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Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE1
Mercante AS, Østerås, leverte 16. september 2011 inn søknad om registrering av følgende
design:

Design 1.1

Design 2.1

Design 3.1

Design 4.1

Design 1.2

Design 2.2

Design 3.2

Design 4.2

Designene ble registrert 23. mars 2012 med registreringsnummer 083448, og ble kunngjort i
Norsk designtidende 10. april 2012.
Hynell AS, Oslo, er innehavers fullmektig.
Designene er registrert i klasse 02-04 av Locarno-klassifiseringen, for ”Skobrodder”.
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Den som vedtaket har gått imot, kan påklage vedtaket til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagen må
innleveres skriftlig til Patentstyret og klagegebyret er på 4000 kroner. Klagen må være innkommet til Patentstyret
innen to måneder etter meldingen om avgjørelsen ble sendt til partene. Se nærmere designloven § 36 og § 37.

Devisys Oy, Tammerfors, Finland, leverte 2. oktober 2012 inn et krav om administrativ
overprøving av ovennevnte registrering med Kvale Advokatfirma DA, Oslo, som fullmektig.
Kravet er begrunnet med at design nr. 4 i designregistrering nr. 083448 er foregrepet av
kravstillers design nr. 068529 og at denne delen av innehavers designregistrering fremstår
som en tilnærmet kopi av kravstillers design. Kravstillers fullmektig anfører videre at
designregistrering nr. 083448 må begrenses i forhold til design nr. 068529 da den
representerer en urettmessig bruk av andres rettigheter og i ethvert tilfelle ikke tilfredsstiller
nyhetskravet.
Vilkårene i designloven § 26 og § 27 er oppfylt, og kravet om administrativ overprøving tas
opp til behandling.
Når det gjelder partenes anførsler og fullstendig bildemateriale, viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:
Vi tolker kravet slik at kravstiller kun anfører at det er design nr. 4 i designregistrering nr.
083448 som er registrert i strid med kravstillers tidligere design, og dermed at kravet er
begrenset til denne designen.
Mer uklart har det vært om kravstiller kun har anført at designregistrering nr. 083448 kun er i
strid med nyhetskravet i designloven § 3 annet ledd, eller om kravstiller også har ment å
anføre at registreringen er i strid med kravet til individuell karakter i designloven § 3 tredje
ledd. Vi har valgt å innfortolke at kravet også gjelder individuell karakter, selv om dette helst
skulle ha blitt presisert på en tydeligere måte.

Mothold:
I en administrativ overprøving av en designregistrering vil det være avgjørende for resultatet,
at den som fremsetter kravet kan bevise at en design med samme helhetsinntrykk som den
registrerte designen, var gjort allment tilgjengelig, for eksempel i brosjyre, på nettet, på
messe, og lignende før stikkdagen til den aktuelle designregistreringen. Stikkdagen for
designregistreringen er 16. september 2011.
Som mothold har kravstiller først og fremst vist til sin egen designregistrering nr. 068529.
Denne registreringen ble innlevert 11. september 1989, registrert 26. juli 1990 og ble gjort
allment tilgjengelig 14. september 1989. Det er åpenbart at denne registreringen ble allment
tilgjengeliggjort forut for innleveringen av den omstridte designen.
I sitt brev av 9. januar 2013 har kravstiller også innlevert bilder av det som fremstår å være
en design som kravstiller har benyttet seg av. Kravstiller anfører i sitt brev av 25. april 2013 at
også dette produktet som kravstiller allerede var i markedet med da innehaver søkte sin
designregistrering, vil være hindrende for innehavers registrering.
Selv om denne siste uttalelsen fra kravstiller for så vidt er riktig, må vi, for å kunne legge vekt
på et mothold, som nevnt vite at motholdet var gjort allment tilgjengelig på stikkdagen for den
påklagede designregistreringen.
Bildene kravstiller har innlevert er ikke daterte, og vi vet heller ikke om og i hvilken grad de
avbildede designene har blitt allment tilgjengeliggjort. Følgelig finner vi at vi ikke kan legge
vekt på disse bildene i vurderingen av om designregistrering nr. 083448 oppfyller kravene i
designloven § 3 eller ikke. Vurderingen i denne saken blir dermed begrenset til om
designregistrering nr. 083448 er registrert i strid med innehavers eldre designregistrering nr.
068529.
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Spørsmålet om designen er ny og har individuell karakter, jf. designloven § 3
Patentstyret kan oppheve en designregistrering etter designloven § 25 første ledd første
punktum, dersom en identisk design har vært allment tilgjenglig før søknadsdagen eller
prioritetsdagen jf. designloven § 3 annet ledd, eller dersom en designs helhetsinntrykk ikke
skiller seg klart fra en tidligere kjent design som er gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen
eller prioritetsdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd.
Både når man skal vurdere designerens frihet og når man skal fastslå hvem som er den
informerte brukeren, må man ta stilling til hvilket produkt designen gjelder. Det fremgår klart
av bildene i designregistrering nr. 083448 og av produktangivelsen i registreringen at designen
gjelder skobrodder. Design nr. 4 gjelder hælen på skobrodden, en såkalt hælbrodd.

