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 - 2 - 17-196713ASD-BORG/01 

Thefaceshop Co LTD har prosesskriv19. desember 2018 opplyst at de opprinnelige partene 

under innsigelsesbehandlingen for henholdsvis Patentstyret og Klagenemnden for 

industrielle rettigheter, The Body Shop International Plc og TheFaceShop Co. LTD, har 

kommet frem til en overenskomst der TheFaceShop Co. LTD forpliktet seg til å begjære 

den omstridte registrering nr. 276486 slettet. Slettelsesbegjæring ble innsendt til 

Patentstyret 7. november 2018, og Patentstyrets bekreftelse på at slettingen var 

gjennomført forelå 8. november 2018. Det er videre opplyst at overenskomsten mellom de 

opprinnelige parter også innebærer enighet om at hver at disse to partene bærer sine egne 

kostnader knyttet til den angjeldende navnekonflikt. Det er også opplyst at 

regjeringsadvokaten har tilkjennegitt at et kostnadskrav ikke vil bli fremsatt fra statens 

side. Det er vist til at med slettingen av den omstridte registrering er saken blitt 

gjenstandsløs, og noe rettslig behov for å få kjennelsen til klagenemnden prøvd foreligger 

derfor ikke. Det er nedlagt slik påstand: 

 

1. Saken heves. 

2. Sakskostnader tilkjennes ingen av partene 

 

Fra staten er det i prosesskriv 20. desember 2018 gitt uttrykk for at staten er enig i at saken 

skal heves. Det er også bekreftet at staten ikke vil kreve sakskostnader i den anledning.   

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter har nedlagt slik påstand:  

 

1. Saken heves.  

2. Sakskostnader tilkjennes ingen av partene.  

 

Lagmannsretten viser til at partene har nedlagt likelydende påstand og er enige om at saken 

begjæres hevet.  

 

Retten tar begjæringen til følge. 

 

Det er også enighet om at ingen av partene skal tilkjennes sakskostnader. Lagmannsretten 

tar også dette til følge.  

SLUTNING 

 

1. Sak nr. 17-196713ASD-BORG/01 heves. 

2. Sakskostnader tilkjennes ingen av partene.  

 

Mette D. Trovik 

 

Kjennelsen forkynnes for partene ved prosessfullmektigen. 

 

Dokument i samsvar med undertegnet original. 

Grethe Pedersen, signert elektronisk 


