KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2012-0090
Nævnet traf den 5. marts 2012 følgende afgørelse:

J.nr.: 2011-0188
Klager:
Dansk Helios Erhvervsdrivende Fond
Østerskovvej 2
7000 Fredericia
Indklagede:
Uitgeverij Maring
Grondzijl 25
9731 DG Groningen
Nederlandene
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”madara.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 31. oktober 2011 med seks bilag (bilag 1-6),
svarskrift af 22. november 2011 uden bilag samt replik af 19. december 2011 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”madara.dk” er registreret den 4. december 2008.
Sagsfremstilling:
Klageren er en erhvervsdrivende fond, der er oprettet den 15. november 1999, jf. bilag 6.
I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen:
”Dansk Helios Erhvervsdrivende Fond er en grossistvirksomhed og Dansk Helios har eksisteret
siden 1974. Dansk Helios importerer flere forskellige hudplejeprodukter. Herunder hudplejeprodukter fra Madara Cosmetics (Rostokas eila 60-24, LV-1046 Riga, Letland). Dansk Helios er ene-
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importør af Madara hudpleje, har importeret varer fra Madara Cosmetics siden februar 2009 og er
Madara Cosmetics repræsentant i Danmark.
Madara’s officielle hjemmeside i Danmark hedder www.madaracosmetics.dk. I forbindelse med opgradering af hjemmesidens design, mere fokus på Brand’et og ikke mindst introduktion af en
Madara WEB-shop, vil Dansk Helios også gerne benytte domænenavnet www.madara.dk.
Baggrunden for dette er, at produkterne kendes og sælges under navnet Madara (Se bilag 1 samt
www.madaracosmetics.lv) og at det derfor vil være vigtigt, at have et domain med samme navn.
’Madara’ er et registreret varemærke ejet af Madara Cosmetics (bilag 2).
Domænenavnet er af erhvervsmæssig betydning og skal sammen med www.madaracosmetics.dk danne
grundlag for information og salg af produkterne i Danmark.
www.madara.dk er i dag registreret af Uitgeverij Maring, som er et Hollandsk firma, der ikke har
tilknytning til hverken Dansk Helios, Madara Cosmetics i Holland eller Madara Cosmetics i
Letland. Dansk Helios har henvendt sig til firmaet i et forsøg på, at få overdraget www.madara.dk
(bilag 3), men med et negativt resultat (bilag 4). Virksomheden har aldrig gjort brug af
www.madara.dk. Virksomheden har haft domænet registreret siden 4.12.2008. Madara blev registreret
som et varemærke af Madara Cosmetics den 19.9.2008.
Klagen indgives af Dansk Helios, men med fuldmagt til at gøre dette fra Madara Cosmetics,
Letland (bilag 5).”
Det omtalte bilag 1 indeholder tre billeder af de omtalte kosmetikprodukter. Ved opslag på
hjemmesiden www.madaracosmetics.dk har sekretariatet taget følgende kopi:

En lignende hjemmeside på lettisk fremkommer ved opslag på www.madaracosmetics.lv.
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Det fremgår af bilag 2, at Madara Cosmetics, Letland, har fået registreret betegnelsen ”MÁDARA”
som internationalt varemærke i bl.a. Danmark med international designerings- og registreringsdato
den 19. september 2008 og med følgende varefortegnelse, jf. international varemærkeregistrering
MP1000010:
Klasse 3: Cosmetic preparations including creams, lotions, tonics, balsams, ointments, beauty
masks, oils for cosmetic purposes, bath salts; sunscreen preparations; tissues impregnated with
cosmetic lotions; depilatory preparations; nail varnish; hair waving preparations; make-up
preparations; massage preparations; deodorants for personal use; substances for nice smell
included in this class; laundry fresheners; incense; soaps; perfumery; essential oils, cosmetic and
hair preparations; tooth powders and pastes.
Klasse 21: Combs and sponges.
Klasse 35: Sales (retail and wholesale) services in respect of creams, lotions, tonics, balsams,
ointments, beauty masks, oils for cosmetic purposes, bath salts, sunscreen preparations, tissues
impregnated with cosmetic lotions, depilatory preparations, nail varnish, hair waving preparations,
make-up preparations, massage preparations, combs and sponges, deodorants for personal use,
substances for nice smell included in this class, laundry fresheners, incense, soap, perfumery,
essential oils, cosmetic and hair preparations, tooth powders and pastes.
Klasse 44: Health and beauty care services for human beings or animals (pets).
Som bilag 3 er fremlagt kopi af klagerens brev af 19. september 2011 til indklagede, hvori klageren
anmoder om at få overdraget domænenavnet ”madara.dk” til sig inden tre uger og bl.a. anfører, at
klageren ellers vil indgive en klage til Klagenævnet for Domænenavne.
Som bilag 4 er fremlagt en udskrift af indklagedes e-mail af 29. september 2011 til klageren, hvori
indklagede bl.a. anfører følgende:
”Recently we received your letter concerning the domain name www.madara.dk.
The name ‘Madara’ is a general used family/company name and not exclusive concerning a
product name (you can see this use also y for example looking at www.madara.lt, www.madara.de,
www.madara.es, etc). It is the same situation as in Latvia: as you can see also in Latvia the name
www.madara.lv is not used by Madara Cosmetics but by another company, instead Madara Cosmetics
uses www.madaracosmetics.lv. This is also used with other extensions: madaracosmetics.be,
madaracosmetics.nl, www.madara-cosmetics.com (not even www.madara.com).
It is also not used for a website with cosmetics so there is no confusion possible.
Based on the considerations above we do not see any reason for your claim nor reason to make a
complaint.”
Det omtalte bilag 5 indeholder kopi af en udateret erklæring, hvorved MADARA Cosmetics, Ltd.,
Letland, godkender, at klageren som dansk eneforhandler indgiver klagen i nærværende sag.
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Ved sekretariatets opslag på www.madara.dk den 7. november 2011 og den 18. februar 2012 fremkom
der ingen hjemmeside.
I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:
”We are surprised about the complaint because of the following:
1. www.madaracosmetics.dk was registered at 11-06-2008 by SIA Skin Laboratory, Sampetera 2, LV1046 Riga, Latvia. They did not register www.madara.dk. We registered www.madara.dk 04-12-2008
while it was free meaning not registered. If the name www.madara.dk is so essential as stated in the
complaint, it is strange why it was not claimed at the same time with www.madaracosmetics.dk (see
registration www.dk-hostmaster.dk). Apparently for the company www.madara.dk was not important to
register.
2. Dansk Helios states they import the products from Madara Cosmetics from February 2009. First
at 19 September 2011 they contacted us about www.madara.dk. If this name is so important why they
waited ca 2,5 year to contact us?
3. Dansk Helios states they want to upgrade/introduce a webshop and therefore they want the name
www.madara.dk. This is a very strange and remarkable reason as already a webshop is integrated and
active in the current online website www.madaracosmetics.dk. For upgrading of the present site it is only
necessary to replace/refresh the current website that is already active. A new name is not necessary
and even strange as visitors are used to www.madaracosmetics.dk;
4. In Latvia the company Madara Cosmetics is not using www.madara.lv but instead
www.madaracosmetics.lv. Also in other countries the domain name www.madaracosmetics.dk is used like
