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E
U-Domstolen har i en
nyere dom taget stil-
ling til, i hvilket om-
fang en annoncør,

der har anvendt en anden
virksomheds varemærke i
en annonce på internettet,
også kan holdes ansvarlig
for andre erhvervsdrivendes
brug af annoncen og der-
med også brug af varemær-
ket. 

I den forbindelse har EU-
Domstolen fastslået, at selv-
om en annoncør ved brug af
en anden virksomheds vare-
mærke i en annonce kræn-
ker dette varemærke, kan
annoncøren ikke holdes an-
svarlig for andre erhvervs-
drivendes deling og gengi-
velse af annoncen på inter-
nettet, da sådanne handlin-
ger er uden for annoncørens
kontrol, og ingen kan være
retligt forpligtet til det umu-
lige. 

Sagen omhandler det un-
garske autoværksted Együd
Garage, der er specialiseret i
biler af mærket Mercedes-
Benz, herunder navnlig salg
af reservedele samt reparati-
on af bilerne. 

I perioden fra 2007 til
2012 havde autoværkstedet
en samarbejdsaftale med
den tyske virksomhed
Daimler, der er producent af
Mercedes-Benz biler og in-
dehaver af varemærket
»Mercedes-Benz«.

Markedsføring af firma
Ifølge samarbejdsaftalen
kunne Együd Garage anven-
de dette varemærke i mar-
kedsføringen af sin egen
virksomhed. 

I 2011, hvor samarbejdet
fortsat stod på, indgik Együd
Garage derfor en aftale med
en reklameudbyder om en
annonce, der skulle mar-
kedsføre virksomheden som
»værksted autoriseret af
Mercedes-Benz«. 

Annoncen blev anbragt
på den pågældende rekla-
meudbyders egen hjemme-
side. Som følge af alminde-
lig forretningsmæssig prak-
sis blandt reklameudbydere
på internettet blev annon-

cen også efterfølgende delt
og gengivet på flere andre
reklameudbyderes hjemme-
sider. 

Da samarbejdsaftalen op-
hørte i 2012, rettede Együd
Garage henvendelse til ud-
byderne af de pågældende
hjemmesider for at få æn-
dret annoncen, så den ikke
længere anvendte betegnel-
sen »værksted autoriseret af
Mercedes-Benz« om virk-
somheden. 

På trods af henvendelser-
ne forblev annoncen dog
uændret på flere af hjemme-
siderne. 

Daimler anlagde sag
Daimler anlagde derfor ef-
terfølgende sag mod Együd
Garage ved Domstolen i Bu-
dapest. I den forbindelse har
Daimler påstået, at Együd
Garage tilpligtes at foretage
de nødvendige foranstalt-
ninger for at fjerne annon-
cen fra de pågældende
hjemmesider. Együd Garage
har derimod gjort gældende,
at virksomheden allerede
har foretaget sådanne foran-
staltninger for at bringe en-
hver brug af det omhandle-
de varemærke i annoncen
til ophør, og at den omstæn-
dighed, at annoncen heref-
ter er forblevet uændret på
flere af hjemmesiderne, er
uafhængig af virksomhe-
dens vilje og uden for den-
nes indflydelse. 

I henhold til EU’s vare-
mærkedirektiv kan indeha-

veren af et varemærke for-
byde enhver brug af vare-
mærket, som foretages af en
tredjemand uden indehave-
rens samtykke og bringe
dette brug til ophør. 

Domstolen i Budapest er
imidlertid i tvivl om, hvor-
vidt der er tale om »brug« af
et varemærke, når den på-
gældende tredjemand – i
dette tilfælde Együd Garage
– ikke selv har anbragt an-
noncen på hjemmesiderne,
og når denne tredjemand
udtrykkeligt har anmodet
udbyderne af de pågælden-
de hjemmesider om enten
helt at fjerne annoncen eller
ændre annoncen, så den ik-
ke længere indeholder en
henvisning til det omhand-
lede varemærke. 

I lyset af dette har dom-
stolen i Budapest besluttet
at udsætte sagen og forelæg-

ge spørgsmålet for EU-Dom-
stolen. 

Uden for kontrol
EU-Domstolen har med
hensyn til forståelsen af be-
grebet »brug« anført, at det-
te »indebærer en aktiv
handling og en direkte eller
indirekte kontrol over den
handling, der består i denne
brug«.

I forlængelse heraf har
EU-Domstolen udtalt, at
dette ikke tilfældet, hvis den
pågældende handling udfø-
res af en uafhængig er-
hvervsdrivende uden an-
noncørens samtykke eller
imod dennes udtrykkelige
ønske. 

