
 1 

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2017-0314 

 

Klager: 

 

Aaron Sarl 

Allée de Stockholm 

83870 Signes 

Frankrig 

 

v/ advokat Rasmus Lund 

 

Indklagede: 

 

John Michael  

3042 East Road 

13035 Cazenovia 

USA 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand  
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk” til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

Indklagede har ikke svaret i sagen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. oktober 2017 med seks bilag (bilag 1-6). 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk” er registreret den 23. november 2016. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren, Aaron Sarl, er registrant af domænenavnet 

”americanvintage-store.com” (jf. også neden for bilag 3). Ved opslag på hjemmesiden 

www.whois.com den 4. februar 2018 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet 

”americanvintage-store.com” er registreret den 19. december 2006, og at registranten er Michael 

Azoulay, 113 Boulevard Perrier, 13008 Marseille, Frankrig. 

 

Ved opslag den 4. februar 2018 på ”americanvintage-store.com” har sekretariatet taget følgende kopi: 
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I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 

 

”… 

 

Klager er indehaver af tøjmærket ”American Vintage A.M”, der handles globalt, herunder i 

Danmark, i blandt andet egen butik, American Vintage Copenhagen, Antonigade 7, 1106 

København K, gennem forhandlere som f.eks. Magasin du Nord samt gennem webshops som 

eksempelvis ”zalando.dk” og ”boozt.dk”. 

 

Klager har derfor blandt andet registeret EU-varemærket American Vintage A.M i 2009 

(EUTM nr. 008279994) samt AMERICAN VINTAGE Lab AM i 2016 (EUTM 015342033) for 

blandt andet beklædningsgenstande, herunder frakker, bluser, vandtæt beklædning, regnslag, 

parkacoats, spadseredragter, jakker, bluser, bukser, cowboybukser, shorts, bermudashorts, jf. 

bilag 1 og 2. 

 

Klager er endvidere indehaver af domænet ”americanvintage-store.com”. Bilag 3 er en 

udskrift af Klagers hjemmeside, herunder med billeder af de produkter, som Klager forhandler. 

 

Klager er for nyligt blevet opmærksom på, at Indklagede har registreret domænet 

”americanvintagekøbenhavn.dk”. Domænet er af Indklagede registreret den 23. november 

2016 og anvendes til en hjemmeside, hvor det angiveligt er muligt at købe tøj og tilbehør af 

mærket ”American Vintage”. Klager har dog intet kendskab til Indklagede og har ikke haft 

noget forudgående korrespondance med Indklagede hverken forud for eller efter Indklagedes 

registrering af domænet ”americanvintagekøbenhavn.dk”. Indklagede har derfor ingen navne- 

eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder og heller ikke nogen anden loyal 
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grund til at bruge domænenavnet. Som dokumentation herfor fremlægges bilag 4, der viser, at 

Indklagede er registrant af det ovenstående domænenavn, og af bilag 5 fremgår Indklagedes 

hjemmeside samt eksempler af de produkter, som Indklagede sælger via hjemmesiden. 

 

… 

 

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand gældende: 

 

 at Klager har eneret til at gøre brug af navnet, mærket og kendetegnet ”American Vintage 

AM” for beklædningsgenstande inden for EU, jf. EU-varemærkeforordningens art. 9, 

 at Indklagede ikke er meddelt samtykke til og dermed ikke er berettiget til at registrere og 

gøre brug af domæner, der indeholder Klagers varemærke, 

 at Indklagedes registrering af domænet ”americanvintagekøbenhavn.dk” er sket for at 

snylte på Klagers velkendte og etablerede varemærke i strid med god domæneskik, jf. 

domænelovens § 25, stk. 1, 

 at Indklagedes anvendelse af domænenavnet varetager illegitime interesser, 

 at Indklagede ikke har nogen reel privat eller forretningsmæssig begrundelse for at 

registrere eller bevare domænet ”americanvintagekøbenhavn.dk”, og 

 at domænet ”americanvintagekøbenhavn.dk” derfor skal overdrages.” 

