KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-132

Klager:
Cichlide Centret. ApS
Bækkeskovvej 9
2665 Vallensbæk strand
v/advokat Erik Korpela-Andersen
Hjortholmsvej 2
2830 Virum
Indklagede:
Kenneth Nygaard Duelund
Flyvefisken
Åboulevarden 5
1635 København V
v/advokat Jens Larsen
Falkonér Allé 1
2000 Frederiksberg
Parternes påstande:
Klagerens principale påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”cichlidecenter.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 12. juni 2001, svarskrift af 21. juni 2001, replik af 12.
juli 2001 med ét bilag (bilag 1) og duplik af 30. august 2001.
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 7. december 2000.
Sagsfremstilling:
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Klageren driver erhvervsvirksomhed med salg af akvarier og akvarietilbehør under betegnelsen Cichlide Centret. ApS. Sekretariatet har ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at
klageren opstartede sin virksomhed den 23. januar 1978. Klageren har den 11. juli 2001 fået registreret Cichlide Centret som figurmærke i klasserne 31, 35 og 42, jf. bilag 1. Klageren har siden 1998
anvendt registreringen af domænenavnet ”cichlidecentret.dk” til brug for en hjemmeside, der markedsfører klagerens virksomhed. Klageren har endvidere registreret domænenavnene ”cichlidecentret.com” og ”cichlidecenter.com”.
Indklagede er indehaver af akvariebutikken ”Flyvefisken”, hvis speciale er fiskearten cichlider. Indklagede markedsfører og sælger desuden et stort udvalg af akvarier og akvarietilbehør. Butikken har
ifølge indklagede eksisteret siden 1986. Ifølge indklagedes oplysninger er registreringen af domænenavnet ”cichlidecenter.dk” foretaget med henblik på markedsføring og salg af cichlider. Da indklagede sælger cichlider, fandtes det naturligt at vælge domænenavnet ”cichlidecenter.dk”, da det var ledigt. Domænenavnet anvendes til en automatisk viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænet ”flyvefisken.dk”.
Indklagede har derudover registreret følgende domænenavne: ”akvarieservice.dk”, ”akvariebutik.dk”, akvariebutikken.dk” og ”aqua-consult.dk”.
Indklagede har tidligere anvendt domænenavnet ”cichlidecenter.dk” i forbindelse med annoncering i
aviser og lignende. Efter det oplyste er indklagede ophørt med denne annoncering i medfør af en
aftale mellem parterne.
Klageren har ved en tidligere lejlighed anmodet indklagede om at ophøre med brug af domænenavnet
”cichlidecenter.dk” Da indklagede ikke har indvilliget i at standse viderestilling fra domænenavnet
”cichlidecenter.dk” til indklagedes hjemmeside, har klageren indbragt sagen for klagenævnet.
Ved opslag den 22. november 2001 kunne sekretariatet konstatere, at domænenavnet ”cichlidecenter.dk” automatisk blev henvist til indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”flyvefisken.dk”.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
•

at indklagede anvender ”Cichlide center” som top level domæne,

•

at klageren ikke har givet indklagede samtykke til registrering af ”cichlidecenter.dk” eller til
indklagedes erhvervelse eller erhvervmæssige benyttelse heraf,

•

at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”cichlidecenter.dk” ikke har været uvidende om – eller i hvert fald burde have været bekendt med – eksistensen af Cichlide Centret
ApS eller brugen af ”cichlidecentret.dk”,

•

at ”cichlidecentret.dk” er forveksleligt med Cichlide Center og ”cichlidecenter.dk”,

•

at parternes ydelser er forvekslelige,
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•

at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”cichlidecenter.dk” er en krænkelse af
klagerens varemærkerettigheder efter varemærkelovens § 4,

•

at indklagedes brug af domænenavnet ”cichlidecenter.dk” udgør misbrug af klagerens firmanavn, og

•

at indklagedes brug af klagerens forretningskendetegn er i strid med markedsføringslovens §§
1 og 5.

Indklagede har gjort gældende,
•

at Akvariebutik Flyvefisken har været Danmarks førende cichlidecenter siden 1986,

•

at klageren alene har opnået varemærkeret til figurmærket i dets registrerede form, herunder
med fisk afbilledet henholdsvis før og efter navnet og udført i en bestemt farve,

•

at ordene ”cichlide” og ”center” er almindeligt kendte og anvendte, og at navnlig ordet ”center” ofte indgår i kombination med andre ord, uden at ordkombinationen heraf i sig selv skaber retsbeskyttelse,

•

at selve navnet ”Cichlide Centret” dermed ikke er ordmæssigt beskyttet, og at der alene er tale om en kombination af beskrivende ord, der både separat og kombineret er uden det førnødne særpræg,

•

at indklagede dermed ikke har handlet i strid med hverken varemærkelovens § 4 eller markedsføringslovens §§ 1 og 5.

Nævnets bemærkninger:
Klageren har i en årrække drevet virksomhed under navnet Cichlide Centret, og klagerens selskabsnavn Cichlide Centret ApS er registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Klageren er derfor beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gør brug af dette navn på en måde, som er egnet til at skabe forveksling, jf. herved markedsføringslovens § 5, som er sålydende:
”§ 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer
dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.”
Klageren og indklagede driver virksomhed inden for samme branche. Indklagede – som driver virksomhed under navnet ”Flyvefisken” – har endvidere registreret ”cichlidecenter.dk”, der er næsten
identisk med klagerens selskabsnavn, som domænenavn under topdomænet dk. med det formål at
markedsføre sine egne ydelser på Internettet, idet domænet anvendes som indgang til indklagedes
egen hjemmeside på domænet ”flyvefisken.dk”. Efter nævnets opfattelse strider en sådan brug klart
mod markedsføringslovens § 5. Dette er i sig selv nok til at give klageren medhold i den nedlagte
påstand, og nævnet har derfor ikke fundet anledning til at tage stilling til rækkevidden af den beskyttelse, som tilkommer klageren efter varemærkeloven.
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Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Kenneth Nygaard Duelund, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”cichlidecenter.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet
overføres til klageren, Cichlide Centret ApS.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato:

Dorte Olesen
gaard

__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Mogens Koktved-

