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Patentstyrets avgjørelse av 2015.03.20 – administrativ overprøving
Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:
AVGJØRELSE1

Hilde J Widding, Trondheim, leverte 17. september 2012 inn søknad om registrering av design.
Designene ble registrert 18. desember 2012 med registreringsnummer 083756, og ble
kunngjort i Norsk designtidende den 17. januar 2013.
Den 13. november 2014 leverte Easygrow AS, Levanger, krav om administrativ overprøving av
designene med Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo, som fullmektig (heretter kalt kravstiller).
Kravet er begrunnet med at designene i designregistrering nr. 083756 ikke oppfyller vilkårene
til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette grunnlaget
at disse designene er ugyldige og at de må oppheves, jf. designloven § 25.
Vilkårene i designloven § 26 og § 27 er oppfylt, og kravet om administrativ overprøving kan
tas opp til behandling.
Designene i designregistrering nr. 083756 er gjengitt nedenfor:

1.1

1
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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 4400 kroner. Klagen må være innkommet til Patentstyret
innen to måneder etter at meldingen om avgjørelsen ble sendt til partene. Se nærmere designloven § 36 og § 37.
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Side 2

Designene er registrert i klasse 06-13 av Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen
”babypose”. Når det gjelder partenes anførsler og fullstendig bildemateriale, viser vi til sakens
dokumenter.
Innehaveren har ikke svart på kravet om administrativ overprøving, og saken blir derfor
avgjort på det foreliggende grunnlaget. Når det gjelder kravstillerens anførsler, viser vi til
sakens dokumenter.
Patentstyrets vurderinger
Designrett kan bare oppnås hvis designet er nytt og har individuell karakter, jf. designloven §
3 første ledd. Det følger av designloven § 3 andre ledd at et design anses som nytt dersom
ingen identisk design er gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen til designregistreringen.
Et design er allment tilgjengelig hvis det har blitt offentliggjort, enten ved registrering, har
blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte, jf. designloven § 5 første
ledd. Søkeren har likevel en frist på 12 måneder fra designet ble gjort allment tilgjengelig på
å søke om designregistrering. Dette følger av designloven § 6.
Designet anses som identisk med annet design hvis de karakteriserende trekkene kun skiller
seg fra hverandre på uvesentlige punkter, jf. designloven § 3 tredje ledd. Spørsmålet om
individuell karakter og hvorvidt et design skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjente design,
skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der vi legger vekt på designerens frihet til å formgi
den aktuelle produkttypen.

Vurderingen av nyhetskravet
Et design er allment tilgjengelig hvis det har blitt offentliggjort, enten ved registrering, har
blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte, jf. designloven § 5 første
ledd. Søkeren har likevel en frist på 12 måneder fra designet ble gjort allment tilgjengelig på
å søke om designregistrering (nyhetsfrist). Dette følger av designloven § 6.
Mothold
I en administrativ overprøving av en designregistrering er det avgjørende for resultatet at
kravstilleren kan bevise at et design med samme helhetsinntrykk som det registrerte
designet, var gjort allment tilgjengelig for fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EØS
12 måneder forut for innleveringen av den omstridte designregistreringen. Dette kan for
eksempel ha skjedd ved at designet er blitt vist i en brosjyre, på nettet, på en messe og
lignende.
Innleveringsdatoen for designregistreringen er 17. september 2012. Nyhetsfristen for
designene startet derfor 17. september 2011.
Kravstilleren har blant annet innlevert følgende dokumentasjon:





Bilag 6: Utskrift fra bloggen «Hello Hello Baby» som viser de designregistrerte
babyposene, datert 8. juni 2011.
Bilag 7: Skjermdump fra innehavers hjemmeside hvor babyposene er avbildet og pris
på babyposene er oppgitt, datert 6. juli 2011.
Bilag 8: Utskrift fra bloggen «Hello Hello Baby» med informasjon om at innehavers
nettbutikk var åpen, lenke til nettbutikken og bilder av de aktuelle babyposer, datert
14. september 2011
Bilag 9: Kopi av omtale av innehavers produkter og nettside i Foreldre og barn,
septemberutgaven 2011. Utgaven ble publisert 29. august 2011 (designene er ikke
avbildet i omtalen)
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Bilag 10: Skjermdump av bloggen «mamma-bloggen» med beskrivelse av de aktuelle
babyposer, datert 17. september 2011 (designene er ikke avbildet i skjermdumpen).
Bilag 11: Utskrift fra bloggen «Stines side» som avbilder babyposene og viser til
innehavers nettside, datert 5. september 2011