Den informerte bruker:
Etter designloven § 3 tredje ledd anses en design bare å ha individuell karakter hvis
helhetsinntrykket designen gir den informerte bruker skiller seg fra helhetsinntrykket en slik
bruker får av én annen design som var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet.
Det følger av forarbeidene til designloven, Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74, at den informerte
bruker ikke er en profesjonell designer eller en fagmann på området, men heller ikke en
bruker som er helt uvitende om et produkt, dets formål og variasjonsmuligheter.
Dette har langt på vei blitt bekreftet i EU-domstolens avgjørelse C-281/10 P, PepsiCo. I
premiss 53 uttaler domstolen at den informerte bruker ligger et sted mellom
gjennomsnittsforbrukeren, som gjelder i varemerkesaker, som ikke trenger å ha noen spesifikk
kunnskap og som ikke foretar en direkte sammenligning mellom varemerkene, og en fagmann,
som er en ekspert med detaljert sakkunnskap. Begrepet ”informert bruker” kan således forstås
som en som er særlig oppmerksom, enten på grunn av personlige erfaringer eller omfattende
kunnskap innenfor den relevante sektoren. Den informerte brukeren vil, når det er mulig,
foreta en direkte sammenligning mellom designene.
Den informerte brukeren i denne saken er en person som kjøper skobrodder og som dermed
har kjennskap til hvilke skobrodder som finnes på markedet. Det er en som er oppmerksom
nok til å registrere tydelige forskjeller, men som ikke nødvendigvis er en spesialist på området.
På grunn av skobrodders art, vil det være mulig, praktisk og vanlig for den informerte
brukeren å sammenligne designene side om side.

Designerens frihet:
Etter designloven § 3 tredje ledd siste punktum skal det ved vurderingen av om en design har
individuell karakter tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av
designen. Det fremgår av betraktning nr. 13 i fortalen til designdirektivet at det ved denne
vurderingen skal tas hensyn til hva slags produkt og bransje produktet tilhører. Videre
fremgår det av forarbeidene til designloven Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 22 at forskjellskravet
må avpasses alt ettersom formgivningen gjelder en bruksgjenstand hvor designeren har
mindre frihet eller om det gjelder et fantasiprodukt. Forskjellskravet vil lettere være oppfylt
hvis spillerommet er lite. Dette er også stadfestet i rettspraksis fra EU, jf. blant annet EUrettens avgjørelser T-11/08, Kwang Yang Motor vs OHIM og T-83/11 og T-84/11, Antrax It Srl
vs The Heating Company (THC).
I henhold til EU-rettens avgjørelser T-9/07, PepsiCo, premiss 67 og T-83/11 og T-84/11,
Antrax It Srl vs The Heating Company (THC), premiss 44, defineres graden av designerens
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frihet ut fra de egenskaper som er nødvendige for å oppnå et produkts tekniske funksjon eller
av de kravene til produktet som er fastsatt ved lov. Slike krav medfører en standardisering av
egenskaper som dermed utgjør fellestrekk ved formgivningen av de aktuelle produktene.
Ved vurderingen av designerens frihet i denne saken må vi ta stilling til designerens frihet for
hælbrodder. En hælbrodd skal kunne festes på hælen av en sko og skal bidra til at brukeren
ved hjelp av brodder ikke sklir på glatt underlag. En hælbrodd må passe på en hæl, den må ha
en eller annen festeanordning og den må ha brodder på undersiden. Ivaretakelsen av slike
egenskaper begrenser designerens frihet. Ut over dette er designerens frihet relativt stor.

