geografiskt 

mycket begränsat område. 

 Det svar som domstolen meddelat kan i något avseende ses som ett naturligt svar 

om man tänker till den europeiska unionens ambition om att undanröja hinder mellan 

medlemsstaterna och skapa en väl fungerande inre marknad. Med dessa syften i åtanke 

framstår det nästan naturligt att domstolen väljer att bortse från medlemsstaternas 

territoriella gränser i frågan om spridning av gemenskapsvarumärken. Att befästa de 

territoriella gränserna genom att specificera hur många länder märket måste använts i 

skulle egentligen inte ligga i linje med tanken om EU som en gemensam, gränslös 

marknad. 
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 Se punkt 29 i EU-domstolen, mål C-149/11 (Leno Merken). 
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Domen ger de nationella domstolarna ett ganska stort utrymme för egna 

bedömningar. Frågan är dock om detta är helt önskvärt. Givetvis ska varje medlemsstat 

ha eget utrymme att döma i sina egna mål utan att detaljstyras av EU-domstolen, men 

med ett tämligen extensivt tolkningsutrymme riskerar man att hamna i en situation där 

medlemsländernas domar går väsentligt isär. Det behöver inte alltid innebära ett stort 

problem att avgörandena inte är identiska. Dock rör det sig i det här fallet om en 

genmenskapsföreteelse som till stor del har till syfte att skapa en och samma rättsregler 

i hela unionen och det kan då finnas skäl att se till att medlemsländernas domar speglar 

varandra i så stor utsträckning som möjligt.  

 En kvantitativ regel som skulle ge ett mer definitivt svar på hur många länder ett 

varumärke måste ha använts i för att anses ha uppfyllt kravet på verkligt bruk av 

gemenskapsvarumärken kunde i flera avseenden ses som något positivt. Bland annat 

skulle det ha positiva effekter på förutsägbarheten på området. Om företagen vet på 

förhand hur många länder de måste använda sitt gemenskapsvarumärke i, kan de lättare 

förhålla sig till kravet på verkligt burk. Frågan är dock om en sådan minimigräns 

egentligen skulle vara önskvärd, eller ens möjligt. Att ange en minimigräns för hur 

länder som bruket måste skett i skulle troligt bli missvisande och lägga grund till 

orättvisa bedömningar. Med tanke på att europeiska unionen innehåller länder av 

mycket varierande storlek och medborgarantal kan inte användningen av varumärket i 

ett land alltid likställas med användningen i ett annat. Det kan finnas anledning att 

bedöma det faktiska bruket annorlunda om det sker i ett mycket litet land med få 

invånare, än om bruket skett i ett större land där märket kan ha nått ett betydligt större 

antal människor. 

 En annan aspekt som kan vara viktig att ta hänsyn till är det faktum att EU 

fortfarande genomgår stora förändringar. Unionen har idag 28 medlemsländer och ett 

flertal länder kandiderar till att bli medlemmar.
90

 Att sätta en undre gräns för hur många 

länder bruket ska ha skett i lämnar inget utrymme till förändringar i unionens 

sammansättning. En undre gräns torde vara delvis beroende på antalet medlemsländer i 

EU och för att sådan gräns skulle kunna existera får det förutsättas att gränsen skulle 

behöva ändras i takt med att EUs sammansättning ändras.  
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 De som för närvarande kandiderar till att bli medlemsländer i EU är Före detta jugoslaviska republiken 

Makedonien, Island, Montenegro, Serbien och Turkiet. 
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4.6. Max Planck Institutets förslag 

 

Max Planck Institutet för immaterialrätts- och konkurrenslagstiftning har på uppdrag av 

EU-kommissionen genomfört en studie som heter ”The overall functioning of the 

European trade mark system”.
91

 Studien är en översikt av det europeiska 

varumärkessystemet som helhet och behandlar bland annat kravet på verkligt bruk. I 

studien lägger institutet dels fram ett förslag om hur användningstvånget ska tolkas och 

dels ett förslag på ändring av systemet och synen på kravet på verkligt bruk som de tror 

kan förbättra balansen mellan det europeiska och de nationella varumärkessystemen. 

