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1

Allmänna principer

Artikel 81 i CTMR
Artikel 67 i CDR
En part i ett förfarande inför kontoret kan få sin rätt återställd om denne inte har kunnat
iaktta en tidsfrist i förhållande till kontoret, trots att all omsorg som har betingats av
omständigheterna har iakttagits. Detta om underlåtenheten att iaktta tidsfristen har haft
till omedelbar följd, i enlighet med förordningarna, att en rättighet eller rätt att överklaga
gått förlorad (se dom av den 28 juni 2012, T-314/10, Cook’s, punkterna 16 och 17).
Ett återställande kan bara beviljas om en begäran skickas in till kontoret och avgiften
erläggs.

2

Kriterier för beviljande av återställande

Ett återställande av försutten tid beviljas bara om det föreligger exceptionella
omständigheter som är oförutsebara och oberoende av den berörda partens vilja. Detta
omfattar bland annat fel som begåtts av en kurirfirma vid leverans av handlingar till
kontoret, ett fel som föranletts eller begåtts av kontoret eller en strejk.
Däremot anses inte följande som exceptionella omständigheter: mänskliga fel som
begås av parten eller dennes representant vid förnyelseförfarandet, IT-problem,
försening av postförsändelser, ekonomiska problem, fel i beräkning av en tidsfrists
sista dag eller feltolkning av tillämplig lagstiftning (se beslutet av den 14 juni 2012,
R 2235/2011-1, KA, och domen av den 19 september 2012, T-267/11, VR).

2.1

Förfaranden där ett återställande kan bli aktuellt

Ett återställande är tillgängligt i alla förfaranden inför kontoret.
Detta inkluderar förfaranden enligt CTMR och förfaranden gällande registrerade
gemenskapsformgivningar enligt CDR. De motsvarande bestämmelserna skiljer sig
inte åt avsevärt.
Återställande är möjligt i förfaranden som berör en part, förfaranden som berör
två parter samt i överklagandeförfaranden.
Information om återställande av tidsfrister för överklagande eller omprövning som inte
iakttagits finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 7, Översyn.

2.2

Parter

Artikel 81 i CTMR
Artikel 67 i CDR
Återställande är tillgängligt för alla parter i ett förfarande inför kontoret, dvs. inte enbart
för den som ansöker om eller innehar ett gemenskapsvarumärke eller en registrerad
gemenskapsformgivning, utan även för den invändande parten, den som ansöker om
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upphävande/ogiltigförklaring eller en person som påstås göra intrång och som inträder
som part i ogiltighetsförfarandet enligt artikel 54 i CDR.
Det måste vara den berörda parten eller dennes representant som har underlåtit att
iaktta tidsfristen.

2.3

De nationella kontorens tidsfrist för vidarebefordring av en
ansökan till kontoret

Artikel 25.2 i CTMR
Artikel 35.1 och 38.2 i CDR
Tidsfristen på en månad när det gäller vidarebefordring av en ansökan om ett
gemenskapsvarumärke, eller på två månader när det gäller vidarebefordring av en
ansökan om en gemenskapsformgivning, som lämnats in på ett nationellt kontor, ska
respekteras av det nationella kontoret – inte av sökanden – och därför kan
återställande av försutten tid inte bli aktuell i dessa fall.
Enligt artikel 38.2 i CDR resulterar sen vidarebefordring av en ansökan om en
gemenskapsformgivning i att den dag då kontoret tar emot handlingarna betraktas som
ansökningsdagen.
När det gäller underlåtelse att iaktta tidsfristerna för vidarebefordring av en ansökan om
gemenskapsvarumärke enligt artikel 25.3 i CTMR, ska kontoret inte behandla ansökan
som om den dragits tillbaka, utan som om den skickats direkt till kontoret i stället för via
ett nationellt kontor. Detta innebär att den dag då KHIM mottar ansökan räknas som
ansökningsdagen.

2.4

Tidsfrister som inte omfattas av reglerna om återställande av
försutten tid

Artikel 81.5 i CTMR
Artikel 67.5 i CDR
I syfte att värna rättssäkerheten är återställande av försutten tid inte tillgängligt i
samband med nedanstående tidsfrister.
Artikel 29.1 och 81.5 i CTMR
Regel 6.1 i CTMIR
Artikel 41.1 och 67.5 i CDR
Artikel 8.1 i CDIR


Prioritetsperioden, dvs. tidsfristen på sex månader för inlämning av en ansökan
som utnyttjar rätten till prioritet i samband med äldre varumärken eller
formgivningar (artikel 29.1 i CTMR eller artikel 41.1 i CDR). Reglerna om
återställande gäller emellertid för tidsfristen på tre månader som tillämpas för
angivande av ärendenumret för den tidigare ansökan och inlämning av en kopia
av denna (regel 6.1 i CTMIR eller artikel 8.1 i CDIR).
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Artikel 41.1, 41.3 och 81.5 i CTMR


Tidsfristen för att lämna in en invändning i enlighet med artikel 41.1 i CTMR,
inbegripet tidsfristen för att betala den invändningsavgift som avses i artikel 41.3 i
CTMR.