Vurderingen av individuell karakter:
Designregistrering nr. 68529

Design 4

En design har individuell karakter hvis det helhetsinntrykket designen gir den informerte
bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design som har blitt
allment tilgjengelig før stikkdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd. Det skal her også tas
hensyn til designerens frihet i forhold til om produktet er funksjonelt betinget. Likheter og
forskjeller i detalj skal tillegges liten vekt.
Begge designene består av en hælkappe med en rem som skal plasseres rundt ankelen/vristen
og med fem brodder plassert i et lignende mønster på undersiden.
Sett fra siden går hælkappen i den motholdte designen ut i en rett vinkel fra selve kroppen på
hælbrodden, mens hælkappen i designregistreringen går ut fra selve kroppen i en litt
oppadstigende vinkel. Dette medfører at hælkappen i designregistreringen visuelt fremstår
som noe mer forhøyet. Videre har kravstillers design en rett kant på hælkappen, mens
innehavers design har et forhøyet bakstykke på oversiden av hælkappen.
Plasseringen og festingen av remmen på selve hælbrodden er ganske forskjellige. Motholdet
har en oppragende del på fremsiden. På den ene siden er remmen i motholdet festet ved hjelp
av en festeløkke, på den andre siden av en eller to maljer. Remmen fortsetter så oppover fra
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selve hælbrodden i samme vinkel som endepunktet på hælkappen. I designregistreringen er
remmen festet ved hjelp av to maljer på selve hælbrodden, og retningen på remmen følger
ikke videre fra selve hælkappen. Disse forskjellene bidrar til å skape noe avstand mellom
designene.
Hva gjelder selve remmene, så er remmen i den eldste registreringen kjennetegnet ved at den
har to gjennomgående striper i midten, mens remmen i designregistreringen har stiplede linjer
langs kantene. På designregistreringen er logoen til innehaver plassert, ganske så synlig og
fremtredende, i en stor, sølvfarget sirkelramme på den ene siden av remmen.
Når det gjelder undersiden, har begge designene fem brodder plassert i samme mønster.
Undersiden i den eldste designen fremstår imidlertid som glatt, mens den har et ruglete
mønster i designregistreringen, trolig for å gi et bedre grep. Det foreligger også noen
forskjeller i utformingen av kantene på undersiden, men disse fremstår som mindre
nyanseforskjeller.
Videre har motholdet stripemønstre på siden og på baksiden, samt et triangel på hver side og
en rektangel på baksiden, trolig for refleks. Kroppen på hælbrodden i designregistreringen har
ingen tilsvarende ornamentering, den er helt enkel med unntak av de to maljene som fester
remmen.
Ut fra dette kan vi slutte at hovedformen til de to designene er like, samtidig som det
foreligger en rekke forskjeller i detaljer og i ornamentering. Det avgjørende for om
designregistreringen har individuell karakter sammenlignet med motholdet blir da betydningen
og vektingen av likhetene og forskjellene.
Hvis vi foreløpig ser bort fra ornamenteringene, så er selve formen på hælkappen i designene
ganske like. Tilsvarende gjenfinnes likhetstrekk på undersiden med de fem broddene, samt
visse, om mindre likheter mellom remmene.
Utformingene av disse elementene viser at det finnes variasjonsmuligheter ved utformingen av
hælbrodder. Samtidig er ikke disse elementene kun uttrykk for formmessige valg, de har også
funksjonell betydning. Slik vi ser det er derfor designerens frihet ved utformingen av en
hælbrodd begrenset ved at en slik brodd må kunne sitt på hælen, noe man oppnår ved å
utforme den som en hælkappe. Den må kunne festes godt, og bruken av en rem som festes
rundt ankelen/vristen fremstår som godt egnet for å oppnå en slik funksjon. Videre må en
hælbrodd nødvendigvis ha brodder. Dette medfører igjen at mindre forskjeller ved utformingen
av disse elementene kan være tilstrekkelige til at designregistreringen har individuell karakter
når den sammenlignes med motholdet.
Dette standpunktet er også i tråd med uttalelser i dommen fra finsk høyesterett av 31.
desember 2007. Avgjørelsen har blitt innlevert av kravstiller i forbindelse med saken, og
gjelder en vurdering av individuell karakter hvor motholdet i denne saken ble anført som
mothold mot en annen design. På side 9 i den oversatte avgjørelsen uttaler finsk høyesterett
at ”Consequently, the Supreme Court finds that in the development of the design, the freedom
of the designer is, due to the practical factors relating to the use of the non-slipping device,
bound to certain basic shapes to such an extent that even small differences with respect to the
protected design (…) may, as such, be sufficient for achieving a different overall impression
(…)”. Som nevnt finnes det i nærværende sak visse forskjeller i utformingen av formen,
remmen og undersiden.
Vi finner ikke at det er nødvendig å ta stilling til om disse forskjellene i seg selv er tilstrekkelig
til at designregistreringen har individuell karakter eller ikke, ettersom det også foreligger andre
forskjeller mellom designene. Designene inneholder ornamenteringer som bidrar til å skille
dem. Den eldste designen har et stripete mønster på siden og på baksiden, samt et rektangel
og to triangler. Designregistreringen på sin side er helt enkel, og plasseringen av innehavers
logo plassert i en sølvfarget ramme er ganske fremtredende.
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Etter en helhetsvurdering, hvor vi særlig har lagt vekt på designerens begrensede frihet ved
utformingen av formen på hælbrodden, remmen og undersiden, samt forskjellene i utforming
av formen på hælbrodden og ornamenteringen, finner vi at de formmessige elementene gir
forskjellige helhetsinntrykk. Vi finner at den aktuelle designregistreringen har individuell
karakter når den sammenlignes med motholdet, jf. designloven § 3 tredje ledd.