www.madaracosmetics.lv,
www.madaracosmetics.be,
www.madaracosmetics.de,
www.madaracosmetics.ch,
www.madaracosmetics.nl, www.madaracosmetics.pl, www.madaracosmetics.es etc. Even for the .com the domain
name www.madaracosmetics.com is used. Apparently Madara Cosmetics has chosen for registering and
using the name instead of using www.madara.extension which means this name is not so important
for them;
5. The name ‘Madara’ is a general used family/company name in many countries and not an
exclusive name for every (!!!!!!) product or service with this name. You can see this when for
example looking at www.madara.de, www.madara.lv, www.madara.at, www.madara.es, www.madara.lt etc.;
6. The Certificate of Registration does not give a total exclusive right for the name ‘Madara’ but is
only meant to protect the name for the in the certificate described list of goods and services.
We respect the rights according the Intellectual Property certificate as we do not use or intended to
use the name ‘Madara’ for the products/services as described in the Certificate of Registration of
the World Intellectual Property Organization as attached to your letter. This means there is no
confusion or misleading for the public and we do not violate the intellectual property rights.
Regarding your questions:
1. We are active in it-business;
2. Purpose is to use it for a website;
3. We did not register the name for a special trademark but it will be used for a website (not being
the products/services as described in the Certificate of Registration)
4. Because of economic crisis we put on hold and slowed down new projects. So we worked on this
on the ‘background’ but no yet visible as website. This is also done and normal for internet
projects;
5. No, it was not meant for resale.
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6. It is not quite clear what you mean with ‘additional domain names’. As internet/media company
we have many domain names like www.botemarkt.nl, www.motormarkt.nl etc which are operational and
many names that are still in development.”
I replikken har klageren bl.a. anført følgende:
”På baggrund af det fremsendte svarskrift er det fortsat vores vurdering, at der ikke afgives en
fyldestgørende begrundelse for, at fastholde ejerskabet af domænenavnet madara.dk.
Derfor er det stadig vores opfattelse, at Uitgeveri Maring handler imod god domænenavnsskik jf.
domænelovens § 12. Ikke mindst da Dansk Helios står med et helt aktuelt behov for at bruge
domænenavnet i Danmark til salg og markedsføring af det registrerede varemærke Madara.”
Ved en søgning i Google den 18. februar 2012 på ”madara” blev antallet af søgeresultater oplyst til
at være ca. 27.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 28 søgeresultater omtale af de produkter af mærket ”MÁDARA”, som klageren forhandler, mens de resterende 22 søgeresultater fremstod uden nogen relation til sagens parter. Af de
sidstnævnte 22 søgeresultater fremgik blandt andet, at ”madara” er et stednavn i Bulgarien og
anvendes som personnavn.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren er dansk eneforhandler af hudplejeprodukter fra den lettiske virksomhed Madara
Cosmetics Ltd., der markedsføres og sælges under varemærket ”Mádara”,
• at Madara Cosmetics Ltd. har fået registreret ”Mádara” som varemærke i blandt andet Danmark,
• at klageren har en væsentlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”madara.dk” til at
markedsføre disse hudplejeprodukter i Danmark,
• at indklagede ikke har gjort brug af domænenavnet ”madara.dk” siden dets registrering i 2008,
• at indklagede ikke har givet nogen forklaring på, hvad indklagede vil bruge domænenavnet til,
og
• at indklagede overtræder domænelovens § 12, stk. 1, og varemærkelovgivningen.
Indklagede har gjort gældende,
• at Madara Cosmetics den 11. juni 2008 valgte at registrere domænenavnet
”madaracosmetics.dk”, selv om domænenavnet ”madara.dk” på daværende tidspunkt må
antages at have været ledigt,
• at klageren først rettede henvendelse til indklagede i september 2011, selv om klageren har
importeret de pågældende produkter siden februar 2009,
• at dette tyder på, at klageren ikke har nogen reel interesse i domænenavnet ”madara.dk”,
• at det ikke er nødvendigt for klageren at kunne råde over domænenavnet ”madara.dk” for at
udvikle en webshop m.v., idet klageren sagtens kan bruge sit eksisterende domænenavn
”madaracosmetics.dk” til dette formål,
• at domænenavnet ”madaracosmetics.dk” er identisk med de domænenavne, som den lettiske
producent i øvrigt har valgt under andre internetdomæner som f.eks. ”.be”, ”.de” og ”.com”,
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•
•
•

