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Yves Saint Laurent (YSL) har
ved EU-retten vundet over
konkurrenten Hennes &
Mauritz (H&M) i en strid
om gyldigheden af et af YSL
tidligere registreret EF-
design. De to mærker pro-
ducerer begge håndtasker,
og striden omhandler såle-
des håndtasker produceret
af begge selskaber. 

H&M havde forinden de-
signet en taske med mange
ligheder til den taske, som
YSL ønskede at få beskyttet
som et EF-design. H&M har
derfor hævdet, at YSL’s
håndtaske ikke differentiere-
de sig nok fra tidligere de-
signs. H&M mente dermed
ikke, at tasken levede op til
de betingelser, som stilles
for at opnå den særlige be-
skyttelse som EF-design.

Retten afviste konkurrentens
angreb på YSL ved dom af-
sagt den 10. september. YSL
vandt sagen på baggrund af
rettens fortolkning af den
informerede bruger, og af-
klarede hvilken vægt desig-
nerens frihed til at udforme
design skal tillægges, når det
skal vurderes, hvorledes et
design lever op til betingel-
serne for at få registreret et
EF-design. 

Retten afviste således
H&M’s påstand om annulla-
tion af Kontoret for Harmo-
nisering i det Indre Markeds
(KHIM) afgørelse i forhold
til YSL om registrering af en
håndtaske som EF-design
med henvisning til taskens
individuelle karakter.

Sagen mellem de to selskaber
begyndte i 2006, da YSL
opnåede beskyttelse af to
håndtasker. H&M havde
forinden designet en taske,
som H&M mente svarede til
den af YSL designede taske,
hvormed H&M ikke mente,
at YSL kunne få denne regi-
streret som EF-design. H&M
begærede rettighederne an-
nulleret med henvisning til,
at rettighederne ikke opfyld-
te de krav, som kræves for at
få registreret et EF-design.
Denne anmodning blev ikke
efterkommet. I 2009 indgav
H&M klage til KHIM, som
varetager sager i EU ved-
rørende varemærker samt
design. KHIM lavede en
prøvelse af den afgørelse,
som var blevet truffet om ik-
ke at annullere de pågæl-
dende YSL-rettigheder.
Dette dannede derfor bag-

grund for sagen ved retten.
Retten fastslog, at for at få

registreret et EF-design skal
designet anses for at have
individuel karakter. Dette
uddybede retten som en
betingelse om, at helheds-
indtrykket, som det giver
den informerede bruger,
skal adskille sig fra ethvert
design, som er gjort tilgæn-
gelig for offentligheden in-
den datoen for indgivelsen
af ansøgningen om registre-
ring. 

Når et designs individuel-
le karakter vurderes, tages
der hensyn til arten af det
produkt, som designet fin-
der anvendelse på eller ind-
går i, og navnlig hvilken
industrigren produktet til-
hører, samt den grad af fri-
hed, designeren har haft ved
udviklingen af designet. 

Endelig afhænger undersøgel-
sen af et designs individuel-
le karakter af det helheds-
indtryk, som dette giver den
informerede bruger. Det var
i sagen omtvistet, hvor stor
betydning det kunne tillæg-
ges, at designeren ved de-
sign af tasker og mode-
artikler er tillagt en vid grad
af frihed. 

For så vidt angår spørgs-
målet om designerens frihed
fastslog retten, at designe-
rens frihed skal tages i be-
tragtning, men at udgangs-
punktet for vurderingen af
den individuelle karakter af
designet under alle omstæn-
digheder er opfattelsen hos
den informerede bruger.
Graden af frihed er derfor
ikke, i modsætning til hvad

H&M anførte, udgangs-
punktet for vurderingen af,
om designet kan siges at
have individuel karakter. 

Retten udtalte i dommen,
at friheden derimod er et
aspekt, som skal tages i be-
tragtning, når man analyse-
rer den opfattelse, som den
informerede bruger har af
tasken.

