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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0090 
 
 
Klager: 
 
Scanleasing Danmark A/S 
Pakhustorvet 4, 1. 
6000 Kolding 
Danmark 
 
v/ advokat Martin Holm Land 
 
Indklagede: 
 
Sergi Avaliani 
Nutsubidze Street 203 
0186 Tbilisi 
Georgien 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”scanleasing.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. maj 2017 med et bilag (bilag 1).  
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”scanleasing.dk” er registreret den 4. juli 2016. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under 
navnet Scanleasing Danmark A/S (CVR-nummer 36037024) med startdato den 6. juli 2014. 
Scanleasing Danmark A/S har til formål at drive leasingvirksomhed og efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet er registreret under branchekode ”771100 Udlejning og 
leasing af biler og lette motorkøretøjer”. 
 
Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at Scanleasing Danmark A/S på nuværende tidspunkt gør brug af 
domænenavnet ”scanleasing.com” i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag den 4. juli 2017 på 



 2 

hjemmesiden www.whois.icann.org har sekretariatet konstateret, at domænenavnet 
”scanleasing.com” er registreret den 12. november 2010, og at ScanLeasing GmbH er anført som 
registrant af det pågældende domænenavn. 
 
Ved opslag den 4. juli 2017 på ”scanleasing.com” har sekretariatet taget følgende kopi: 
 

 
 
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 
 

”Klager driver virksomhed med udlejning og leasing af biler, jf. udskrift fra Erhvervsstyrelsen 

der fremlægges som bilag 1. 

 

Klager har siden 6. juli 2014 drevet virksomhed under navnet Scanleasing Danmark A/S, og 

har således anvendt navnet Scanleasing siden samme dato, jf. bilag 1. 

 

Klager anvender på nuværende tidspunkt domænenavnet scanleasing.com, men ønsker 

ligeledes, at gøre brug af domænenavnet scanleasing.dk. 

 

Domænenavnet scanleasing.dk blev imidlertid den 4. juli 2016 registreret af indklagede og 

anvendes for en hjemmeside, der alene indeholder links til andre hjemmesider. 

 

Hjemmesiden scanleasing.dk indeholder links til andre hjemmesider, som formidler leasing af 

biler. 

 

… 
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Navnet Scanleasing er et forretningskendetegn, der tilhører klager, hvorfor navnet er beskyttet 

mod andres uberettigede brug af navnet efter reglerne herom i markedsføringsloven og 

varemærkeloven. 

 

Indklagedes registrering af domænenavnet scanleasing.dk er således uretmæssig, da der er tale 

om uberettiget brug af navnet Scanleasing. 

 

Indklagede driver ikke virksomhed under navnet Scanleasing og hjemmesiden scanleasing.dk 

har intet selvstændigt indhold. 

 

Det må således lægges til grund, at domænenavnet scanleasing.dk er registreret med henblik 

på videresalg eller udlejning, hvilket er i strid med domænelovens § 25, stk. 2. 

 

Klager har anvendt navnet Scanleasing i forbindelse med sin virksomhed siden 2014, hvorfor 

klager erhvervede ret til navnet, herunder domænenavnet, før indklagede. 

 

Indklagede var således i ond tro da indklagede registrerede domænenavnet scanleasing.dk. 

 

Indklagedes registrering samt brug af domænenavnet scanleasing.dk er i strid med god 

domænenavnsskik, herunder særligt fordi der anvendes en andens virksomhedsnavn i domæne-

navnet og fordi der snyltes på klagers renommé.” 

 

Som bilag 1 har Scanleasing Danmark A/S fremlagt en udskrift af 1. maj 2017 fra Erhvervsstyrelsen 
vedrørende selskabet. 
 
Ved opslag den 4. juli 2017 på ”scanleasing.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: 
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Sekretariatet har ved opslag den 5. juli 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at Sergi 
Avaliani er registrant af domænenavnet ”scanleasing.dk”. Endvidere har sekretariatet i samme 
anledning konstateret, at Sergi Avaliani under samme bruger-id (SA26461-DK) er anført som 
registrant af yderligere 124 domænenavne ud over det omtvistede domænenavn. Det drejer sig således 
om følgende domænenavne: 
 
