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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0623 
 
 
 
Klager: 
 
Imerco A/S 
Smedeholm 16 
2730 Herlev 
København 
 
Indklagede: 
 
Rain Ignatjev 
Tatari 8/Sakala 22-17 A 
10141 Tallin 
Estland 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”imercoshop.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. september 2018 med ét bilag (bilag 1). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”imercoshop.dk” er registreret den 18. november 2017. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Imercoshop.dk er en webshop, der bl.a. sælger bolig- og køkkenudstyr. 

… 

Imerco er et beskyttet varemærke og imercoshop.dk har taget vores navn i brug samtidigt 

med, at de sælger de samme typer af produkter, som vi gør på imerco.dk. De lukrerer på 

vores navn, og det mener vi ikke er i orden.” 
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Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
klageren. 
 
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”imerco.dk” har sekretariatet den 24. 
november 2018 taget følgende kopi: 
 
 

 
 
 
Ved opslag på domænenavnet ”imercoshop.dk” den 17. september 2018 har sekretariatet taget 
følgende kopi: 
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Ved fornyet opslag den 24.  november 2018 var der ikke en hjemmeside med reelt indhold på 
domænenavnet ”imercoshop.dk”. 
 
Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – RI1626-DK – har registreret i 
alt følgende tre domænenavne, der alle indeholder andres kendetegnsrettigheder: ”imercoshop.dk”, 
”jyskshop.dk” og ”neyeshop.dk”. 
 
Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at 
klageren den 23. april 1993 fik registreret ordmærket IMERCO i klasserne 02, 03, 05, 06, 07, 08, 
09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 40 og 42. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at IMERCO er klagerens beskyttede varemærke, 

• at domænenavnet ”imercoshop.dk” anvendes til en webshop, der bl.a. sælger bolig- og 
køkkenudstyr, hvilket er samme type af produkter, som klageren sælger bl.a. på domænenavnet 
”imerco.dk”, og 

• at indklagede lukrerer på klagerens navn. 
 
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: 
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Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets 
forretningsorden. 
 
Klageren er indehaver af en varemærkeregistrering, hvorved ordmærket IMERCO er registreret som 
varemærke for en lang række varer og tjenesteydelser bl.a. bolig- og køkkenudstyr. Klageren kan 
derfor påberåbe sig beskyttelsen efter varemærkelovens § 4, der har følgende ordlyd: 
 

”§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at 

gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 

1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er 

taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er 

beskyttet, eller 

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af 

samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der 

er en forbindelse med varemærket.”  
 

Domænenavnet ”imercoshop.dk” er bortset fra tilføjelsen af det deskriptive ord ”shop” identisk med 
klagerens registrerede varemærke IMERCO og har været anvendt i forbindelse med markedsføring 
af præcis samme varer, som dem klagerens varemærke er registreret for. Den tidligere brug af 
domænenavnet ”imercoshop.dk” var derfor egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, 
og brugen af domænenavnet ”imercoshop.dk” udgjorde dermed en klar krænkelse af klagerens 
varemærkerettigheder til varemærket IMERCO, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1. 
 
Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen 
af domænenavnet ”imercoshop.dk”. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 
 

 
A F G Ø R E L S E 

 
Registreringen af domænenavnet ”imercoshop.dk” skal overføres til klageren. Overførslen skal 
gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 13. december 2018 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