at ”Madara” i mange lande er et almindeligt anvendt person- og selskabsnavn, som klageren
ikke har nogen eneret til at benytte,
at indklagede har registreret domænenavnet ”madara.dk” til brug for en hjemmeside, og
at denne brug ikke vil indebære nogen krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Nævnets bemærkninger:
Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i
klagen i medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, som særligt
tildeles Danmark (domæneloven).
Af forarbejderne til domænelovens § 12, stk. 1 (fremsættelsesbemærkningerne til L 165 fra Folketingsåret 2004-05, 2. samling, ad § 12) fremgår bl.a., at de forhold, som indgår i god skikvurderingen, kan angå ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt efter
domænenavnets registrering, samt at man i kravet om god skik ofte vil støde på en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres overfor hinanden. Om disse særlige hensyn anføres bl.a.
følgende:
”Derfor vil der ofte kunne opstå et interessemæssigt misforhold mellem den interesse,
der på den ene side gør sig gældende hos den, der har registreret et internet-domænenavn uden at tage dette i brug, og andre, der på grund af deres tilknytning til de værdier,
det pågældende internetdomænenavn signalerer, ønsker at få adgang til at benytte det
pågældende internetdomænenavn. En regel om god skik kan benyttes til at finde en
passende balance, hvorefter værdifulde internet-domænenavne tages i aktiv brug på en
måde, der kommer internetsamfundet til gavn.”
Det er i den forbindelse forudsat i forarbejderne, at den faktiske anvendelse af domænenavnet
spiller en rolle for god skik-vurderingen:
”Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for internetdomænenavne netop er som grundlag for kommunikation via hjemmesider. Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En
sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte
sker mellem parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne
huske det relevante kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk
værdi. Det kan f.eks. opleves som uhensigtsmæssigt, at internet-domænenavne med
almene betegnelser som f.eks. ’industri.dk’, ’udsalg.dk’ og ’bank.dk’ ikke er taget i en
sådan praktisk brug, som deres signalværdi kunne indicere, men reelt fremstår som ’sat
til salg’ af en privat virksomhed. De forhold, der begrunder, at indehavere af sådanne
værdifulde internet-domænenavne vælger ikke at anvende disse internet-domænenavne
på en måde, der reflekterer navnenes reelle værdi, kan efter omstændighederne indgå i
en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid med god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende internet-domænenavne afstå på rimelige vilkår til
parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug.”
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Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 12, stk.
1, i en sag som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning, og at der i den forbindelse
også kan tages hensyn til forhold efter registreringen af domænenavnet.
Klageren er dansk eneforhandler af hudplejeprodukter, der i Danmark sælges og markedsføres
under det registrerede varemærke ”Mádara”, og det fremgår af sagens oplysninger, at betegnelsen
”madara” på internettet i betydelig grad forbindes med netop dette varemærke. Klageren har derfor
en anerkendelsesværdig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”madara.dk” til markedsføring
af disse produkter i Danmark.
Klagerens interesser skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og
anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser.
Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”madara.dk” er registreret til brug for en hjemmeside, som
er under udvikling. Indklagede har imidlertid ikke – trods klagenævnets opfordringer og klagerens
anbringende om, at indklagede ikke har nogen reel interesse i at kunne anvende domænenavnet
”madara.dk” – fremlagt nogen nærmere oplysninger eller dokumentation herom. Klagenævnet har
derfor ingen mulighed for at vurdere, hvorvidt indklagede har en reel og legitim interesse i at kunne
råde over netop domænenavnet ”madara.dk”. Ifølge § 14, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden
kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge dette virkning til fordel for modparten.
Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes interesser kan opfyldes lige så
godt gennem anvendelse af et andet domænenavn end netop domænenavnet ”madara.dk”.
På denne baggrund er det klagenævnets opfattelse, at det har en langt større interesse og værdi for
klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”madara.dk”, og at indklagede
derfor har overtrådt god domænenavnsskik ved ikke at imødekomme klagerens krav om at få
domænenavnet overdraget til sig, jf. domænelovens § 12, stk. 1.
Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE
Indklagede, Uitgeverij Maring, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
”madara.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres
til klageren, Dansk Helios Erhvervsdrivende Fond. Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter
nedenstående dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 5. marts 2012
___________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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GENOPTAGELSE AF SAGEN
Efter at klagenævnet traf den ovennævnte afgørelse om at give klageren medhold i klagen, har
indklagede i en e-mail til klagenævnet af 20. marts 2012 anført følgende:
”Dear sirs,
Recently we received some documents but as not all are in English we do not quite understand.
The domain name madara.dk is in use by a business relation dealing with programming: Madara
Websolutions. Also the names madara.nl, madara.be and madara.eu are directing to this company.
I hope to have informed you well.
Regards,
F.J.J. Marring”
Klagenævnets formand besluttede, at denne e-mail måtte anses for at være en begæring om genoptagelse af sagen, jf. § 25 i klagenævnets forretningsorden. Efter den 30. marts 2012 at have modtaget klagerens bemærkninger til begæringen om genoptagelse har klagenævnets formand den 3. april
2012 besluttet at genoptage sagen. Genoptagelsen er tillagt opsættende virkning.
Parternes påstande under genoptagelsessagen:
Klagerens påstand
Den afsagte kendelse fastholdes.
Indklagedes påstand
Den afsagte kendelse ændres, således at indklagede frifindes.
Supplerende dokumenter:
I forbindelse med sagens genoptagelse er der for klagenævnet fremkommet en række bemærkninger
fra klageren af 30. marts 2012.
Supplerende sagsfremstilling:
Klageren er fremkommet med følgende bemærkninger til begæringen om genoptagelse:
”Som udgangspunkt mener vi ikke, at de fremkommende oplysninger på den fremsendte e-mail fra
indklagede, ændrer noget i sagen omkring brugen af www.madara.dk og at det dermed ikke bør føre til
en genoptagelse af sagen.
Indklagede har tidligere fremført, at de var aktive inden for IT-branchen. Dette påpeger de igen i
fremsendte mail, dog nu med en direkte henvisning til Madara Websolutions. De, i e-mailen,
angivet WEB adresser: madara.nl, madara.be og madara.eu, er, ligesom madara.dk, ’døde links’
hvor der ikke fremkommer nogen hjemmeside. Værdien af www.madara.dk for indklagede anser vi –
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dels på baggrund af sagens tidligere fremlagte punkter og dels på baggrund af ovenstående –
stadig for uvæsentlig.”
I forbindelse med beslutningen om at genoptage sagen har sekretariatet den 2. april 2012 taget
følgende kopi af hjemmesiden www.madara.dk:

Sekretariatet har endvidere taget følgende kopi af den hjemmeside, der fremkom ved klik på ”Union
Jack”:

1

Sekretariatet har desuden taget følgende kopi af den side, der fremkom ved klik på ”ABOUT US”:

1

Sekretariatet har konstateret, at denne hjemmeside fremstår som en fuldt funktionel hjemmeside for
virksomheden ”Madara Websolutions”, der ifølge det oplyste på hjemmesiden er hjemmehørende i
Nederlandene, og som anvender betegnelsen ”MADARA” som varemærke.
Sekretariatets opslag på domænenavnene ”madara.nl” og ”madara.eu” den 22. april 2012 førte til
lignende hjemmesider, mens opslag på ”madara.be” førte til følgende hjemmeside:

Parternes anbringender under genoptagelsessagen kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagede ikke er fremkommet med væsentlige nye oplysninger i sagen, og
• at de fremkomne oplysninger ikke bør føre til noget andet resultat.
Indklagede har gjort gældende,
• at domænenavnet ”madara.dk” anvendes af virksomheden Madara Websolutions, og
• at domænenavnene ”madara.nl”, ”madara.be” og ”madara.eu” anvendes på samme måde.
Nævnets bemærkninger:
I afgørelsen af 5. marts 2012 har klagenævnet tillagt det processuel skadevirkning, at indklagede
ikke havde dokumenteret sit anbringende om, at indklagede havde planer om at gøre brug af domænenavnet ”madara.dk” for en hjemmeside, som var under udvikling.
På baggrund af de nu foreliggende oplysninger finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at
domænenavnet ”madara.dk” er registreret til brug for virksomheden ”Madara Websolutions”, som
markedsfører sig internationalt med hjemmesider på flere sprog under forskellige internetdomæner.
Som sagen nu foreligger oplyst, finder klagenævnet, at denne virksomhed kan have en anerkendel-
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sesværdig interesse i også at markedsføre sine tjenesteydelser til en potentiel dansk kundekreds via
domænenavnet ”madara.dk”.
Efter en samlet afvejning af de modstående interesser i sagen, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af
registreringen af domænenavnet ”madara.dk” indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik,
jf. domænelovens § 12, stk. 1, eller i øvrigt er retsstridig i forhold til klageren.
Nævnet ophæver derfor sin afgørelse af 5. marts 2012 i sag 2011-0188 og træffer i stedet følgende

AFGØRELSE
Der kan ikke gives klageren, Dansk Helios Erhvervsdrivende Fond, medhold i, at indklagede,
Uitgeverij Maring, skal overføre domænenavnet ”madara.dk” til klageren.
Dato: 10. maj 2012
___________________
Jens Kruse Mikkelsen
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo

1