10monkeys.dk 
adressen.dk 
allabolag.dk 
allegro.dk 
aneby.dk 
astrospil.dk 
attico.dk 
backen.dk 
beautysecrets.dk 
bhane.dk 
billedetbladet.dk 
billettnet.dk 
billnet.dk 
bilthema.dk 
bizarre.dk 
boligsien.dk 
broger.dk 
btnyheder.dk 
buienradar.dk 
callmy.dk 
campusnet.dk 
canaldigetal.dk 
cilo.dk 
cooop.dk 
djof.dk 
drflive.dk 
drnyhederne.dk 
drtv2.dk 
ekstrabladetnyheder.dk 
emailkonsultation.dk 
emerco.dk 
emtv2.dk 
erotikdvd.dk 
erotikk.dk 
fdmr.dk 
fesbuk.dk 
ficken.dk 
filds.dk 
fiskeriforum.dk 
fjern.dk 
frederica.dk 
frederiksbergkommune.dk 

fysikfaget.dk 
gstreng.dk 
hjemisbilen.dk 
hubsch.dk 
hunterhouse.dk 
husvagn.dk 
illium.dk 
imhd.dk 
jasminlive.dk 
jubiispil.dk 
jultv2.dk 
justest.dk 
kampa.dk 
kjauktioner.dk 
koldingbiocenter.dk 
lanogsparbank.dk 
ligetilnu.dk 
lipkit.dk 
lotfi.dk 
louisana.dk 
malice.dk 
mazhr.dk 
midtspar.dk 
minitilbud.dk 
movizin.dk 
mp3songs.dk 
n0rdea.dk 
naturemusic.dk 
nbf.dk 
nemidnu.dk 
norwigen.dk 
novelas.dk 
nykridt.dk 
odin112.dk 
oltv2.dk 
omasex.dk 
orvsms.dk 
parksafe.dk 
regionsgolf.dk 
rejsenplanen.dk 
rejseplanene.dk 
rejserplanen.dk 

rkd.dk 
sanderumskolen.dk 
scousen.dk 
sefilmnet.dk 
sexabe.dk 
sexbilder.dk 
sexhamster.dk 
silkeborggym.dk 
sjooz.dk 
skaty.dk 
solaray.dk 
speis.dk 
spele.dk 
spilbilka.dk 
spilheste.dk 
sprogforbundet.dk 
strofa.dk 
studie43.dk 
studienetvia.dk 
superbogen.dk 
svedberg.dk 
tdc118.dk 
tela.dk 
ticknet.dk 
trug.dk 
tv2mad.dk 
tvguid.dk 
twlia.dk 
ultranyt.dk 
vefa.dk 
viastudienet.dk 
vintervej.dk 
viplay.dk 
vivino.dk 
vtca.dk 
waootv.dk 
wetteronline.dk 
windfinder.dk 
youseewebmail.dk 
zazar.dk 
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Sekretariatet har ved opslag den 5. juli 2017 på de første 10 af ovennævnte domænenavne, som Sergi 
Avaliani er registrant af, konstateret, at der i ni tilfælde fremkom hjemmesider af lignende karakter, 
som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”scanleasing.dk” med en række relaterede 
links, jf. således oven for sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag på det sidste af 
domænenavnene (”10monkeys.dk”) fremkom ingen hjemmeside. 
 
Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 5. juli 2017 på ”scanleasing” blev antallet 
af søgeresultater oplyst til at være ca. 8.660, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de 
første 50 søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne Sergi Avaliani. Derimod vedrørte 45 af de 
50 søgeresultater Scanleasing Danmark A/S, mens de øvrige fem søgeresultater vedrørte Scanleasing 
GmbH, som er registrant af domænenavnet ”scanleasing.com”, jf. oven for sagsfremstillingen. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 

Klageren har gjort gældende, 

• at Scanleasing Danmark A/S driver virksomhed med udlejning og leasing af motorkøretøjer, 

• at virksomheden siden den 6. juli 2014 har været drevet under navnet Scanleasing Danmark A/S, 

• at Scanleasing Danmark A/S pt. gør brug af domænenavnet ”scanleasing.com” i forbindelse med 
markedsføring af virksomhedens ydelser, 

• at Scanleasing Danmark A/S imidlertid også ønsker fremover at kunne gøre brug af domænenavnet 
”scanleasing.dk” i forbindelse hermed,  

• at Scanleasing Danmark A/S har konstateret, at domænenavnet ”scanleasing.dk” er registreret af 
Sergi Avaliani den 4. juli 2016, 

• at domænenavnet ”scanleasing.dk” pt. alene indeholder links til andre hjemmesider, som 
(ligeledes) formidler leasing af biler, 

• at hjemmesiden under domænenavnet ”scanleasing.dk” på denne vis heller ikke har noget 
selvstændigt indhold, 

