KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-087
Klager:
Wal-Mart Stores, Inc.
v/ Lone Prehn
Hofman-Bang Zacco A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
2900 Hellerup
Indklagede:
Lars Hansen
(ukendt adresse)
Parternes påstande:
Klagerens principale påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”wal-mart.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 28. februar 2001 med 3 bilag - kopi af varemærkeregistreringsbevis, udskrift fra DK-Whois og kopi af skrivelse fra klager til indklagede af 29. august
2000.
Registreringsdato:
Domænenavnet blev oprindeligt registreret 18. marts 1999. Klagenævnet er kompetent til at træffe
afgørelse i sagen som følge af indklagedes betaling af årsgebyr i juni 2001 til DK Hostmaster. Indklagede har dermed accepteret, at registreringen af domænenavnet ”wal-mart.dk” er underlagt klagenævnets kompetence.
Sagsfremstilling:
Klageren er ifølge klageskriftet en verdenskendt detailhandelskæde, ”…der er på vej ind på det
europæiske marked”.
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Klageren er indehaver af en dansk varemærkeregistrering af WAL-MART som ordmærke i klasse
35 (registreret februar 1993), jf. bilag 1.
I forbindelse med klagerens ønske om at anvende varemærket som domænenavn erfarede klageren,
at indklagede havde registreret det omtvistede domænenavn, jf. bilag 2.
Klageren rettede den 29. august 2000 skriftlig henvendelse til indklagede med anmodning om overdragelse af domænenavnet til klageren, jf. bilag 3. Indklagede besvarede ifølge klagerens sagsfremstilling ikke denne henvendelse.
Klageren indbragte herefter sagen for klagenævnet.
Klagenævnet fremsendte den 21. marts 2001 anmodning om accept af klagenævnets behandling af
tvisten til indklagede, idet domænenavnet var registreret før 22. februar 2000. Klagenævnets skrivelse blev sendt til den på ”whois” oplyste adresse. Indklagede har ikke besvaret denne skrivelse.
Indklagede har i forbindelse med betalingen af årsgebyr i juni 2001 accepteret, at registreringen af
domænenavnet ”wal-mart.dk” er underlagt klagenævnets kompetence. Klagenævnet har herefter
fremsendt en anmodning om svarskrift til registranten. Skrivelsen blev fremsendt til den på ”whois”
oplyste adresse. Klagenævnets skrivelse blev returneret med påtegning om, at indklagede er ubekendt på adressen. Klagenævnet har herefter forsøgt at få kontakt til indklagede via det på ”whois”
oplyste telefonnummer samt den oplyste emailadresse, men uden at opnå kontakt til indklagede.
Domænenavnet er ikke set aktivt anvendt under sagsforløbet.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke haft mulighed for at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende
• at klageren har varemærkerettighederne i Danmark til WAL-MART i forbindelse med tjenesteydelser i klasse 35,
• at varemærket WAL-MART er velkendt som navnet på én af de største amerikanske detailhandelkæder, der er på vej ind på det europæiske marked, og at indklagede ikke kan have været ubekendt hermed,
• at WAL-MART i sig selv er et så særpræget navn, at indklagede ikke kan have valgt det tilfældigt,
• at indklagede ikke kan have legitim interesse i brugen af domænenavnet, men alene må have
registreret det med det formål efterfølgende at kunne sælge det til varemærkeindehaveren,
• at brugen af domænenavnet ”wal-mart.dk” er i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1, nr.1 og 2,
og markedsføringslovens §§ 1 og 5, og
• at domænenavnet ”wal-mart.dk” er registreret i strid med gældende dansk ret og derfor bør overdrages til klager.
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse.
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Nævnets bemærkninger:
Ud fra sagens oplysninger kan nævnet ikke udelukke, at domænenavnet alene har ikkeerhvervsmæssig betydning for indklagede. Klagenævnet er derfor tiltrådt af to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne om behandling af sager, som involverer forbrugerkrav i § 1, stk. 1, in fine, og stk. 2 i nævnets forretningsorden.
Da indklagede ikke har reageret trods talrige henvendelser, afgøres sagen på grundlag af klagerens
sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag.
Det er under sagen uoplyst, hvorfor indklagede har ladet det omtvistede domænenavn registrere, og
hvad indklagede nærmere påtænker at benytte dette til. Det kan alene konstateres, at efter mere end
2½ år har indklagede endnu ikke påbegyndt en aktiv anvendelse af domænenavnet, som er identisk
med klagerens varemærke. Detailhandelskæden og dens varemærke WAL-MART er velkendt på
verdensplan. Selve ordet wal-mart har ingen betydning hverken på dansk eller engelsk. At kombinationen af det betydningsløse ord wal og ordet mart, der på engelsk betyder marked, skulle være sket
tilfældigt eller på anden måde uden kendskab til klagerens ellers velkendte varemærke, forekommer
usandsynligt. Indklagede må således formodes at have haft kendskab til klagerens varemærke ved
registreringen.
På denne baggrund må det formodes, at indklagede har registreret domænenavnet ”wal-mart.dk” og
opretholdt registreringen heraf med henblik på salg til klageren, idet klageren - som sagen foreligger - er den eneste, der har en retmæssig interesse i at benytte navnet, herunder på Internettet.
Nævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har haft en loyal begrundelse for at registrere ”Wal-mart.dk” som domænenavn eller for at opretholde den foretagne
registrering. Indklagedes handlemåde afskærer endvidere klageren fra at registrere og anvende sit
varemærke som domænenavn under toplevel domænet .dk.
Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagede har handlet retsstridigt over for klageren såvel
efter almindelige retsgrundsætninger som – forudsat at indklagede har handlet som erhvervsdrivende – efter § 1 i markedsføringsloven, der er sålydende:
”§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles
hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik.”

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E:
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Indklagede, Lars Hansen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "walmart.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Wal-Mart Stores, Inc.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato:

__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen
Jeppe Juul

Tom Togsverd

Mogens Koktvedgaard