Artikel 81.2 och 81.5 i CTMR
Artikel 6.2 och 6.5 i CDR


Tidsfristerna för själva återställandet, dvs.
○
○
○

2.5

fristen på två månader från det att hindret upphörde för inlämning av
ansökan om återställande av försutten tid,
fristen på två månader från detta datum för åtgärdande av underlåtenheten,
fristen på ett år från utgången av den icke iakttagna tidsfristen för inlämning
av ansökan om återställande av försutten tid.

Förlust av en rättighet eller rätt att överklaga som orsakas
direkt av en icke iakttagen tidsfrist

Artikel 81.1 i CTMR
Underlåtenheten att iaktta tidsfristen måste ha haft som omedelbar följd att en rättighet
eller rätt att överklaga gått förlorad.
Artikel 42.2, 76.2 och 77.1 i CTMR
Regel 19, 20.1–20.5 och 40.1–40.3 i CTMIR
Detta är inte fallet när förordningarna innehåller olika förfaranden som parterna fritt kan
välja att använda, till exempel att begära en muntlig förhandling, att den invändande
parten tillhandahåller bevis på faktisk användning av sitt tidigare varumärke, eller att
ansöka om en utökning av förlikningsperiod enligt regel 19 i CTMIR. Återställande är
inte tillgängligt för denna förlikningsperiod, eftersom det inte är en tidsfrist inom vilken
en part måste vidta en viss åtgärd.
Artikel 36.1, 36.4 och 37 i CTMR
Regel 9.3, 9.4, 10, 11.1 och 11.3 i CTMIR
Återställande av försutten tid är däremot tillgängligt vid sent svar på en granskares
underrättelse om avslag på ansökan i det fall att bristerna i ansökan inte åtgärdas inom
den angivna tidsfristen, eftersom det i detta fall finns ett direkt samband mellan
underlåtenheten att iaktta tidsfristen och ett eventuellt avslag.
Återställande är också möjligt när det gäller sent inskickande av fakta och argument
samt sen inlämning av anmärkningar på den andra partens utlåtanden i förfaranden
med två parter, om och när kontoret vägrar att ta hänsyn till dessa på grund av att de
lämnats in för sent. Förlusten av rättigheter gäller här uteslutandet av inskickade
handlingar och anmärkningar från de fakta och argument som kontoret använder som
grund för sina beslut. (Det ingår i kontorets allmänna arbetsrutiner att bortse från alla
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handlingar i förfaranden med två parter som lämnats in efter utgången av den angivna
tidsfristen.)

2.6

Effekten av återställande av försutten tid

Ett beviljande av återställande av försutten tid får som retroaktiv rättslig effekt att den
tidsfrist som inte har iakttagits betraktas som iakttagen, och att förlusten av rättigheter
inte anses ha inträffat. Alla beslut som fattats av kontoret under perioden mellan den
ursprungliga tidsfristens slut och beslutet om återställande, som baseras på
underlåtenheten att iaktta tidsfristen, kommer att upphävas. Detta innebär att då ett
återställande har beviljats finns det inte längre något behov av att överklaga kontorets
beslut för att annullera det. Genom återställandet får den sökande tillbaka alla sina
rättigheter.

3

Förfarande

Artikel 81.2 i CTMR
Regel 83.1 h i CTMIR
Artikel 67.2 i CDR
Artikel 68.1 g i CDIR
Ansökan om ett återställande av försutten tid måste lämnas in skriftligen. Ansökan
måste skickas till kontoret.

3.1

Tidsfrist

Artikel 47.3 och 81.2 i CTMR
Artikel 13.3 och 67.2 i CDR
Ansökan ska lämnas in inom två månader från det att hindret för iakttagande upphörde,
och inte mer än ett år efter att den icke iakttagna tidsfristen löpt ut. Den åtgärd som
försummats måste vidtas inom denna frist. Det datum som räknas som datumet för
hindrets upphörande är den första dag då parten blev medveten om, eller bör ha blivit
medveten om, de fakta som ledde till att fristen inte iakttogs. Om skälet till att tidsfristen
inte kunde iakttas var att den person som hanterade ärendet var frånvarande eller sjuk,
räknas dagen för hindrets upphörande som den dag då denne återvände till
arbetsplatsen. Om en begäran om förnyelse inte skickas in, eller om förnyelseavgiften
inte betalas, anses ettårsfristen ta sin början den dag då varumärkesskyddet upphör,
inte den dag då de ytterligare sexmånadersperioderna löper ut.
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3.2

Avgift

Artikel 81.3 i CTMR
Artikel 2.19 i CTMFR
Artikel 67.3 i CDR
Bilaga, led 15, i CDFR
Avgiften för återställandet måste också betalas inom samma tidsperiod. Om avgiften
inte betalas i tid kommer ansökan om återställande av försutten tid att anses som icke
ingiven.