 

4.6.1. Förslagen 

 

Avseende själva kravet på verkligt bruk föreslår MPI att bedömningen av om huruvida 

kraven har uppnåtts inte helt ska bero på antalet länder användningen skett i, utan 

bedömningen ska ske utifrån omständigheterna från fall till fall. Institutet föreslår dock 

att det i bedömningen ska kunna tas hänsyn till unionens dimensioner.
92

  

Förändringen som institutet föreslår går i korthet ut på att gemenskapsmärken och 

nationella varumärken ska kunna samexistera under vissa förutsättningar. Om någon vill 

registrera ett nationellt varumärke, men det redan finns ett gemenskapsvarumärke som 

är förväxlingsbart med det man vill registrera, kan registreringen fortfarande vara 

möjlig. Under förutsättning att gemenskapsvarumärket har funnits i minst femton år och 

endast använts minimalt i en del av unionen, som dessutom är avlägsen från den 

medlemsstat där man vill registrera det nationella varumärket, ska det nationella märket 

fortfarande kunna registreras. Registreringen av det nationella varumärket ska dock ha 

skett i god tro. Under de omständigheterna ska båda varumärkena kunna existera 

samtidigt i unionen utan att det hindrar det äldre gemenskapsvarumärkets giltighet och 

verkställbarhet. Dessutom ska gemenskapsvarumärket även kunna användas i den 

medlemsstat som det senare märket registrerats i.
93
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 Att Kommissionen begärt utredningen framgår av Max Planck Institutets studie, s. 1. 
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 Se Max Planck Institutets studie, 2011, s. 139. 
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 Se Max Planck Institutets studie, 2011, s. 136. 
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4.6.2. MPIs syn på kravet på den geografiska spridningen av varumärken 

 

Max Planck Institutets studie tar upp, och lägger relativt stor vikt vid, diskussionen om 

Rådet och Kommissionens gemensamma förklaring angående art. 15 i VMF. Ett av 

synsätten som presenteras i studien är att användning av ett gemenskapsvarumärke som 

utgör verkligt bruk i en medlemsstat räcker för att utgöra verkligt bruk i hela unionen. 

Ett annat synsätt är att den gemensamma förklaringen ska förstås som att verkligt bruk i 

ett medlemsland kan räcka för att utgöra verkligt bruk i hela unionen, men att det inte 

per automatik är tillräckligt. Det senare synsättet är baserat på en ”single market”-teori 

där gränserna mellan länderna är irrelevanta.
94

 

De som menar att den gemensamma förklaringen är förlegad påpekar att den 

tillkom under en period då unionen inte bestod av mer än 12 medlemsländer. Då 

unionen bestod av ett mindre antal länder innebar användning av ett varumärke i ett land 

en de facto användning i en tolftedel av unionens länder, vilket är en betydligt större del 

än den 27:e del
95

 som användning i ett medlemsland idag innebär.
96

  

Mycket uppmärksamhet har även riktats mot det beslut som togs av Benelux 

varumärkesbyrå i fallet Leno Merken. Byrån poängterade att den gemensamma 

förklaringen inte var bindande och härstammade från en tid då unionen hade betydligt 

färre medlemmar än idag. Därför behöver inte användning i ett medlemsland 

nödvändigtvis innebära verkligt bruk i unionen.
97

 Många anser alltså att den 

gemensamma förklaringen är förlegad och inte längre reflekterar unionens faktiska 

dimensioner.  

De flesta medlemsstater anser, enligt studien, att faktorerna som ska påverka 

bedömningen om ett varumärke tagits i verkligt bruk, så som omfattning, volym och 

utsträckning, ska bedömas hårdare när det gäller gemenskapsvarumärken än när det 

kommer till nationella varumärken. Det skulle i så fall innebära att det skulle krävas att 

användningen av gemenskapsvarumärket skett i mer än en medlemsstat. Om den 

gemensamma förklaringen skulle tolkas strikt – det vill säga att det räcker med 

användning i ett medlemsland för att uppnå verkligt bruk – skulle det kunna innebära ett 

incitament att välja ett gemenskapsvarumärke istället för ett nationellt varumärke, även 
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 Se Max Planck Institutets studie, 2011, s. 47. 
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 Från och med 1 juli 2013 ingår även Kroatien i EU, vilket gör antalet EU-länder till 28. 
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 Se Max Planck Institutets studie, 2011, s. 47. 
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 Se Max Planck Institutets studie, 2011, s. 133. 
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om behovet av ett sådant i realiteten inte finns. En för låg nivå på kraven för 

gemenskapsvarumärken skulle kunna ha en skadlig inverkan på samexistensen mellan 

det Europeiska och de nationella systemen då det skulle skapa ett incitament att välja ett 

europeiskt varumärke än ett nationellt även om ett eller fler nationella skulle täcka 

varumärkesinnehavarens behov. Genom att kräva mer av gemenskapsvarumärken skulle 

alltså de nationella systemen samtidigt stärkas.
98

  