Bildene i bilag 6 og 8 (identiske bilder) ser slik ut:

Bildet i bilag 9 ser slik ut:

Bildene i bilag 11 ser slik ut:
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De registrerte designene ser slik ut:
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1.7

2.1

Babyposene i designregistreringen og i motholdene er fylte babyposer med strikket
flettemønster i ull. Fotenden på posene er firkantet, mens hodeenden på posene er buet. Den
øvre kanten på posene er opphøyet. Posene er altså rektangulære med avrundet hodeende.
Strikkemønsteret på utsiden av designene i registreringen og motholdene er tykke vertikale
fletter. Strikkemønsteret på babyposene ser identisk ut. Materialet på innsiden av
babyposene er glatt og ser ut til å være laget av bomull. Kantene på poseåpningene er
brettet slik at det glatte materialet kommer tydelig frem. Posene kan vrenges slik at de kan
brukes på begge sider.
Bildene av designene i registreringen er i svart/hvit. Fordi registreringen ikke uttrykkelig sier
at designene kun skal være i svart/hvit har registreringen i utgangspunktet vern for alle
farger. Design nr. 1 har svart strikket utside og lys innside, mens design nr. 2 har lys grå
strikket utside og lys innside. Motholdene har grå utside og henholdsvis rosa og lys blå
innside. Det at bildene i designregistreringen er i svart/hvit, mens motholdene er i fargene
grå/rosa og grå/lys blå er ikke avgjørende siden designene i registreringen også har vern for
fargene grå/rosa og grå/lys blå.
Design 1 og design 2 i designregistreringen er etter Patentstyrets vurdering identisk med
designene i motholdene.
Side 6

Den 8. juni 2011 ble bilder av innehavers babyposer, som ser identiske ut med designene i
designregistreringene, publisert på bloggen «Hello Hello Baby». Videre, den 6. juli 2011,
publiserte innehaver bilder av babyposer som ser identiske ut med designene i
designregistreringen på egen Facebook-side. Babyposene var priset og oppfattes dermed
som tilgjengelige for salg. Deretter, den 5. september 2011 ble bilder av babyposer med
identisk utseende som designene i designregistreringen publisert på bloggen «Stines side»
sammen med informasjon om produktene og henvisning til innehavers hjemmeside. De
aktuelle blogger er åpne blogger som enhver har tilgang til. Designene ble med publisering
på bloggene gjort allment tilgjengelig. At det er innehaver selv som har publisert bilder av
babyposer forsterker sannsynligheten for at det er identisk utseende. Designet ble ved
publisering på egen Facebook-side klart utnyttet kommersielt, jf. designloven § 5 første ledd
annet punktum. Publiseringene av identisk design som designene i designregistreringen
skjedde før 17. september 2011 og dermed tidligere enn 12 måneder før søknadsdatoen, jf.
designloven § 6.
Kravet til nyhet er ikke oppfylt, jf. designloven § 3.
Vurderingen av individuell karakter
Ettersom kravet til nyhet ikke er oppfylt og designrett derfor ikke kan oppnås etter
designloven § 3, foretar vi ikke en vurdering av om designet har individuell karakter.

Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at designene i
designregistrering nr. 083756 ikke oppfyller kravet til nyhet, jf. designloven § 3.
Kravet om administrativ overprøving er dermed tatt til følge i sin helhet, jf. § 25 første ledd.

Samlet beslutning:
Registreringen oppheves i sin helhet
jf. designloven § 25 første ledd.

Sissel Bøe-Sollund

Marie Rasmussen
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