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JÆVLA HOMO
Norsk Rikskringkasting AS
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Uttalelse i varemerkesøknad
Vi viser til søknaden deres datert 16. mars 2017, og har vurdert om vi kan registrere
varemerket JÆVLA HOMO
Patentstyrets konklusjon
Vi kan ikke registrere varemerket fordi det strider mot moral § 15. 1 og mangle særpreg §
14. 1.
Begrunnelse
Varemerket inneholder teksten JÆVLA HOMO som anses å være både støtende og et
nedsettende utsagn om personer med en bestemt seksuell orientering. Vi kan ikke
registrere et varemerke som støter an mot folks sedelighetsfølelse eller virker krenkende
overfor folks religiøse følelser eller etiske og moralske begreper. Vi viser til
varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.
Vi mener også at varemerket som helhet heller ikke vil oppfattes som et kjennetegn som
tydelig skiller søkerens varer og tjenester fra andres varer og tjenester. Teksten JÆVLA
HOMO vil kun være egnet til å oppfattes som en ytring. En gjennomsnittsforbruker vil
derfor ikke kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra
ordsammenstillingen/uttrykket JÆVLA HOMO.
Dette kan dere gjøre
Skriv til oss hvis dere er uenige i at varemerket strider mot moral, og kan begrunne dette.
Vi vil da vurdere saken på nytt.
Svarfrist
Vi må motta et skriftlig svar på dette brevet senest 14. november 2017. Send gjerne inn
svaret via Altinn, altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/?fcow=Patentstyret. Hvis vi ikke
mottar svar innen fristen, henlegger vi søknaden. I så fall er det mulig å få behandlingen
av søknaden gjenopptatt mot å betale en avgift. Se varemerkeloven § 23 og forskrift om
betalinger mv. til Patentstyret og KFIR § 17.

Sandakerveien 64, Oslo
Postboks 8160 Dep, 0033 OSLO
Telefon: +47 22 38 73 00

patentstyret.no
post@patentstyret.no
Org.nr.: 971 526 157 MVA

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Lene Pedersen
Telefon: 22 38 74 49

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.
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