En annan negativ konsekvens av för låga krav på gemenskapsvarumärken skulle 

dessutom vara att det skulle bli svårare att förvärva nationella varumärken om de är 

blockerade av gemenskapsvarumärken som endast används in avlägsna delar av unionen 

och egentligen inte skulle behöva skyddas i hela unionen. Däremot anser de flesta 

nationella registreringsmyndigheter att det inte bör finnas en kvantitativ gräns på hur 

många länder ett varumärke ska ha använts i för att verkligt bruk i gemenskapen ska 

kunna uppnås. Istället anser de flesta att beslut avseende om verkligt bruk har uppnåtts 

ska avgöras från fall till fall med hänsyn till alla relevanta omständigheter.
99

  

 

4.6.3. Motiven bakom förslaget om samexistens 

 

Max Planck Institutets förslag går ut på samexistens. Studien poängterar att en av 

grunderna i den europeiska varumärkesrätten är just samexistens mellan två olika 

system. Det illustreras bland annat av det faktum att gemenskapsvarumärken inte 

ersätter nationella varumärken utan att båda systemen är nödvändiga och existerar 

parallellt. Studien framhåller att systemet med nationella varumärken fortfarande är 

viktigt, trots möjligheten att registrera varumärken för hela unionen. I studien 

presenteras statistiska fynd som indikerar att det fortfarande registreras fler nationella 

varumärken än europeiska och att det därför fortfarande finns ett stort behov av 

nationella varumärken. En annan utveckling som studien pekar på är att nationella 

registreringar från andra länder tycks minska.
100

 Detta skulle indikera att personer 

fortfarande tenderar att registrera nationella varumärken i den nation de befinner sig i, 

men att de registrerar gemenskapsvarumärken om de expanderar utanför sitt eget land. 

Studien påpekar att vem som helst är fri att registrera ett gemenskapsvarumärke 

eller ett nationellt varumärke, eller både och. De två systemen är dessutom likvärdiga i 
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 Se Max Planck Institutets studie, 2011, s. 47. 
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det avseende att det ena inte prioriteras över det andra. Ett gemenskapsvarumärke som 

redan finns på marknaden har förträde framför ett senare nationellt varumärke. 

Motsvarande gäller att ett tidigare nationellt varumärke har företräde framför ett senare 

gemenskapsvarumärke.
101

 Studien visar samtidigt på att majoriteten av medlemsstaterna 

anser att det finns konkurrens mellan de olika varumärkessystemen. Studien pekar bland 

annat på att den sänkning av avgifterna för att registrera gemenskapsvarumärken som 

skedde 2009 följdes utav en minskning av antalet nationella varumärken som 

registrerades och att det måste funnits en länk däremellan. Om kostnaderna för att 

erhålla ett gemenskapsvarumärke påtagligt minskar kan det till slut komma att bli 

billigare för ett företag att registrera sig på EU-nivå än att bara registrera sig i de tre 

eller fyra länder som man kanske egentligen behöver. Då riskerar man att få en ökning 

av gemenskapsvarumärken som skyddas i hela Europa fastän de endast används i en 

mindre del av unionen och kanske överhuvudtaget aldrig ämnas spridas utanför det 

begränsade geografiska området.
102

 Konsekvensen blir att gemenskapsvarumärket 

hindrar företag i andra delar av Europa att registrera liknande varumärken, trots att 

användningen av dem skulle ske långt ifrån varandra och alltså inte medföra någon 

signifikant förväxlingsrisk. 

Motsatsvis är det inte bra om gemenskapsvarumärken är för dyra eller oattraktiva 

eftersom syftet med det europeiska varumärkessystemet då riskerar att gå förlorat. 

Systemet finns till för att göra det lättare och billigare att skydda sitt varumärke i hela 

unionen och därmed även främja och underlätta ett företags expansion. Det gäller alltså 

att finna en balans mellan det Europeiska och de nationella varumärkessystemen.
103

 

 

4.6.4. Analys av Max Planck Institutets förslag 

 

Max Planck Institutet drar slutsatsen att tydliga regler om hur många länder ett 

varumärke måste användas i för att uppnå verkligt bruk är olämpligt. Det är inte 

nödvändigt att ta hänsyn till territoriella gränser i avgörandet om ett varumärke tagits i 

verkligt bruk i gemenskapen. Att begära användning i mer än en medlemsstat skulle 

skapa en godtycklig gräns som inte är förenlig med tanken om en enad marknad. 

