Hej May-Britt,
Jag har sökt dig på telefon utan att nå dig så jag skickar ett kort svar istället.
Först vill jag säga att varumärkesregistreringen Nr 010749216 Jojka som du nämner inte har registrerats av
PRV. Den gäller visserligen som sådan i Sverige men har registrerats vid EU:s varumärkesmyndighet OHIM i
Alicante.
Därefter vill jag nämna att möjligheterna för PRV att hindra registrering av samiska symboler och uttryck är
ytterst begränsade. En varumärkesansökan ska avslås om dess registrering skulle strida mot lag eller annan
författning eller om det skulle strida mot god sed eller allmän ordning. Tillämpningen av de här
registreringshindren (så som den tillämpas av PRV och vår överinstans Patentbesvärsrätten) är mycket snäv och
omfattar typiskt sett företeelser som av gemene man skulle uppfattas som stötande, olämpliga eller annars
kränkande. I PBR:s praxis har religiösa symboler, oavsett vilka dessa varit, generellt inte ansetts omfattas av
bestämmelsen. Urfolksdeklarationen är heller inte ett sådant rättsligt bindande dokument att bestämmelsen
om "lag eller annan författning" blir tillämplig.
Slutligen vill jag framhålla att PRV inte av egen kraft får pröva om ett registrerat varumärke ska bestå eller inte.
Om det inom tre månader efter ett varumärke registrerats kommer in en invändning mot registreringen, så har
PRV möjlighet att själv överpröva dess giltighet. Den som vill häva ett varumärke därefter får vända sig till
allmän domstol.
Den som vill begära upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett märke som registrerats vid OHIM får vända sig
dit. För mer information hänvisar jag till OHIM:s hemsida: www.oami.europa.eu
Bästa hälsningar/Magnus Ahlgren

Magnus Ahlgren
Juristchef, design- och varumärkesavdelningen
Patent och Registreringsverket
Box 530, 826 27 Söderhamn [Besökare: Kungsgatan 8]
Tfn: 08-782 25 00, Direkt: 08-782 2504, Mobil: 070-686 20 04
magnus.ahlgren@prv.se, www.prv.se

Hej Benjamin,
det framkommer nu ytterligare anmälningar angående samiska kultursymboler som har registrerats som
varumärken av PRV.
Det handlar om en spritdryck som fått registrera varumärket "Jojk".
http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/same-anmaler-krankande-spritnamn-9598618.aspx

Detta står helt mot Urfolksdeklarationen - 1. Indigenous peoples have the right to practise and revitalize their
cultural traditions and customs. This includes the right to maintain, protect and develop the past, present and
future manifestations of their cultures, such as archaeological and historical sites, artefacts, designs,
ceremonies, technologies and visual and performing arts and literature.
2. States shall provide redress through effective mechanisms, which may include restitution, developed in
conjunction with indigenous peoples, with respect to their cultural, intellectual, religious and spiritual property
taken without their free, prior and informed consent or in violation of their laws, traditions and customs.
Hela urfolksdeklarationen finns tillgänglig här: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/07/PDF/N0651207.pdf?OpenElement
Ni har även en SMS tjänst som har fått registrera namnet "Jojka", 2013.
Jag hoppas att ni på PRV kan ta detta på allvar och ta bort dylika registreringar samt att ni kan utbilda er
personal i just urfolksdeklarationen och även gå igenom och se om det finns andra kränkande
varumärkesregistreringar.
Det går utmärkt att anordna utbildningar, om så önskas. Hör av er till mig i så fall så kan jag bidra till att
organisera sådant.
Vájmulasj varrudagáj, Vänliga hälsningar, Best Regards,
May-Britt Öhman, PhD
Teknovetenskap/Technoscience
Centrum för Genusvetenskap/Centre for Gender Research Uppsala University
________________________________________
Från: Winsner Benjamin [Benjamin.Winsner@prv.se]
Skickat: den 9 september 2015 07:40
Till: May-Britt Öhman
Ämne: Re: SV: Registrering av symboler
Hej May-Britt
Det finns inga uttryckliga regler i varumärkeslagen som direkt rör samiska ord och symboler utan det skulle falla
in under de regler jag refererade till innan. Detta gäller även ord och symboler relaterade till olika religioner.
PRV har inte någon specifik kunskap om olika religioners symboler eller ord och inte heller samiska ord och
symboler. Däremot gör vi en grundlig undersökning av det märke som någon försöker registrera som
varumärke. Detta inkluderar bland annat sökningar i olika lexikon och på internet. Den undersökning PRV idag
gör i varumärkesansökningar anses fullgod både av lagstiftaren, domstolen och PRV. Skulle det dock vara så att
du anser att vi har brustit i PRV:s handläggning av något ärende så skulle jag vilja be dig att uppmärksamma oss
på det.
De registreringar du nämner i ditt mejl rör inte PRV:s verksamhet och jag kan därför inte kommentera de utan
jag rekommenderar dig att ta kontakt med Bolagsverket och/eller nic.se<http://nic.se> (vad gäller
domännamnet).
Jag hoppas detta svarar på dina frågor.
Med vänliga hälsningar

