
 

 

Information om internationell registrering enligt Madrid Protokollet  

 

När ska blankett MM18 fyllas i och bifogas den internationella ansökan för inlämning till PRV? 

Blankett MM18 ska fyllas i när du valt att designera USA. Blanketten kommer att skickas till USPTO 

(Amerikanska Patent- och Varumärkeskontoret) av WIPO. 

I och med detta deklarerar du din avsikt att använda ditt varumärke kommersiellt i USA, för det fall 

det beviljas giltighet där. Deklarationen är att se som en skriftlig och edlig försäkran, vilken fungerar 

som bevis inför amerikanska myndigheter (jämför affidavit). Genom undertecknandet accepteras de 

rättsliga konsekvenser som inträder om avsiktligt felaktiga uppgifter lämnas i blanketten och angående 

märkesanvändning, inför USPTO. 

 

Vilka kan/vem ska underteckna blanketten? 

(1) Sökande/innehavare eller en person med rättslig behörighet att därigenom binda 

sökande/innehavaren; eller 

(2) En person med förstahandsvetskap om sakförhållandena gällande sökande/innehavare eller en 

underförstådd befogenhet att handla på uppdrag av sökande/innehavare; eller 

(3) En advokat som är auktoriserad att praktisera inför USPTO i enlighet med 37 C.F.R. §10.1 (c), 

som har en formlig skriftlig eller muntlig fullmakt eller underförstådd fullmakt från 

sökande/innehavare. 

 

Se under rubriken INSTRUCTION i MM18 blanketten. 

 

Hur fyller jag i blankett MM18? Vilka krav ställer USPTO? 

Det är möjligt att fylla i blanketten för hand med beständig kulspetspenna. 

PRV, WIPO och USPTO ser helst att blanketten är ifylld med datorskrift (välj EDIT PDF). 

Det är möjligt numera, att fylla i blanketten helt och hållet med datorskrift. Förutom Signatory´s name, 

title och Date of execution kan Signature fyllas i (exempel): 

/Karl Karlsson/ 

Det är alltså de två snedstrecken som ska till på varje sida av tilltals- och efternamn!  

Detta godtas av PRV, WIPO och USPTO, vilket i sin tur innebär att blanketten MM18 kan 

biläggas hela MM2 blanketten och skickas in som en pdf till PRV (MM2 blanketten behöver inte 

undertecknas i original med kulspetspenna. Det är inte obligatoriskt att underteckna den).  

Inga pappersdokument måste därför skickas in till PRV. 

OBS! Glöm inte att under INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU fylla i 

ansökningsnummer och ingivningsdatum eller registreringsnummer och registreringsdatum och 

namnet på sökande/innehavaren. 

 