Studien påpekar att en minimal användning av ett varumärke precis på gränsen mellan 
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 Se Max Planck Institutets studie, 2011, s. 45. 
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två länder skulle kunna innebära verkligt bruk, medan användning av ett varumärke 

genomgående i ett större land utan det sprids över några gränser då inte skulle innebära 

detsamma.
104

 Bedömningen kan därför komma att bli skev om man försöker definiera 

konkreta regler som förtar från bedömningen av andra, kanske mer relevanta, 

omständigheter. MPI menar dock inte att kraven för att uppnå verkligt bruk behöver 

vara desamma för nationella och europeiska varumärken.
105

 

 Genom att använda ett varumärke i endast en mindre del av unionen kan en 

varumärkesinnehavare idag uppnå verkligt bruk och därmed behålla sin rätt. Detta har 

som konsekvens att andra förhindras från att använda varumärken som kan vara 

förväxlingsbara med det skyddade, trots att femårsprioden har gått ut och varumärket 

endast använts i en avlägsen del av unionen. I MPIs studie menas att det i ett sådant fall 

endast är tal om en hypotetisk konflikt mellan varumärkena på marknaden och att det 

skulle vara delvis orimligt att låta gemenskapsvarumärket vinna under de 

omständigheterna, varje gång. Institutet anser istället att den totala ensamrätt som 

varumärkensinnehavare har skulle gälla endast under den första femårsperioden efter 

registreringen, under den perioden skulle inga begränsningar av rätten finnas. Därefter 

skulle innehavaren få en viss tid att låta sitt varumärke växa ut genom unionen, utanför 

det område som krävs bara för att uppfylla kravet på verkligt bruk. Efter att en sådan 

tidsperiod förflutit anser dock MPI att det kan vara rimligt att begränsa innehavarens 

rättigheter, under vissa omständigheter. En sådan restriktion skulle kunna vara att 

begränsa innehavarens rätt att invända mot registreringen av ett förväxlingsbart 

nationellt varumärke som registreras i en avlägsen del av unionen, sett från var 

gemenskapsvarumärket faktiskt använts av den ursprungliga innehavaren. Grunden för 

denna restriktion är att eftersom varumärket endast använts i en begränsad geografisk 

omfattning, avlägset från den medlemsstat där man vill registrera ett liknande 

varumärke, är risken liten att det uppstår en konflikt mellan de två märkena. 

Gemenskapsvarumärket och det nationella varumärket skulle då kunna samexistera i 

unionen.
106

  

 För att förslaget ska fungera föreslår institutet att tiden som behöver förflyta efter 

registreringen måste vara tillräckligt lång för att gemenskapsvarumärkesinnehavaren ska 

ha tillräckligt med tid för att sprida sig i unionen. Institutet menar att femton år bör vara 
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tillräckligt. Dessutom anses det att förslaget endast ska gälla när användningen av 

gemenskapsvarumärket varit minimal och i ett område som ligger långt ifrån den 

relevanta medlemsstaten. Som ett tredje krav skulle det begäras att den som vill 

registrera det förväxlingsbara nationella varumärket är i god tro om 

gemenskapsvarumärkets existens.
107

  

 Det är viktigt att poängtera att det förslag som Max Planck Institutet föreslår inte 

skulle begränsa gemenskapsvarumärkesinnehavarens rätt att använda sitt eget märke i 

unionen. Det förslaget vill förhindra är att innehavaren av det första märket ska kunna 

invända mot innehavaren av den senare. Han skulle även ha rätt att sprida sitt märke till 

den medlemsstat där det nationella varumärket registrerats. På så sätt behåller 

gemenskapsvarumärket sin förenande roll på marknaden och sin möjlighet att invända 

mot tredje parter.
108

 

 Den grundläggande idén bakom förslaget är att minska effekten av 

gemenskapsvarumärken som bara används i en liten del av unionen och på så sätt stärka 

samexistensen mellan gemenskapsvarumärken och nationella varumärken. MPI menar 

att förslaget inte påverkar gemenskapsvarumärkenas status som unionstäckande.
109

 

 Det finns dock ett antal problem med Max Planck Institutets förslag. Om förslaget 

skulle genomföras skulle en situation kunna uppkomma där två förväxlingsbara 

varumärken existerar på samma marknad. I och med att institutets förslag inte utesluter 

att gemenskapsvarumärket skulle kunna sprida sig även till den medlemsstat där det 

nationella varumärket registrerats, finns det ett potentiellt problem i denna samexistens. 