EU-Domstolen har heref-
ter anført, at et væsentligt
formål bag EU’s varemærke-
direktiv er at give indehave-
ren af et varemærke et ret-
ligt instrument til at forbyde
og stoppe en tredjemands
brug af varemærket, når der
ikke er givet samtykke til et
sådant brug. Hertil har EU-
Domstolen bemærket, at
dette alene gælder for den
tredjemand, der direkte eller
indirekte har kontrol over
den handling, som udgør
uberettiget varemærkebrug,
og som dermed er i stand til
at efterleve et forbud mod et
sådant varemærkebrug ved
at stoppe brugen af dette. 

Dette betyder, at selvom
en annonce kan tilskrives en
tredjemand som annoncør,
kan annoncøren ikke gøres

ansvarlig for en annonce på
internettet, i det omfang fo-
rekomsten af annoncen
skyldes andre erhvervsdri-
vendes handlinger eller
undladelser, som er uden for
annoncørens kontrol. 

Således kan ingen være
retligt forpligtet til at foreta-
ge det umulige.

Kan ikke gøres ansvarlig
Együd Garage kan dermed
ikke gøres ansvarlig for den
uberettigede brug af det om-
handlede varemærke på
hjemmesiderne, når udby-
derne af de pågældende
hjemmesider ikke har imø-
dekommet annoncørens an-
modning om at få fjernet
annoncen eller angivelsen
af det omhandlede vare-
mærke heri. 

Együd Garage kan heller
ikke gøres ansvarlig for ud-
bydernes selvstændige
handlinger, når annoncøren
hverken har en direkte eller
indirekte kontrol over disse,
og når annoncen heller ikke
er anbragt på udbydernes
hjemmesider efter annoncø-

rens opdrag eller for dennes
regning. 

Det vil med andre ord si-
ge, at Együd Garage ikke kan
gøres ansvarlig for udbyder-
nes handlinger og undladel-
ser, der går videre end de in-
strukser, som annoncøren
har givet. 

Når udbyderne ikke imø-
dekommer annoncørens an-
modning om at fjerne den
pågældende annonce eller
angivelsen af det heri om-
handlede varemærke, kan
forekomsten af denne angi-
velse på hjemmesiderne der-
for ikke anses for at udgøre
annoncørens brug af vare-
mærket. 

Derfor kan Együd Garage
heller ikke tilpligtes at fore-
tage de nødvendige foran-
staltninger for at fjerne an-
noncen fra de pågældende
hjemmesider. Derimod må
udbyderne af hjemmesider-
ne anses som bruger af vare-
mærket, og Daimler må der-
for i stedet gribe ind overfor
disse, indtil annoncen eller
angivelsen af varemærket
heri er fjernet fra hjemmesi-
derne. 

Mulighed for godtgørelse
EU-Domstolen har dog be-
mærket, at dette ikke ude-
lukker, at Daimler alligevel
kan kræve godtgørelse fra
Együd Garage for en eventu-
el økonomisk fordel, som
virksomheden uberettiget
måtte have fået ved fortsat
at blive sammenkædet med
det omhandlede varemærke
efter samarbejdets ophør. 

Med denne dom bekræf-
ter EU-Domstolen, at der
nødvendigvis må tages hen-
syn til, at kontrollen med
deling og gengivelse af in-
formationer og oplysninger
på internettet i mange til-
fælde er ude af ens hænder,
og at det ikke er let at få fjer-
net indhold, når det først er
tilgængeligt på internettet.
Dermed kan en annoncør
ikke holdes ansvarlig for an-
dre erhvervsdrivendes hand-
linger og undladelser med
hensyn til brug af dennes
annonce på internettet, når
annoncøren hverken har di-
rekte eller indirekte kontrol
over denne brug. 

EU-RET: Selvom en annonce, der sammenkæder en tidligere Mercedes-Benz-forhandler med det
kendte varemærke, kan tilskrives forhandleren som annoncør, er forhandleren ikke ansvarlig for
andre erhvervsdrivendes deling og gengivelse af annoncen på internettet, da sådanne handlinger må
anses for at være uden for forhandlerens kontrol.
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Det ungarske firma Együd Garage
kunne ikke gøres ansvarlig for, at
andre fortsat bragte selskabets
annonce, efter at samarbejdet
med Daimler var ophørt.
PR-foto

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Hjul-
mandKaptain samt advokat
Patrick Goergen, Etude Goergen,
begge specialiserede inden for
området. 

Annoncør er fri for ansvar, hvis 
andre bruger annoncen på nettet

Együd Garage kan ik-
ke gøres ansvarlig for
udbydernes handlin-
ger og undladelser,
der går videre end
de instrukser, som
annoncøren har gi-
vet. 