Benjamin

Benjamin Winsner
Områdesjurist/Legal Advisor
Patent- och registreringsverket
Design- och varumärkesavdelningen
Box 530<x-apple-data-detectors://45>
826 27 Söderhamn<x-apple-data-detectors://45>
Besökare: Kungsgatan 8
***
29 aug 2015 kl. 13:17 skrev May-Britt Öhman

Hej, tack för svar. Det låter bra att symbolen inte finns registrerad hos er. Nordic Native http://www.nordicnative.se/ - har dessutom tagit till sig kritik från samiskt håll och tagit bort symbolen från sin
websida.
Det är ju utmärkt!
Tyvärr är det dock inte alla som reagerar positivt på dylik respons, och lika fort som Nordic Native.
Så jag undrar fortfarande om ni har någon särskild kunskap eller kompetens hos er ifråga om just samiska
symboler - som konsulteras om en sådan förfrågan kommer in? Vad gäller ifråga om samiska företeelser och
namn? Hur utbildas er personal och hur samverkar ni med Bolagsverket för att inte släppa igenom dylikt? Det
finns ju flera exempel fler såsom tex:
http://www.aleris.se/Har-finns-vi/Sundsvall/Ungplan-Najden/ Aleris Nåjden (att använda den samiska heliga
personen i detta företagsnamn är ytterst olyckligt - då ingen särskild hänvisning ges till samiska frågor)
Det finns även ett företag med företagsnamnet Nåiden Bygg, Nåiden AB.
Samt företaget Jojka - se jojka.nu
Säkert finns det fler. Det borde ju rimligtvis utbildas och spridas kunskap om de etiska förhållningssätt som man
bör kunna. Jag menar inte att det ska förbjudas - men det är rimligt att utveckla policy och etiska råd i
samverkan med samiska representatner - organisationer och inte minst Sametinget.
Tack på förhand,

Vájmulasj varrudagáj, Vänliga hälsningar, Best Regards,
May-Britt Öhman, PhD
Teknovetenskap/Technoscience
Centrum för Genusvetenskap/Centre for Gender Research Uppsala University

***
Från: Winsner Benjamin [Benjamin.Winsner@prv.se<mailto:Benjamin.Winsner@prv.se>]
Skickat: den 28 augusti 2015 14:40
Till: May-Britt Öhman
Ämne: Registrering av symboler
Hej May-Britt
Jag kan tyvärr inte se att det bolag du specificerar i ditt mejl har någon varumärkesregistrering registrerat hos
PRV.
Vad gäller din fråga generellt så finns det väldig få regler mot att registrera ett varumärke på de grunder du
anger i ditt mejl. Det skulle kanske kunna strida mot goda seder som är ett hinder enligt 2 kap. 7 § p. 2 i
varumärkeslagen men det är tveksamt. Tittar man i våra register (och EU:s) så finns det ett flertal
varumärkesregistreringar innehållandes namn på religiösa personer t.ex. Jesus och Buddha.
Man har alltid en rätt att invända mot ett beslut som PRV har fattat om man anser att ett märke inte borde
registreras av någon anledning men som sagt verkar det inte som om det företag du nämner i ditt mejl har en
svensk varumärkesregistrering för symbolen eller ansökt om detsamma.
Vad gäller registreringen av bolagsnamnet får jag be dig att vända dig till Bolagsverket.
Jag hoppas detta har svarat på din fråga annars är du välkommen att kontakta mig igen.
Med vänliga hälsningar
Benjamin
Benjamin Winsner
Områdesjurist/Legal Advisor
Patent- och registreringsverket
Design- och varumärkesavdelningen
Box 530
826 27 Söderhamn
Besökare: Kungsgatan 8