Vurderingen av nyhet:
Kravstiller har anført at designregistreringen mangler nyhet. I henhold til nyhetskravet i
designloven § 3, oppfyller en registrert design ikke nyhetskravet dersom en identisk design har
blitt offentliggjort før stikkdagen. Designen må anses for å være identisk hvis deres
karakteristiske trekk kun skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter.
Ved vurderingen av hva som anses som identisk er det i forarbeidene antatt at det skal foretas
en relativt streng vurdering, jf. Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 151.
I og med at vi har kommet til at designregistreringen har individuell karakter, er det klart at
motholdet ikke kan anses å være identisk design. Kravstiller får dermed ikke medhold i denne
anførselen.

Markedsføringslovens bestemmelser
I sitt siste brev fremhever kravstiller også at innehaver var forhandler av kravstillers produkter
da designregistreringen ble innlevert, og at dette i tillegg innebærer at designregistreringen
fremstår som en kopiering i strid med markedsføringslovens bestemmelser.
Patentstyrets vurdering her er begrenset til en vurdering etter designloven, og eventuelle
anførsler om at søknaden ble innlevert i strid med markedsføringsloven faller utenfor vår
kompetanse og myndighet.

Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at design nr. 4 i
designregistrering 083448 skiller seg tilstrekkelig fra kravstillers mothold, og at den dermed
oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3.
Kravet om administrativ overprøving er dermed ikke tatt til følge.

Samlet beslutning:
Registreringen opprettholdes,
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen

Thomas Hvammen Nicholson
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