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Administrativ overprøving av varemerkeregistrering nr. 222707 –
oversendelse av krav
Patentstyret mottok 2017.04.10 krav om administrativ overprøving av
varemerkeregistrering nr. 222707, ordmerket SHERLOCK. Kravet er levert inn av
Advokatfirma Ræder DA, på vegne av Namib Brand Investments (PTY) Ltd.
Ønsker dere å imøtegå kravet?
Vi oversender med dette kravet. Hvis dere ønsker å uttale dere, må svaret være kommet
inn til Patentstyret innen 2017.05.21.
Hvis dere uttaler dere i saken, vil vi avgjøre om ytterligere brevveksling er nødvendig.
Dersom vi ikke mottar svar fra dere innen fristen, tar vi saken opp til formell avgjørelse på
bakgrunn av dokumentasjonen som finnes i saken.
Det er opp til partene å dokumentere grunnlaget for påstandene som fremsettes.
Patentstyret vil ikke be om dokumentasjon for slike påstander.
Manglende bruk av merket
Vi gjør oppmerksom på at det er innehaveren av et merke som har ansvaret for å
dokumentere at merket er tatt i bruk slik loven krever, jf. varemerkeloven § 37. Hvis
innehaveren ikke svarer på anførselen om manglende bruk, eller bruken av merket ikke er
dokumentert, vil Patentstyret legge til grunn den dokumentasjonen som allerede finnes i
saken.
Svarfrister og fristforlengelser
Krav om administrativ overprøving skal behandles så raskt som mulig, se
varemerkeforskriften § 28. Svarfristene i saker om administrativ overprøving vil derfor
normalt være korte (vanligvis fra 14 dager til én måned), og Patentstyret vil som
hovedregel ikke gi fristforlengelser. Vi kan imidlertid unntaksvis forlenge svarfristen
dersom det foreligger en rimelig grunn til dette.
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Dekning av saksomkostninger
Når saken er klar til å tas opp til avgjørelse, vil partene få anledning til å fremsette krav
om dekning av saksomkostninger. Et slikt krav må partene eventuelt fremsette før saken
blir avgjort, jf. patentstyreloven § 9 andre ledd. Dekning av saksomkostninger kan også
kreves i saker hvor kravet blir trukket tilbake eller registreringen blir slettet etter
begjæring fra innehaveren.
I de tilfellene der partene er enige om å ikke kreve dekning av saksomkostninger, kan
dere ved å gi Patentstyret skriftlig beskjed om dette, unngå unødvendig brevveksling og
dermed oppnå en raskere avslutning av saken.
Vi viser for øvrig til informasjon om frister og saksomkostninger på nettsidene våre:
patentstyret.no/tjenester/klageordninger/klageordninger-varemerke.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Per Gunnar Linvik
Telefon: 22 38 74 65
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