3.3

Språk

Artikel 119 i CTMR
Regel 95 i CTMIR
Artikel 98 i CDR
Artikel 80 i CDIR
En ansökan om återställande måste vara skriven på det språk, eller ett av de språk,
som erbjuds för de förfaranden som den icke iakttagna tidsfristen i fråga har att göra
med. När det gäller registreringsförfarandet är detta till exempel det första språk som
anges i ansökan. För återställande i invändningsförfaranden gäller det språk som
använts under invändningsförfarandet. För förnyelseförfaranden accepteras vilket som
helst av kontorets fem arbetsspråk.

3.4

Fakta och bevis

Artikel 78 och 81 i CTMR
Artikel 65 och 67 i CDR
Återställandeansökan måste innehålla de skäl som den grundas på och de fakta som
den bygger på. Med tanke på att beviljandet är beroende av fakta, är det en god idé för
den som ansöker om återställande att lägga fram bevis i form av beedigade eller
intygade utlåtanden.
Den försummade åtgärden måste också vidtas, och ansökan om återställande skickas
in, senast vid utgången av tidsfristen för inlämning av ansökan.

3.5

Behörighet

Artikel 81 i CTMR
Artikel 67 i CDR
Behörigheten att hantera ansökningar om återställande tillhör den enhet eller avdelning
som har behörighet att fatta beslut om den försummade åtgärden, dvs. som har
behörighet för det förfarande inom vilket underlåtenheten att iaktta tidsfristen inträffade.
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3.6

Offentliggörande

Artikel 81.7 i CTMR
Regel 30.4, 30.5, 84.3 k och 84.3 l samt 85.2 i CTMIR
Artikel 67 i CDR
Artikel 22.4, 22.5, 69.3 m och 69.3 n samt 70.2 i CDIR
Enligt CTMR och CDR ska information om återställandet av rättigheter offentliggöras i
Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Denna information kommer emellertid bara att
publiceras om den icke iakttagna tidsfrist som återställandeansökan gäller resulterade i
offentliggörande av den förändrade statusen för ansökan/registreringen gällande ett
gemenskapsvarumärke eller en gemenskapsformgivning. Detta beror på att det endast
är i en sådan situation som en tredje part kan ha dragit fördel av avsaknaden av
rättigheter. Exempelvis ska information om ett beviljande av återställande
offentliggöras om kontoret tidigare har offentliggjort att registreringsperioden upphört
på grund av att tidsfristen för att betala förnyelseavgiften inte iakttogs.
Alla sådana offentliggöranden förs också in i registret.
Information om att en återställandeansökan har mottagits offentliggörs emellertid inte.

3.7

Beslut, andra parters roll i återställandeförfaranden

Artikel 58 och 59 i CTMR
Den som ansöker om återställande är den enda parten i återställandeförfarandet även
när den tidsfrist som inte iakttogs var del av ett förfarande som berör två parter.
Ett beslut om att vägra återställande motiveras av den icke iakttagna tidsfristen och ska
om möjligt ingå i beslutet om att avsluta förfarandet. Om ett interimsbeslut gällande
återställandeansökan fattas av särskilda skäl, tillåts i allmänhet inte ett separat
överklagande. Den som ansökt om återställande kan överklaga beslutet att vägra att
bevilja återställandet samtidigt som denne överklagar beslutet att avsluta förfarandet.
Ett beslut att bevilja återställande kan inte överklagas.
Den andra parten i ett förfarande som berör två parter ska informeras om att
återställande har begärts samt om detta förfarandes resultat. Om återställandet beviljas
är den andra partens enda möjlighet att överklaga att väcka talan som tredje man (se
punkt 4 nedan).
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4

Förfaranden som inleds av tredje man

Artikel 81 i CTMR
Artikel 67 i CDR
Tredje man som under perioden från begäran
offentliggörandet av återställandet av rättigheter

om

återställande fram

till



i god tro har släppt ut produkter på marknaden eller tillhandahållit tjänster under
ett varumärke som är identiskt med eller liknande gemenskapsvarumärket i fråga,
eller



när det gäller en gemenskapsformgivning, i god tro har släppt ut produkter på
marknaden som innehåller eller använder en formgivning som omfattas av
skyddet för gemenskapsformgivningen i fråga

får föra talan som tredje man mot beslutet att återställa rättigheterna för sökanden eller
innehavaren av gemenskapsvarumärket/gemenskapsformgivningen.
För en sådan begäran gäller en tidsfrist på två månader som tar sin början


i fall med offentliggörande, på den dag som offentliggörandet gjordes,



i fall utan offentliggörande, på den dag då beslutet om att bevilja återställande
trädde i kraft.

Förordningarna innehåller inga bestämmelser gällande ett sådant förfarande. Vid
förfaranden som inletts av tredje man ligger behörigheten hos den avdelning eller
enhet som fattade beslutet att återställa rättigheterna. Kontoret hanterar
kontradiktoriska förfaranden som berör två parter.
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