Retten lagde således vægt på,
i det foreliggende tilfælde,
at produkternes funktion
adskiller sig. Her lagdes vægt
på, at taskerne på afgørende
vis adskiller sig fra hinanden
ved, at deres design er for-
skellige i deres overordnede
form, struktur og overflade. 

Der blev derudover lagt
vægt på, at det omstridte de-
sign, og den af H&M desig-
nede taske, egner sig til for-
skellig anvendelse. Det blev
konkluderet, at det omtvi-
stede produkt var en hånd-
taske, hvorimod den tidlige-
re designede taske fra H&M
kunne kvalificeres som en
skuldertaske. 

Retten lagde derfor til
grund, at selv om taskerne
havde ligheder, så kan et
design adskille sig ved dette.

Ved vurderingen af, om et
design kan siges at leve op
til EU-reglerne for registre-
ring af et EF-design, er det
derfor afgørende, om desig-
nene kan siges at have for-
skellige funktioner. De for-
skellige funktioner, som det
omstridte design skal have,
som adskiller sig fra det
tidligere design, skal være
noget, som en informeret

bruger kan gennemskue
samt lægge vægt på. 

Man skal dermed se på det
tidligere offentliggjorte de-
sign og det design, som man
ønsker registreret – fra en
informeret brugers syns-
vinkel for at kunne afgøre,
om designet kan opnå
beskyttelse i form af et regi-
streret EF-design. 

En sådan informeret bru-
ger er blevet defineret gen-
nem retspraksis i EU. Det
kan hverken kræves, at
brugeren er ekspert eller fag-
mand, som i deltaljer kan få
øje på de mindste forskelle,
som der måtte være mellem
de omtvistede design. Den
informerede bruger skal alt-
så uden at være designer el-
ler ekspert være i besiddelse
af et vist kendskab til de om-
handlede design og udvise
en opmærksomhed, når
brugeren anvender produk-
terne. 

Retten definerer brugeren ud
fra, hvilket produkt det om-
tvistede design vedrører.
Mellem YSL og H&M blev
brugeren af håndtaskerne
defineret som en informeret
kvinde, der som en mulig
bruger interesserer sig for
håndtasker. 

Retten, som traf afgørelse
om designets individuelle
karakter, tager derfor afsæt i
en sådan kvinde, og en så-
dan kvinde vil skulle kunne
adskille de to design for, at
man kan registrere EF-desig-
net.

Retten fandt derfor, at
forskellene mellem de om-
handlede design var signifi-

kante. Man vurderede
derfor, at den informerede
bruger af tasken kunne se
forskellen mellem skulder-
tasken og håndtasken. Der-
med blev det fra retten fast-
slået, at forskellene mellem
de omhandlede design var
betydelige, samt at helheds-
indtrykket gør, at brugeren
af designet kan adskille det
design, som YSL fik patent
på i 2006 og det tidligere
design. 

Denne dom fra EU-retten fast-
slår således, hvor store krav
man kan sætte til de desig-
nede produkter, som man
ønsker registrerede som EF-
design. Desuden er det slået
fast, at det afgørende er for-
brugerens opfattelse af det
designede produkt, som
man ønsker at beskytte.

Designerens frihed kan
indgå som et moment, men
det er helhedsindtrykket,
som produktet giver bruge-
ren, som bliver det afgøren-
de. I dette tilfælde var det
meget afgørende, at de to
tasker havde forskellige
funktioner. Derfor har ret-
ten nu givet retningslinjer
til folk, som ønsker at søge
om at få registreret EF-de-
sign, og hvor der er tidligere
produkter offentliggjort på
markedet, som har nogle
ligheder med ens eget de-
sign. 

En virksomhed skal derfor
kunne påvise en sådan for-
skel, som man mener, at
aftageren af ens produkt
skal kunne se, hvis man
ønsker at nyde beskyttelse i
hele EU.
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YSL vandt sagen
på baggrund af
rettens

fortolkning af den
informerede bruger. 

Kunder i en H&M-butik i Aarhus.
Den store tøjkæde har tabt en
sag til Yves Saint Laurent ved
EU-retten om design af en taske.
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