
Anvisning 
 
Använd den här blanketten när du vill ansöka om att bli auktoriserat ombud enligt lagen om 
auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd. 
 
1. Uppgifter om sökanden 

 
Fyll i person- och adressuppgifter för sökanden. 
 
Namn, hemkommun och arbetsadress för auktoriserade ombud som antecknas i ombudsregistret publiceras på 
Patent- och registerstyrelsens (PRS) webbplats om du inte helt eller delvis särskilt förbjuder det i punkt 1. 
 
2. Fakturauppgifter 

 
Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd skickar en faktura till dig. Auktorisation antecknas i ombudsregistret 
när du har betalat en avgift för beviljande av auktorisation. Nämnden skickar sedan ett intyg över auktorisationen. 
 
Om du vill ha en pappersfaktura, ange faktureringsadress. Om du vill ha en nätfaktura, ange adress för nätfakturor / 
EDI-kod och förmedlarkod. 
 
3. Ansökan om auktorisation av ombud 

 
Du kan ansöka om att bli patentombud, varumärkesombud, mönsterrättsombud och/eller ombud för industriellt 
rättsskydd. 
 
4. Försäkran, underskrift och bilagor 

 
Du som ansöker om att bli auktoriserat ombud ska uppfylla de behörighetsvillkor som avses i 5 § i lagen om 
auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd. Auktorisation kan beviljas om du är myndig, om du inte är i konkurs 
och om din handlingsbehörighet inte har begränsats. Dessutom ska du vara tillförlitlig och ha avlagt ombudsexamen 
enligt 2 § i lagen. Kravet på tillförlitlighet kräver att du inte har dömts till straff för ett brott som visar att du är 
olämplig som auktoriserat ombud. 
 
Som tillförlitlig på det sätt som avses i 5 § i lagen betraktas inte den som genom en lagakraftvunnen dom har dömts till 
fängelsestraff under de senaste fem åren eller till bötesstraff under de senaste tre åren för ett brott som visar att 
personen i fråga är uppenbart olämplig som auktoriserat ombud. En person betraktas inte heller som tillförlitlig, om 
han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som auktoriserat ombud. 
 
Bifoga till din ansökan ett intyg över att din handlingsbehörighet inte har begränsats. Nämnden för ombud för 
industriellt rättsskydd kontrollerar uppgifterna om sökanden i konkurs- och företagssaneringsregistret och i 
skuldsaneringsregistret. 
 
Bilagor 

- Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden 
 

Genom att underteckna ansökan försäkrar du att uppgifterna och bilagorna är korrekta. Skicka ansökan 
till PRS per e-post till registratur@prh.fi eller per post till: 
 
Patent- och registerstyrelsen 
Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd 
00091 PRH 
 
Hänvisningar 

 
lag (17.1.2014, 22/2014) om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd  
förordning (22.5.2014, 396/2014) om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd  