• at navnet Scanleasing er et forretningskendetegn, der tilhører Scanleasing Danmark A/S, hvorfor 
det er beskyttet mod andres uberettigede brug af navnet, 

• at Scanleasing som forretningskendetegn bl.a. er beskyttet efter reglerne herom i 
markedsføringsloven og varemærkeloven, 

• at Sergi Avalianis registrering og brug af domænenavnet ”scanleasing.dk” er uretmæssig, idet 
indklagede ikke driver virksomhed under navnet Scanleasing, 

• at Scanleasing Danmark A/S har anvendt navnet Scanleasing forud for det tidspunkt, hvor Sergi 
Avaliani registrerede domænenavnet ”scanleasing.dk”, 

• at Sergi Avaliani således må have været i ond tro på tidspunktet for registreringen af 
domænenavnet ”scanleasing.dk”, 

• at Sergi Avalianis registrering og brug af domænenavnet ”scanleasing.dk” er i strid med god 
domænenavnsskik, idet der snyltes på Scanleasing Danmark A/S’ renommé, 

• at der tillige må antages, at domænenavnet ”scanleasing.dk” er registreret med henblik på 
videresalg eller udlejning, 

• at der således tillige foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2, og 

• at domænenavnet ”scanleasing.dk” på den baggrund bør overdrages til Scanleasing Danmark A/S. 
 
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 
blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
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Nævnets bemærkninger: 
 
Da Sergi Avaliani ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
Scanleasing Danmark A/S’ sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i 
klagenævnets forretningsorden af 1. marts 2016. 
 
Scanleasing Danmark A/S har gjort gældende bl.a., at Sergi Avalianis registrering og anvendelse af 
domænenavnet ”scanleasing.dk” er i strid med reglerne i markedsføringsloven. Som sagen foreligger 
oplyst over for klagenævnet, giver den derfor især anledning til at overveje, om Sergi Avalianis 
registrering og anvendelse af domænenavnet er i strid med § 22 i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om 
markedsføring (markedsføringsloven).  
 
Denne bestemmelse, der svarer til § 18 i den på tidspunktet for klagens indgivelse gældende 
markedsføringslov, har følgende ordlyd: 
 

”§ 22. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer 

dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med 

andre.”  

 
Scanleasing Danmark A/S er et aktieselskab, der siden den 6. juli 2014 – og dermed forud for Sergi 
Avalianis registrering af domænenavnet ”scanleasing.dk” – har drevet virksomhed med udlejning og 
leasing af motorkøretøjer, gennem brug af betegnelsen ”Scanleasing”. Det fremgår endvidere af 
sekretariatets undersøgelser i sagen, at betegnelsen ”Scanleasing” i helt overvejende grad på 
internettet forbindes med netop Scanleasing Danmark A/S. 
 
Klagenævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at Scanleasing Danmark A/S 
gennem sin brug af betegnelsen ”Scanleasing” i forbindelse med markedsføring af sine ydelser har 
opnået en kendetegnsret til ”Scanleasing” og dermed en beskyttelse mod, at andre anvender denne 
betegnelse eller betegnelser, der kan forveksles hermed, som forretningskendetegn, herunder som 
domænenavn, for konkurrerende virksomhed, jf. markedsføringslovens § 22.  
 
Domænenavnet ”scanleasing.dk” anvendes på nuværende tidspunkt af Sergi Avaliani på den måde, 
at det tilsyneladende anvendes for en annonceportal, som omfatter en række såkaldt ”relaterede 
links”. Disse relaterede links henviser ifølge sekretariatets undersøgelser i sagen bl.a. til en række 
forskellige udbydere af ydelser, som er identiske med dem, som Scanleasing Danmark A/S udbyder, 
det vil sige udlejning og leasing af motorkøretøjer. 
 
Klagenævnet finder på den baggrund, at Sergi Avalianis brug af domænenavnet ”scanleasing.dk” er 
egnet til at skabe risiko for forveksling med Scanleasing Danmark A/S og klagerens ydelser, der 
markedsføres under betegnelsen ”Scanleasing”, og at Scanleasing Danmark A/S derfor kan forbyde 
den nævnte brug efter markedsføringslovens § 22. Sergi Avaliani findes herefter ikke at have nogen 
legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”scanleasing.dk”. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende  
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A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet “scanleasing.dk” skal overføres til klageren, Scanleasing Danmark 
A/S. Overførslen gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 21. september 2017. 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


