KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-122
Klager:
Lindhardt A/S
Ny Vestergårdsvej 15
3500 Værløse
v/adv. Jan Anker Rasmussen
Indklagede:
Telemetro A/S
Avderødvej 53
2980 Kokkedal
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”lindhardt.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Har ikke afgivet svar.
Dokumenter:
Der er for nævnet alene fremkommet klageskrift af 13. maj 2001 med 3 bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 24. februar 1997. Klagenævnet er kompetent til at træffe afgørelse
i sagen som følge af indklagedes betaling af årsgebyr i 2001 til DK Hostmaster. Indklagede har dermed accepteret, at registreringen af domænenavnet ”lindhardt.dk” er underlagt klagenævnets kompetence
Sagsfremstilling:
Klagerens virksomhedsnavn er Lindhardt A/S, og under denne betegnelse driver klageren virksomhed med udvikling, markedsføring og support af IT-relaterede produkter. ”Lindhardt” er siden 1961
blevet anvendt som firmabetegnelse og anvendes i dag også som et figurmærke, jf. klageskriftet og
bilag 1.
Klageren anvender domænenavnet ”lindhardt.com”, men ønsker også adgang til at anvende domænenavnet ”lindhardt.dk” som følge af en stor omsætning på det danske marked. I denne forbindelse
har klageren konstateret, at indklagede har registreret domænenavnet ”lindhardt.dk”, og tilskrevet
denne om muligheden for en overdragelse. Indklagede svarede ved e-mail-skrivelse af 22. juli 2000
at:
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”Vedrørende www.lindhardt.dk: Det er optaget af en kunde, men kan vist erhverves for dkr.
25.000,- som det fremgår af tidligere henvendelser, dog skal du udfylde gratisformularen
http://www.tele1.net.domain5.htm for at høre om dette. Skriv ikke prisen bare om hvilken pris det er
til salg for. Med venlig hilsen…Telemetro Denmark A/S”.
Ved skrivelse af 20. marts 2001 fra klageren til indklagede, jf. bilag 3 til klageskriftet, blev det afvist
at betale for domænenavnet, og indklagede blev anmodet om at overdrage domænenavnet. Indklagede har ikke reageret herpå. Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet.
Indklagede har undladt at reagere på sekretariatets forelæggelse af klageskriftet og er blevet gjort
bekendt med, at nævnet i mangel af svar kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.
Den 15. december 2001 blev ”lindhardt.dk” ikke anvendt aktivt.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet det relevant at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at ”Lindhardt” er et registreret navn/varemærke tilhørende klageren,
• at indklagede i forbindelse med registreringen af ”lindhardt.dk” har været bekendt med klagerens
eksistens og brug af navnet ”Lindhardt”,
• at en domænenavnsregistrering ikke er ensbetydende med erhvervelse af nogen ret over den navnerettighed, som er knyttet til ”lindhardt.dk”,
• at indklagedes registrering af ”lindhardt.dk” som domænenavn er i strid med klagerens varemærkeret og markedsføringslovens § 1, jf. § 5,
• at klageren har den mest saglige og direkte interesse i anvendelsen af ”www.lindhardt.dk”,
• at indklagede ingen loyal interesse har i domænenavnet, og
• at indklagede har tilbudt klageren at købe domænenavnet.
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse.
Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser, afgøres sagen på grundlag af klagerens
fremstilling og de af klageren indsendte bilag.
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse
af markedsføringslovens § 1 og almindelige retsgrundsætninger.
Markedsføringslovens § 1 er affattet således:
”§ 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.”
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Klageren driver en erhvervsvirksomhed under betegnelsen Lindhardt A/S, og betegnelsen besidder
tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn.
Domænenavnet ”lindhardt.dk” ses ikke at have været anvendt aktivt, og indklagede har i et brev til
klageren oplyst, at domænenavnet ”kan vist erhverves for dkr. 25.000,-”. Nævnet lægger på denne
baggrund til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet må antages at være sket alene med
det formål at sælge det til klageren til overpris.
Indklagedes handlemåde afskærer klageren fra at få sit forretningstegn registreret som domænenavn
under toplevel domænet .dk, medmindre klageren betaler indklagede en overpris for domænet, som
indklagede har fået registreret for et beskedent vederlag, og som indklagede samtidig ikke selv har
nogen loyal interesse i at bruge.
Nævnet finder, at en sådan handlemåde er udtryk for en illoyal markedsadfærd, som er i strid med
god markedsføringsskik og med redelig handlemåde.
Indklagedes registrering af domænenavnet ”lindhardt.dk” og nægtelse af at overføre registreringen til
klageren vederlagsfrit indebærer som følge af det anførte en overtrædelse af såvel markedsføringslovens § 1 som af almindelige retsgrundsætninger.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Telemetro A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”lindhardt.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Lindhardt A/S.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato:
_________________
Lene Pagter Kristensen (formand)
Dorte Olesen

Mogens Koktvedgaard