Som nämnts tidigare i denna uppsats finns det ett antal syften bakom varumärkesrätten, 

bland annat för att hjälpa konsumenterna och företagen att agera på marknaden. Om två 

förväxlingsbara märken finns på samma marknad kan det verka förvirrande för 

konsumenterna och göra det svårare för dem att hitta rätt bland de varor och tjänster de 

söker. Dessutom blir det troligen svårare för de båda företagen att särskilja sig från 

varandra. Båda dessa konsekvenser skulle därför vara i direkt konflikt med syftena 

bakom skyddet för varumärken. 

Ett annat problem som många säkert snabbt identifierar är hur förslaget i sig ska 

tolkas. En viktig del i förslaget har att göra med att det ska vara ett geografiskt avstånd 

mellan området där gemenskapsmärket använts och den medlemsstat där man vill 
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registrera ett nationellt märke. Frågan är hur detta avstånd ska värderas, vad som 

egentligen ska bedömas som avlägset. Vissa fall är säkerligen ganska lätta att avgöra. 

Om ett gemenskapsvarumärke endast har använts i Sverige och Finland och någon vill 

registrera ett liknande nationellt märke i Grekland torde det anses vara avlägset nog. 

Motsvarande skulle ett land som Danmark troligen inte anses vara tillräckligt avlägset. 

Frågan är dock var gränsen ska dras. Hur ser bedömningen ut om situationen är 

densamma, men man vill registrera det nationella märket i till exempel Tjeckien? Eller i 

Frankrike? Denna fråga besvaras inte i institutets förslag. Troligtvis skulle det i så fall 

hamn på EU-domstolens bord att avgöra vad som ska anses vara avlägset och inte. 

Frågan är då om förslaget klargjort situationen eller snarare skapat ett nytt 

osäkerhetsmoment i bedömningen om kravet på verkligt bruk. 

 

 

4.7. EU-kommissionens förslag 

 

Efter Max Planck Institutets studie utkommit har EU-kommissionen kommit med ett 

förslag på revision av varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet. EU-

kommissionen framhåller att de genom förändringarna vill skapa ett 

varumärkesregistreringssystem som är billigare och snabbare, samt mer tillförlitligt och 

förutsägbart. Kommissionen vill skapa ett mer effektivt varumärkesskydd som främjar 

innovation och skyddar mot förfalskningar och förfalskade varor som transiteras genom 

EU. Kommissionen uppmärksammar även att unionens varumärkessystem har varit 

gällande under en längre period utan översyn och att systemet kan behöva en 

uppgradering.
110

 

 Trots att EU-kommissionen anser att varumärkeslagstiftningen är i behov av 

modernisering, samt att de beställt den studie som framtagits av Max Planck Institutet 

och därför måste vara medvetna om behovet av att i mer detalj definiera kravet på 

verkligt bruk, föreslås inga reella förändringar avseende kravet. Frågan behandlas inte i 

några utdragna ordalag, utan de förändringar som föreslås ser inte ut att direkt påverka 

hur bedömningen bör se ut, till exempel hur stor del av unionen ett varumärke ska vara 

använt i för att ha uppnått verkligt bruk. Inte heller ges någon förklaring eller 

motivering till varför frågan inte diskuteras, vilket kan tyckas anmärkningsvärt.  
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Konsekvensen av att EU-kommissionen inte adresserar frågan om tolkningen av 

kravet på verkligt bruk är att Max Planck Institutets studie inte får så stor 

gensomslagskraft i den här frågan. Fördelen med Max Planck Institutets förslag var att 

de presenterade ett konkret förslag som gjorde frågan om samexistensen och balansen 

mellan nationella och gemenskapsvarumärken betydligt tydligare och lättare att förhålla 

sig till. Institutets studie utgör dock ingen rättskälla och kan därför inte direkt influera 

eventuella avgöranden i frågan om verkligt bruk av gemenskapsvarumärken. Det 

innebär att studien som mest skulle kunna fungera som en eventuell inspiration för EU-

domstolen, men det förslag som institutionen presenterar får troligen inget som helst 

genomslag. 