 

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel 

Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistrering 008279994. Det fremgår af udskriften 

bl.a., at klageren den 12. januar 2010 har fået registreret et figurmærke på baggrund af en ansøgning 

indgivet den 5. maj 2009. Varemærkeregistreringen knytter sig til følgende figurmærke: 

 

 
 

Den pågældende varemærkeregistrering omfatter følgende varemærkeklasser: 

 

”3: Flydende sæbe og fast, rensegeler, æteriske olier, brusende badesalte og -pastiller, ikke til 

medicinske formål, hårprodukter til frisørvirksomhed og hårpleje, shampoo og hårvand, 

kosmetiske præparater til badet, kosmetiske produkter, cremer, rensemælke til toiletbrug, 

emulsioner, ansigtsmasker, lotioner, solcremer, fugtighedscremer, kosmetiske olier, 

vådservietter imprægneret med kosmetiske lotioner, præparater til fjernelse af makeup, 

præparater til neglepleje, neglelak, præparater til barbering, makeupprodukter, røgelse, 

vellugtende træ, parfumer, blomsterekstrakter, eau de toilette, duftevand.  

 

14: Juvelerarbejder, smykker, inklusive fantasismykker, nemlig kæder, halskæder, medaljoner, 

vedhæng, medaljer, armbånd, øreringe, brocher, nipsgenstande, ringe; ædelstene og perler, 
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pyntenøgleringe, manchetknapper, smykkenåle, ure og kronometriske instrumenter, 

smykkeskrin.  

 

18: Læder og læderimitationer, skind og huder, pelsværk; tasker, nemlig håndtasker, 

skuldertasker, rygsække, strandtasker, sportstasker, tasker med hjul, indkøbstasker, 

kuverttasker, skoletasker, skolemapper, kufferter, rejsetasker, håndkufferter, dragtposer til 

rejsebrug, toilettasker, beautybokse, tegnebøger, punge, etuier til visitkort og kreditkort, 

nøgleetuier, dokumentmapper, æsker af læder, poser og omslag af læder til emballeringsbrug, 

paraplyer, solskærme, parasoller, spadserestokke, sadelmagervarer.  

 

25: Beklædningsgenstande, bluser, regnfrakker, parkacoats, jakkesæt, jakker, bluser, 

benklæder, cowboybukser, bermudashorts, kjoler, nederdele, underskørter, T-shirt, ærmeløse 

T-shirt, sweatere, jumpere, skjorter, sweatshirts, bukser som overtrækstøj, bluser som 

overtrækstøj, badedragter, lingeri, undertøj, pyjamasser, morgenkåber, slåbrokke, sokker, 

strømpebukser, halstørklæder, tørklæder, stolaer, slips, bælter, pandebånd, handsker, 

hovedbeklædning, sko”.  

 

Bilag 2 er en udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) 

vedrørende EU-varemærkeregistrering 015342033. Det fremgår af udskriften bl.a., at klageren den 

19. oktober 2016 har fået registreret et figurmærke på baggrund af en ansøgning indgivet den 14. april 

2016. Den pågældende varemærkeregistrering omfatter bl.a. varemærkeklasserne 18 og 25 og knytter 

sig til følgende figurmærke: 

 

 

 

 
 

 

Bilag 3 er en række udaterede skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”americanvintage-

store.com”.  

 

Bilag 4 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) 

vedrørende domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk”, jf. nærmere herom oven for i 

sagsfremstillingen. 

 

Bilag 5 er en række udaterede skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet 

”americanvintagekøbenhavn.dk”.  

 

Bilag 6 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 22. august 2017 vedrørende klageren hidrørende fra 

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon. 

 

Ved opslag den 10. november 2017 på ”americanvintagekøbenhavn.dk” har sekretariatet taget 

følgende kopi: 
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Ved sekretariatets fornyede opslag den 4. februar 2018 på ”americanvintagekøbenhavn.dk” fremkom 

der ingen hjemmeside. 

 

Ved opslag den 4. februar 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har 

sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet 

”americanvintagekøbenhavn.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede 

under samme bruger-id (JM17539-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det 

omtvistede under ”.dk”-internetdomænet. 

 

Ved sekretariatets opslag den 4. februar 2018 i Den Danske Ordbog (www.ordnet.dk) på ”vintage” 

fremkom følgende under ”Betydninger”: 

 

”1.  vin fra et særligt godt vinår, især portvin og champagne 

 

1.a. (overført) en særlig god årgang eller kvalitet. 

 

2. noget ældre af en særlig god kvalitet, især tøj. 

 

2.a.  (som adjektiv) ældre og af en særlig god kvalitet.” 

