KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0247

Klager:
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
D-74172 Neckarsulm
Tyskland
v/advokat Lone Prehn
Indklagede:
Malkhaz Kapanadze
16 Metechi Str.
0103 Tbilisi
Georgien

Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”lidle.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. september 2021 med tre bilag (bilag 1-3).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”lidle.dk” er registreret den 17. januar 2015.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Klageren er LIDL Stiftung & Co. KG, som driver supermarkedskæden LIDL. Klageren har
registreret varemærket LIDL (ordmærke) i Danmark i forbindelse med en lang række varer i
klasse 03, 05, 08, 11, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, og 33, jfr Bilag 2.
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Klageren er blevet opmærksom på, at Indklagede har registreret domænenavnet <lidle.dk>,
som anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click hjemmeside med forskellige links, jfr
Bilag 3…”
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift med virksomhedsoplysninger om klageren.
Bilag 2 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den
7. februar 1997 fik registreret ordmærket LIDL i følgende klasser:
”03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring,
polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, toiletpræparater til
legemspleje og præparater til skønhedspleje, hårvand, tandplejemidler.
05: Desinfektionsmidler, desodoriseringsmidler og desodoriserende hudsprays, ikke til
personlig brug, diætetiske næringsmidler til medicinske formål, hygieniske artikler, nemlig
menstruationsbind, -indlæg og -tamponer, trusseindlæg, menstruationsbenklæder.
08: Håndbetjente redskaber til
knivsmedevarer, gafler og skeer.

anvendelse

i

landbrugs-

og

havebrugsøjemed,

11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling og tørring.
16: Papir, pap samt varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder især
papirhåndklæder, bleer, papirservietter, filterpapir, lommetørklæder, toiletpapir,
emballeringsbeholdere, emballeringsposer, emballagemateriale af kunststof, herunder især
hylstre og poser, folier, artikler til brug for kunstnere.
18: Varer af læder og læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder især tasker
og små lædervareartikler, især pengepunge, tegnebøger, nøglepunge, rejse- og håndkufferter,
paraplyer, parasoller.
21: Beholdere (ikke af ædle metaller) og håndbetjente redskaber til køkken- og
husholdningsbrug, kamme og svampe, børster (undtagen pensler), redskaber til
rengøringsformål, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) til
husholdnings- og køkkenbrug.
28: Julepynt.
29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, også i dybfrossen stand, kødekstrakter, konserverede, tørrede,
dybfrosne og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og andet sødt smørepålæg, æg, mælk og
mejeriprodukter, herunder især smør, ost, friskmælk, langtidsholdbar mælk, fløde, yoghurt,
mælkepulver til nærings-formål (ikke til babyer), desserter af yoghurt, kvark og fløde, kød-,
pølse-, fiske-, frugt- og grøntsagskonserves, de forannævnte varer også i sød- og/eller
sursyltet form, pølsevarer, spiseolier og spisefedt, dybfrosne næringsmidler, i form af
færdigretter væsentligst bestående af kød, fisk, vildt og fjerkræ kombineret med ris, kartofler,
grøntsager og frugt.
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30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn,
herunder især havreflader og andre kornflader, blandinger af korn og kerner, også tilsat
tørret frugt og andre fuldkornsprodukter, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis,
honning, melassesirup, gær, bagepulver, spisesalt, sennep, eddike, saucer i form af skysauce,
krydret sauce, stegesky, stegesauce, frugtsauce, krydderier, salatdressinger.
31: Friske frugter og grøntsager, næringsmidler til dyr.
32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre alkoholfrie drikke, frugtdrikke og
frugtsaft, sukkerholdig frugtsaft (sirup) til drikke og andre præparater til fremstilling af
drikke.
33: Alkoholiske drikke (undtagen øl), herunder især vin, spiritus og likør samt alkoholiske
mælkeblandingsdrikke, cocktails og aperitifs på spiritus- og vinbasis, vinholdige drikke.”
Ved opslag på domænenavnet ”lidle.dk” den 1. oktober 2021 og igen den 31. oktober 2021 har
sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 3:

Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – SG8291-DK – har registreret i
alt 474 domænenavne, hvoraf hovedparten består af generiske betegnelser. Ved opslag på 8 ud af de
10 første af disse domænenavne fremkom hjemmesider af samme art, som fremkom ved opslag på
”youheshe.dk”, med ”sponsorerede links” og mulighed for at afgive et bud på køb af det
pågældende domænenavn.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
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Klageren har gjort gældende,
• at klageren, som har fået registreret varemærket LIDL for en lang række varer, har en åbenlys
og beskyttelsesværdig interesse i det næsten identiske domænenavn ”lidle.dk”,
• at domænenavnet ”lidle.dk” anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click hjemmeside,
der bl.a. henviser direkte til klageren,
• at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”lidle.dk” utvivlsomt har kendt klagerens
varemærke og har registreret domænenavnet udelukkende med henblik på salg til klager til
overpris eller med det formål at tjene penge igennem ”pay per click” ved at snylte på klagerens
varemærke, og
• at der foreligger en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1 og stk. 2.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil
blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets
forretningsorden.
Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”lidle.dk”
er i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).
Denne bestemmelse lyder således:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik”.
I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013
(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring,
overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge
nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være
underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god
domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere
tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af
kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes
over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:
”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette
skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning
mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.
I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god
domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den
samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde,
sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets
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anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af
domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende
forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden
lovgivning m.v.
Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante
at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis
være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for
etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en
tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere
tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af
domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”
Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk.
1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et
domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.
Betegnelsen ”lidle” fremstår som en fejlstavning af klagerens varemærke LIDL. Domænenavnet
”lidle.dk” fremstår således som en variant af – og er klart forveksleligt med – klagerens varemærke.
Indklagede har som anført ikke svaret i sagen og har således ikke givet en forklaring på sit valg af
domænenavn. Henset hertil finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede
ved registreringen af domænenavnet ”lidle.dk” har spekuleret i lighederne med klagerens
varemærke med henblik på at kunne lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til en anden
hjemmeside under det omtvistede domænenavn.
På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af
domænenavnet ”lidle.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god
domænenavnsskik.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 1, nr. 4, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”lidle.dk” skal overføres til klageren, Lidl Stiftung & Co. KG.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 16. december 2021
__________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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