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Trademark oppositions before 
the OHIM 
David Leffler  
AIPPI Day 16 mars 2015 

Agenda 

•  Processuella aspekter 
−  Tidsfrist för dokumentation (Substantiation) 

•  Förväxlingsbedömningen 
−  Konceptuella jämförelsen 
−  Bedömning av särskiljningsförmåga 
−  Förväxling mellan ”svaga märken” 

Processuella 
aspekter 
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Dokumentation - invändningsprocess 

Artikel 41 CTMR samt Regel 19.2 CTMIR 
•  Bevis på förekomst, giltighet och omfattning av äldre 

rättighet 
•  Bevis på renommé, ökad särskiljningsförmåga etc samt 

användning i mer än lokal omfattning 
•  Inom 2 månader från slutet av förlikningsperioden 

Dokumentation - sanktion  

Regel 20.1 CTMIR 
•  Bristfällig dokumentation = invändning ogrundad 
•  Ingen skyldighet för OHIM att underrätta part om 

saknad dokumentation innan beslut 

”Sen” bevisning (proof of use)  

Två typsituationer (Guidelines del C, s. 61): 
 
I.  Ingen bevisning inom tidsfristen  

 → Formell brist (regel 22(2) CTMIR) 
I.  Bevisning har inkommit inom tidsfristen  

 → OHIMs bedömning artikel 76(2) CTMR 
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Förväxlings-
bedömningen 

Konceptuell bedömning 

Relevant 
omsättningskrets 
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Konceptuella jämförelsen 

Ordets betydelse? 
•  Lexikalisk betydelse 
•  Endast officiella språk i territoriet 

Konceptuella jämförelsen 

Undantag 
•  När ordet är liknande motsvarande ord på det officiella 

språket i territoriet 
‒  Ex. bicycle och bicicleta 

•  Vanlig använt ord i territoriet 
‒  Bravo 

Konceptuella jämförelsen 

Undantag 
•  När det är ett välkänt faktum att språket förstås i 

territoriet 
‒  Ex. engelska förstås i Skandinavien, Nederländerna och Finland 

•  Speciella grupper – ex IT 
•  Enkla engelska ord 
‒  love, one, snack, surf 



15-‐04-‐01	  

5	  

Exempel 

KING’S DOMAIN  KING SIZE 
King’s domain  = A territory under the control of a king 
King size   = Larger or longer than the usual or standard size 

•  För engelskspråkiga: Konceptuellt olika trots att de delar ordet 
KING 

•  För den del av omsättningskretsen som endast förstår KING: 
Konceptuellt lika genom att de båda relaterar till KUNG 

Särskiljande och svaga delar 

Särskiljningsförmåga 

Generiskt  Beskrivande   Suggestivt  Fantasiord 
  Saknar särskiljningsförmåga      Har särskiljningsförmåga 
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Bedömning av särskiljningsförmåga 

•  Bedömning om de gemensamma delarna är de (mest) 
särskiljande eller inte 

•  En rättslig bedömning 
•  Inneboende särskiljningsförmåga  
•  Vid tidpunkten för beslutet 

Helhetsbedömningen 

”The element is wholly 
meaningless for the relevant 

public” 
                            C‑591/12 P ”BIMBO DOUGHNUTS” 
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With the exception of English, Dutch, French and Slovak, ‘fitness’ is not a dictionary term in the 
other languages in the relevant territory. 
 
For non English, Dutch, French and Slovak-speakers, the signs are conceptually similar in so far 
as they share the concept ‘perfect’. 
 

•  ”Perfect Fitness” är svagt för ex EN, NL, FR, SK 
•  Denna svaghet kan inte antas föreligga i hela 

territoriet 
•  ”Fitness” har ingen betydelse för en del av 

omsättningskretsen 
•  ”Perfect Fitness” är för dessa inte svagt 
→ Förväxlingsbara 

”Distinctiveness is only one factor 
among others involved in the 

assessment” 
                            T-134/06 ”PAGESJAUNES.COM” 
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•  Hög märkeslikhet 
•  Identiska och liknande varor 
•  Hög uppmärksamhetsgrad hos konsumenterna 
•  Svag särskiljningsförmåga 
→ Förväxlingsbara 

Sammanfattning 

•  Bygg ditt case redan från start 
•  Tänk på kulturella och språkliga skillnader inom hela 

unionen 
•  Engelska är inte så utbrett som man kan tro 
•  Även svaga märken kan ha ett starkt skydd 
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Kontaktuppgifter 

  

 

David Leffler 
 
 
 
Birger Jarlsgatan 6 
P.O. Box 3631 
SE-103 59 Stockholm 
 
+46 (0)8 761 35 35 (switchboard) 

+46 (0)761 761 908 (mobile) 

  
david.leffler@synchlaw.se   
www.synchlaw.se 