 

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 4. februar 2018 på ”american vintage københavn” 

blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.300, når søgningen blev afgrænset til sider på 

dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte samtlige søgeresultater markedsføring og salg af 

klagerens produkter af mærket ”American Vintage”, idet bemærkes at ingen af søgeresultaterne 

relaterede sig til indklagede. 
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Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

 at klageren er indehaver af tøjmærket American Vintage A.M, der handles på globalt plan, 

herunder i Danmark, 

 at tøjmærket i Danmark bl.a. handles i klagerens egen butik i København og gennem forhandlere 

som f.eks. Magasin du Nord og gennem webshops som ”zalando.dk” og ”boozt.dk”, 

 at klageren er registrant af bl.a. EU-varemærkerne American Vintage A.M. og AMERICAN 

VINTAGE Lab AM som figurmærker, 

 at de pågældende EU-varemærker bl.a. omfatter beklædningsgenstande, herunder frakker, bluser, 

jakker, bukser, cowboybukser og shorts, 

 at klageren dermed har eneret til at gøre brug af varemærkerne for beklædningsgenstande inden 

for EU, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, 

 at klageren er indehaver af domænenavnet ”americanvintage-store.com”, 

 at klageren for nyligt er blevet opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet 

”americanvintagekøbenhavn.dk”, 

 at indklagede anvender domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk” til en hjemmeside, hvor 

det angiveligt er muligt at købe tøj og tilbehør af mærket ”American Vintage”, 

 at klageren intet kendskab har til indklagede og at indklagede ingen varemærkerettigheder eller 

andre kendetegnsrettigheder har til domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk”, 

 at indklagede således ikke er meddelt samtykke til at gøre brug af et domænenavn, der indeholder 

klagerens registrerede varemærke, 

 at indklagede heller ikke har nogen anden loyal grund til at anvende domænenavnet 

”americanvintagekøbenhavn.dk”, 

 at indklagedes registrering af domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk” er sket for at snylte 

på klagerens velkendte og etablerede varemærke i strid med god domænenavnsskik, jf. 

domænelovens § 25, stk. 1, og  

 at domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. 

 

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 

blive afgjort på det foreliggende grundlag. 

 

Nævnets bemærkninger: 

 

Da indklagede ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af 

klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Aaron Sarl, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i 

klagenævnets forretningsorden af 2. august 2017. 

 

Klageren er indehaver af EU-varemærkeregistreringerne 008279994 og 015342033, hvorved 

figurmærkerne ”American Vintage A.M” og ”AMERICAN VINTAGE Lab AM” er registreret som 

varemærker i varemærkeklasserne 18 og 25, der omfatter bl.a. beklædningsgenstande (jf. bilag 1 og 

2). Det forhold, at klageren har opnået en varemærkeregistrering af to figurmærker, hvori henholdsvis 

betegnelserne ”American Vintage A.M” og ”AMERICAN VINTAGE Lab AM” indgår, kan ikke føre 

til, at brugen af domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk” er i strid med klagerens 

varemærkerettigheder. 
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Selvom klagenævnet på den anførte baggrund ikke kan lægge til grund, at indklagedes registrering 

og brug af domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk” indebærer en overtrædelse af klagerens 

varemærkerettigheder til ovennævnte figurmærker, har indklagede imidlertid som registrant af 

domænenavnet pligt til at overholde § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, i lov nr. 164 af 26. 

februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 

 

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god 

domænenavnsskik”. 

 

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 

(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om 

overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, 

overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge 

nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være 

underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik.  

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at der ved opslag på domænenavnet ”americanvintage-

københavn.dk” på nuværende tidspunkt ikke fremkommer en aktiv hjemmeside, men at indklagede 

på et tidligere tidspunkt – herunder også på det tidspunkt efter klagens indgivelse – har benyttet det 

omtvistede domænenavn til brug for en hjemmeside, hvorfra der tilsyneladende sker salg af tøj af 

mærket ”American Vintage” i forbindelse med at klagerens figurmærke ”American Vintage A.M” 

optræder (jf. således bl.a. bilag 5) 

 

Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk” har efter 

klagenævnets opfattelse helt åbenbart været egnet til at skabe forveksling med klageren og forvirring 

og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl er kommet ind på indklagedes hjemmeside i 

forbindelse med deres søgen efter klageren. Der har således ikke blot været tale om snyltning på 

klagerens brand, men også om en formentlig retsstridig anvendelse af klagerens varemærke med 

henblik på at skabe en forveksling med klageren. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet 

fremstår derfor som illoyal og chikanøs over for klageren.  

 

Indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn udgør dermed en overtrædelse af 

domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. 

 

Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen 

af domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk”. 

 

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
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A F G Ø R E L S E 

 

Registreringen af domænenavnet ”americanvintagekøbenhavn.dk” skal overføres til klageren, Aaron 

Sarl. Overførslen skal gennemføres straks. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

 

Dato: 4. april 2018. 

 

 

 

_________________ 

Jacob Waage 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 


