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Uttalelse i varemerkesøknad
Vi viser til deres brev av 2014.04.22.
Vi har vurdert søknaden på nytt, men må dessverre fastholde vår vurdering av at det søkte
merket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.
Bestemmelsen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, alternativet «strider mot moral»,
skal hindre registrering av merker som støter an mot folks sedelighetsfølelse eller virker
krenkende overfor folks religiøse følelser eller etiske og moralske begreper. Spørsmålet om
et varemerke strider mot moral, må vurderes ut fra dagens norske samfunnsforhold og
moralnormer. Man må vurdere om merket krenker eller sårer mennesker med normale
oppfatninger og holdninger. I avgjørelsene fra EU-retten, T-52/13 og T-54/13, vedrørende
ordmerket Ficken og det kombinerte merket Ficken Liqours, fremgår at vurderingen må ta
utgangspunkt i hvordan en fornuftig person, som er gjennomsnittlig følsom og tolerant, vil
oppfatte merket. Det skal ikke tas utgangspunkt i den delen av omsetningskretsen som ikke
lar seg støte av noe eller den delen som lar seg støte av alt, se premiss 21 i T-54/13.
Merket søkes registrert for varer og tjenester som retter seg mot det brede befolkningslag,
altså enhver og i alle aldersgrupper, herunder barn og voksne som rammes av kreft og deres
pårørende. Spørsmålet er om en fornuftig person, som er gjennomsnittlig følsom og tolerant,
vil oppfatte merket FUCK CANCER, som stridende mot moral. For enkelthets skyld omtales en
slik person som gjennomsnittsforbrukeren.
Fullmektigen anfører at merket FUCK CANCER ikke strider mot moral, da merket, og den
kontekst det presenteres i, ikke vil forstås som obskønt eller stridende mot moral, men som
et kamprop mot kreft. Tilstedeværelsen av et ord som i enkelte sammenhenger kan forstås
som obskønt innebærer ikke alene at registreringsvilkårene ikke er tilstede.
Patentstyret er uenig i fullmektigens vurdering. Det søkte merket består av en
sammenstilling av ordene FUCK og CANCER. Ordet FUCK er blant annet et grovt engelsk
banneord som kan bety «gi faen». I denne sammenheng bemerker vi at det fremgår av
treffet i Oxford Dictionary of English at selv om ordet «fuck» er mye brukt i mange deler av
samfunnet, er det fremdeles et av de mest tabu ordene i det engelske språk. Dette
gjenspeiles av at det både i muntlig omtale og skriftlig ofte brukes varianter som «the Fword», «f***» eller «f-k». Ordet CANCER kan bety «kreft». Sammenstillingen er egnet til å
oppfattes i betydningen «gi faen i kreft».
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Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i
forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften
finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.

Både i den engelske og i den norske betydningen er ordet FUCK et grovt banneord. Ordet
FUCK anses derfor alene å være i strid med moral i henhold til bestemmelsen i § 15 første
ledd bokstav a.
Kreft er en alvorlig sykdom. Både den enkelte som rammes og pårørende befinner seg i en
sårbar situasjon, ofte med stress, angst og fortvilelse. Det er i tråd med dagens norske
samfunnsholdninger og moral at mennesker i en slik sårbar situasjon, møtes med respekt og
verdighet, og i denne sammenheng bruker ord og uttrykk som på ingen måte er egnet til å
krenke gjennomsnittsforbrukerens etiske begreper, normale oppfatninger eller holdninger.
Etter vårt syn er det grove banneordet FUCK sammenstilt med CANCER en uverdig ordbruk.
Dette gjelder særlig i møte med blant annet barn generelt og mennesker som på en eller
annen måte er rammet av kreft. Sammenstillingen FUCK CANCER er etter vår oppfatning
egnet til å krenke eller såre mennesker med normale oppfatninger og holdninger. Bruken av
FUCK CANCER for de aktuelle varer og tjenester anses derfor å stride mot moral.
I helhetsvurderingen har vi tatt hensyn til fullmektigens anførsler vedrørende at ordet FUCK
ikke i enhver sammenheng vil forstås som obskønt eller stridende mot moral. Som nevnt i
tidligere brev ser vi at sammenstillingen er egnet til å oppfattes som et «kamprop» mot
kreft. Likevel er vi, etter en samlet vurdering, av den oppfatning at FUCK CANCER som
helhet strider mot moral, se drøftelsen ovenfor. Det søkte merket må derfor nektes registrert
i henhold til varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.
Fullmektigen viser til at det søkte merket er registret i Sverige, og anfører at det er liten
grunn til å tro at det er store forskjeller i moraloppfatningen hos den alminnelige forbruker i
Norge og Sverige. Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på det at merket er registrert
i Sverige. Vi har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at det søkte merket strider
mot moral ut fra dagens norske samfunnsforhold og moralnormer.
Vi bemerker at tilsvarende merke er nektet registrert i EU og i USA med grunnlag i
tilsvarende bestemmelser som varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, se CTM
012172722 og søknadsnummer 86286757 i USA, begge ordmerket FUCK CANCER. Hva
gjelder søknaden i EU, bemerker vi at vi har sett at behandlingen der ikke er avsluttet da
avgjørelsen fra OHIM er påklaget til Board of Appeal hvor den er under behandling, se R0793/2014-2.
Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Hvis vi mottar svar på dette brevet innen
2015.01.25, vil vi treffe en formell avgjørelse i saken. Hvis ikke, blir saken henlagt etter
varemerkeloven § 23.
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