
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVGJØRELSE 

 

 

Sak: 17/00015 

Dato: 27. januar 2017 

 

 

 

Klager: Google Inc, USA 

Representert ved: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: 

 

Lill Anita Grimstad 

 

har kommet frem til følgende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 17/00015 

 
2 

AVGJØRELSE 

 

1 Kort fremstilling av saken: 

2 Ordmerket PROJECT TANGO ble søkt registrert i Norge ved søknad nr. 201408901 den 
6. august 2014 for varer i klasse 9 og tjenester i klasse 42.  

3 Under søknadsbehandlingen i Patentstyret ble tidligere registreringer anført som hinder 
for å registrere det søkte merket. Vare- og tjenesteangivelsen ble begrenset innenfor de 
samme klassene, slik at Patentstyret under behandlingen frafalt henvisning til to av 
motholdene, registrering nr. 198975 og 198976, de kombinerte merkene TT TANGO. 

4 Patentstyret fastholdt flere mothold som registreringshindringer. Dette gjelder 
internasjonal registrering nr. 740668, ordmerket TANGO, internasjonal registrering nr. 
742153, det kombinerte merket TANGO, internasjonal registrering nr. 1062614, 
ordmerket TANGO og registrering nr. 234942, ordmerket TANGO.  

5 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS klaget avgjørelsen inn for Klagenemnda den 12. 
desember 2016.  

6 Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den ville føre frem. Klagen ble 
deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. januar 2017, jf. 
varemerkeloven § 51, 2. ledd. 

7 Klagenemnda skal uttale: 

8 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt innen 
fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er således oppfylt, jf. varemerkeloven § 
50. 

9 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, har klager innsendt signerte 
samtykkeerklæringer fra innehaverne av de motholdte registreringene slik disse fremgår i 
Patentstyrets avgjørelse. På denne bakgrunn bes Klagenemnda om å omgjøre 
Patentstyrets avgjørelse slik at varemerket PROJECT TANGO tillates registrert som 
omsøkt.  

10 Klagenemnda viser til at signerte samtykkeerklæringer er innsendt. Samtykke-
erklæringene dekker de varer og tjenester som opprinnelig ble omsøkt. Imidlertid har 
søker begrenset vare- og tjenesteangivelsen under søknadsbehandlingen, og det er denne 
begrensede vare- og tjenesteangivelsen Patentstyret har avgjort saken ut fra.  

11 Klagenemnda viser til at det fremdeles synes å foreligge registreringshindringer for den 
opprinnelige omsøkte vare- og tjenesteangivelse. Klagenemndas kompetanse gjelder 
overprøving av Patentstyrets avgjørelse. I forhold til de motholdte registreringene 
avgjørelsen bygger på, finner Klagenemnda grunn til at disse blir å å bortfalle som 
registreringshindringer etter at samtykkeerklæringer er mottatt. Klagenemnda kan 
således ikke etterkomme klagers begjæring om at varemerket registreres som omsøkt, 
men registrering kan skje for den begrensede vare- og tjenesteangivelsen.  
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12 Det foreligger etter dette ikke grunnlag for å behandle klagen over Patentstyrets vedtak i 
Klagenemnda. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger slike særlige grunner for å 
behandle klagen som omfattes av varemerkeloven § 51, 4. ledd i.f. Klagesaken blir etter 
dette å heve. 

13 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4, 1. ledd, 4. pkt. 

 

Det avsies slik 
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Slutning 

 

1. Patentstyrets avgjørelse om å avslå registrering av varemerket 

PROJECT TANGO oppheves. Varemerket blir å registrere uhindret av 

de motholdte merkene for den begrensede varefortegnelsen slik denne 

ble innsendt 26. februar 2016.  

2. Klagesaken heves. 

 

Lill Anita Grimstad 

(sign.) 

 

 