 I och med att EU-kommissionen egentligen inte föreslår några större förändringar 

avseende kravet på verkligt bruk torde det innebära att tolkningsfrågan står kvar i 

samma situation som tidigare. Det innebär att den ledning som kan hämtas i frågan om 

det geografiska kriteriet i kravet på verkligt bruk fortfarande finns i EU-domstolens 

rättspraxis, framför allt i mål C-149/11 (Leno Merken). Målet säger som bekant att 

hänsyn inte ska tas till territoriella gränser utan att bedömningen ska göras med hänsyn 

till samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att varumärket verkligen 

utnyttjats kommersiellt
111

, vilket innebär att det geografiska kriteriet egentligen inte 

väger särskilt tungt. Domstolen ger inga kvantitativa riktlinjer, utan lägger snarare fokus 

på hur marknaden för det aktuella varumärket ser ut. Även EU-domstolens äldre praxis 

från Ansul-, La Mer Tech- och Sunrider-målen torde fortfarande vara aktuell i 

avgörandet av om användningstvånget har uppnåtts eftersom dessa specificerar hur den 

sammanvägda bedömningen bör se ut i mål som rör kravet på verkligt bruk. 
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5.  Sammanfattande kommentarer och avslutande 

analys 

 

 

5.1. Kravet på verkligt bruk i dagsläget 

 

Vad som gäller avseende kravet på verkligt bruk av varumärken får anses framgå av 

EU-domstolens praxis. Riktlinjer finns att hämta ur VMD och VMF, men då dessa är 

allmänt hållna och lämnar stort tolkningsutrymme blir bedömningen beroende av hur 

EU-domstolen ansett att användningstvånget ska tolkas. 

 EU-kommissionen har nyligen valt att föreslå en översyn på varumärkesrättens 

område, men har i förslaget inte valt att specificera kravet på verkligt bruk. Om detta 

reflekterar en syn på EU-domstolens praxis som tillräcklig tolkningsdata för att avgöra 

frågan om användningstvånget, eller om det finns andra bakomliggande anledningar, 

framgår dock inte av förslaget.  

Inte heller i nationell rätt finns någon ledning att hämta i frågan om geografisk 

spridning av varumärken. I svensk rätt tycks frågan om var i landet ett varumärke ska ha 

använts för att uppfylla kravet på verkligt bruk inte ha kommit upp. Istället verkar 

bedömningen varit mer avhängig på hur användningen sett ut på marknaden och om det 

utgjort kommersiellt bruk. Även de nationella domstolarna verkar i sina avgöranden 

tagit hänsyn till de relevanta omständigheterna som helhet, i enlighet med EU-

domstolens tidigare praxis. 

 Angående bedömningen av det geografiska kriteriet i kravet på verkligt bruk är 

EU-domstolens mål C-149/11 (Leno Merken) av vikt. I målet uttalar domstolen tydligt 

att hänsyn inte ska tas direkt till medlemsstaternas territoriella gränser, vilket borde 

betyda att ett direkt geografiskt kriterium för att uppfylla användningstvånget inte finns. 

Det viktiga i bedömningen framstår snarare som sammanvägningen av alla, för fallet, 

relevanta omständigheter, i vilken varumärkets geografiska spridning eventuellt skulle 

kunna ingå. Avgörandet ger med andra ord ingen kvantitativ lägre gräns för hur många 

länder varumärket ska ha använts i, utan lämnar frågan upp till den nationella domstolen 

att avgöra i varje enskilt fall.   
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Det bör dock påpekas att en förlängning av att domstolen inte sätter någon 

minimiregel är att man öppnar upp för att användning i ett enda medlemsland skulle 

kunna vara tillräcklig för att uppfylla kravet på verkligt bruk, beroende på de övriga 

omständigheterna i fallet. Ansvaret ligger nu på de nationella domstolarna att avgöra i 

varje enskilt fall om de tycker att användning av ett varumärke i ett enda land uppfyller 

kravet på verkligt bruk eller inte. 

 

 

5.2. De lege ferenda 

 

Att domstolen inte definierar några kvantitativa gränser för den geografiska spridningen 

av ett varumärke skulle kunna ses ur ett positivt perspektiv. En bedömning som tar 

hänsyn till alla relevanta omständigheter i ett fall kan framstå som mer rättvis än om 

domstolen skulle applicera stela regler som skulle kunna snedvrida utkomsten av det 

enskilda fallet. Hur en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter kan få 

positiva utkomster framgår i La Mer Tech- och Sunrider-målen. I dessa fall fastställde 

EU-domstolen att även mycket begränsad användning av ett varumärke kunde utgöra 

verkligt bruk, så länge användningen var allvarligt menad för att behålla eller skapa 

marknadsandelar.
112

  

Genom att inte låsa sig vid en angiven kvantitativ minimigräns för användningen 

av ett varumärke öppnar domstolen på så vis upp för en mer nyanserad bedömning. Det 

ger till exempel mindre, nystartade företag, som kanske vänder sig till en begränsad 

omsättningskrets, eller som efter fem år ännu inte lyckats uppnå en större spridning av 

sitt varumärke, en chans att behålla rätten till sitt varumärke. Utan den möjligheten 

skulle en oönskad effekt kunna uppnås. Små företag, som redan från början kan ha svårt 

att etablera sig på marknaden, skulle kunna få benen undanslagna i ett tidigt skede 

genom att de inte få behålla rätten till sitt varumärke. Små företag skulle på sätt kunna 

komma att missgynnas på en icke önskvärt sätt, vilket i förlängningen skulle kunna 

skada markanden som helhet. 

Det finns dock potentiella problem med EU-domstolens ställningstagande. 

Eftersom EU-domstolen har sagt att de nationella domstolarna ska ta hänsyn till alla 

omständigheter i fall avseende verkligt bruk är det möjligt att synen på den geografiska 
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spridningen av ett varumärke kan komma att skilja sig åt från land till land. Om 

medlemsstaternas tolkningar skulle skilja sig åt skulle det kunna leda till negativa 

effekter för gemenskapen. En av de främsta anledningarna till att lagstiftning sker på 

EU-nivå är att harmonisera mellan medlemsländeras lagstiftningar. Detta reflekteras 

bland annat i skälen till nya och gamla VMD, där vikten av harmonisering för att inte 

hindra den inre marknadens funktion poängteras.
113

 Även i VMF framhålls att en 

harmonisk utveckling av de ekonomiska aktiviteterna i gemenskapen, samt en väl 

fungerande inre marknad, bör främjas.
114

 Med anledning av skälen till VMD och VMF 

kan det därför ifrågasättas om en utveckling på varumärkesrättens område som leder till 

att medlemsländernas rättspraxis skiljer sig åt är önskvärd. Resonemanget är dock för 

närvarande rent hypotetiskt och det behöver inte nödvändigtvis bli stor skillnad mellan 

medlemsstaternas tolkningar av den geografiska spridningen av ett varumärke. Det är 

inte omöjligt att de nationella domstolarna kan komma att ta viss ledning av varandra 

för att avgöra fall rörande frågan om verkligt bruk. Risken att avgörandena kommer att 

skilja sig åt i viktiga hänseenden kan dock fortfarande vara viktig att belysa. 

 En annan fråga som kan vara värd att diskutera är den som ställs i Max Planck 

Institutets studie; om man behöver någon ytterligare konstruktion för registreringen och 

användningen av gemenskapsvarumärken. Eftersom domstolen öppnar upp för att 

användning i endast ett medlemsland skulle kunna vara tillräcklig för att uppfylla 

användningstvånget, öppnar man även upp för ett mycket vidsträckt skydd för 

varumärken som kanske egentligen bara har behov av skydd i ett begränsat geografiskt 

område. Max Planck Institutet presenterar därför ett förslag som går ut på att 

gemenskapsvarumärkesinnehavare ska få sin ensamrätt något begränsad, om de har haft 

femton år på sig att etablera sig ordentligt i gemenskapen, men ändå inte spridit sig över 

mer än en begränsad del av EU. Under de förutsättningarna skulle ett nationellt 

förväxlingsbart varumärke kunna registreras, så länge det ligger i en avlägsen del av 

unionen. 

 Institutet har identifierat ett problem och föreslagit en möjlig lösning, men även 

förslaget i sig har vissa inneboende problem som tidigare lyfts fram i detta arbete.
115

 

Bland annat klargörs inte vad som menas med en ”avlägsen del av unionen”, vilket 
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skulle kunna skapa tolkningsproblematik vid tillämpningen av förslaget. Dessutom 

skulle det potentiellt kunna uppkomma problem om gemenskapsvarumärket efter en tid 

expanderar till den avlägsna del där det nationella, förväxlingsbara varumärket 

registrerats i enlighet med MPIs förslag. I det läget skulle det finnas två förväxlingsbara 

varumärken på samma marknad. Det rimmar inte särskilt väl med de bakomliggande 

syftena med varumärkesrätten, det vill säga att göra det lättare för konsumenter att 

orientera sig på markanden, och för att ge företag ett sätt att särskilja sig och därmed 

skapa ett incitament att vårda sitt varumärke och hålla hög kvalité på sina produkter. 

Tyvärr finns det risk att MPIs förslag skulle komma att skapa mer problem än vad det 

skulle lösa. 

 Däremot kan det finnas anledning att, som föreslås i MPIs studie, bedöma 

gemenskapsvarumärken hårdare än nationella varumärken. Att hålla 

gemenskapsvarumärken till en högre standard skulle kunna vara en lösning på att finna 

en balans mellan de nationella varumärkessystemen och systemet med 

gemskapsvarumärken. I och med att ett gemenskapsvarumärke för med sig ett relativt 

utbrett skydd i jämförelse med de nationella varumärkena kan det finnas anledning att 

kräva mer av innehavarna av ett gemenskapsvarumärke. Visserligen framhålls i 

varumärkesförordningens skäl att systemet med gemenskapsvarumärken ska uppnå en 

utveckling av en inre marknad med villkor som motsvarar de på en nationell 

marknad.
116

 Detta talar för att bedömningen ska ske utifrån samma förutsättningar som 

bedömningen av nationella varumärken. Frågan är dock om inte kraven som ställs på ett 

varumärke ska kunna öka i proportion till de rättigheter det för med sig. Att bedöma 

kraven på gemenskapsvarumärken något hårdare än kraven på nationella varumärken 

skulle dessutom kunna ligga i linje med EU-domstolens avgöranden. Att ett fall 

behandlar just ett gemenskapsvarumärke skulle kunna vara en sådan omständighet som 

ska tas hänsyn till i helhetsbedömningen av om verkligt bruk har uppnåtts. Eftersom en 

hårdare bedömning av gemenskapsvarumärken skulle kunna hjälpa balansen mellan 

varumärken på nationell och EU-nivå skulle det kunna vara en positiv utveckling på 

området 

 Som avslutning skulle det kunna framhållas att det inte finns några självklara eller 

okomplicerade lösningar på problemen som omger kravet på verkligt bruk. Troligen kan 

det faktum att domstolen inte anger ett minst antal länder som varumärket måste 
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använts i ses som ett ofrånkomligt och nödvändigt svar på frågan om ett varumärkes 

geografiska spridning. En annan lösning hade troligtvis blivit svårhanterlig och 

missvisade. Dessutom hade det, sett till EUs och samhällets utveckling i stort, eventuellt 

kunnat skapa nya problem för rättstillämpningen i framtiden. Detta dels eftersom EU 

ständigt utvecklas och att det finns indikationer på att det kan tillkomma fler länder i 

unionen i framtiden, vilket skulle kunna göra en minimigräns missvisande. Dels med 

tanke på den stora utveckling som internet har bidragit till på varumärkesrättens 

område. Det framstår som att varumärkesrätten blir viktigare och viktigare och mer och 

mer komplicerad, framför allt i samband med internet. Internet skapar nya 

användningssätt för varumärken, men även nya sätt att missbruka och kringgå 

varumärkesrätten. Även internets internationella karaktär, och engelskans växande roll 

som globalt språk, gör rättstillämpningen i dessa sammanhang mer komplex. Med en 

tämligen gränslös företeelse som internet att ta hänsyn till skulle det kunna bli närmast 

omöjligt att avgöra exakt hur många länder ett varumärke spridits i. Om spridningen 

dessutom har skett på engelska blir det svårt att avgöra vilken omsättningskrets 

varumärket egentligen har vänt sig till. Den lösning som EU-domstolen har valt, att inte 

definiera några tydliga minimikrav för att uppfylla kravet på verkligt bruk, är troligen 

den bästa under omständigheterna. På detta sätt får de nationella domstolarna en chans 

att bedöma varje enskilt fall så rättvist som möjligt och en bättre chans att tillämpa 

varumärkesrätten i en föränderlig värld. 
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