KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2017-0113
Klager:
Behandl os ordentligt
Vestre alle 20
7800 Skive
Indklagede:
John Nielsen
Mølagervej 6
8382 Hinnerup
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Domænenavnet ”behandlosordentligt.dk” skal overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke nedlagt påstand i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. juni 2017 med syv bilag (bilag 1-7) og e-mail
fra indklagede af 20. juni 2017 uden bilag.
Registreringsforhold:
Domænenavnet ”behandlosordenligt.dk” er registreret den 7. februar 2013.
Sagsfremstilling:
Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (herefter CVR) er registreret
med navnet ”Behandl os ordentligt”, med startdato den 25. november 2010 i branchekoden ” 949900
Andre organisationer og foreninger i.a.n.”.
I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen:
”Den 19. april 2010 blev foreningen Behandl os ordentligt stiftet som en non profit frivillig
forening. Foreningen var dengang og er stadig den eneste landsdækkende forening af samme
virke og navn. Der var dengang kun en blandt foreningens medlemmer med viden omkring
ejerskab af domæner og hjemmesider, så indklaget forslog at oprette domænet
behandlosordentligt.dk til foreningen og i foreningens navn, som så blev indført i vedtægterne.
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Webhotellet blev 123hjemmeside.dk. Desværre var ingen vidne om at indklaget havde registreret
domænet i eget navn og ikke foreningens. Domænet blev købt af indklagede efter stiftelsen af
foreningen og med henblik på at han skulle være webmaster, men det nåede aldrig så langt, da
indklagede kort tid efter forlod foreningen og oplyste bestyrelsen at han aldrig ville overdrage
domænet til foreningen og derfor mener foreningen at han har handlet i ond tro for ellers ville
indklaget have overdraget eller registreret domænet i foreningens navn fra start af.
Foreningen er i dag meget afhængig af domænet, da alt kommunikation går ud via hjemmesiden
til over 30.000 medlemmer og andre besøgende. Der er mange som henter stor hjælp via
hjemmesiden. Behandl os ordentligt er ved at søge beskyttelse af foreningens navn og logo.
Foreningen har en enkelt gang taget kontakt til indklagede, men uden held for dialog eller
overdragelse af domæne
[…]
Foreningen har siden da været nødt til at benytte andet domæne. Foreningen har hele tiden haft
navnet Behandl os ordentligt og dermed også i foreningen logo. Det vil derfor sige at uanset om
der er tale om logo, foldere, over 130 Facebook grupper, banner mm. Har foreningen beholdt
sit navn Behandl os ordentligt. Foreningen er også registreret med CVR.nr., offentlige
myndigheder, fonde, puljer og bankkonto med foreningens navn Behandl os ordentligt.
Domænet som indklager er i besiddelse af er identisk med alt hvad foreningen Behandl os
ordentligt står for af navn, logo og andre kendetegnsrettigheder.
Indklagede benytter udelukkende som link til favrskov-online.dk som intet har med domænets
navn at gøre og derfor ser vi det som en chikane af vores forening.
Foreningens bestyrelse mener at indklagede har benyttet som medlem af foreningen og
bestyrelsens uvidenhed til at tilføje sig som registrant af domænet behandlosordentligt.dk som
en bevidst handling og dermed gøre brug af domænenavnet som indklaget har handlet i strid
med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, og § 25, stk. 1.”
Klageren har som bilag 1 fremlagt foreningens ”Formål/Vedtægter”, hvoraf bl.a. fremgår, at
foreningens formål er ”at give interesserede i Danmark mulighed for at samles om deres fælles
arbejde at forbedre forholdene for folk på overførelses indkomst…”
Klageren har som bilag 2 fremlagt, hvad der fremstår som en udateret alternativ version af klagen,
hvor der i tillæg til de ovenfor anførte oplysninger bl.a. fremgår følgende:
”Først nu efter foreningens bestyrelse har haft kontakt med advokat Tina Møller som oplyste at
foreningen har ret til at få overdraget domænet, har foreningen derfor besluttet at indsende en
klage.
[…]
Besøgende til foreningen hjemmeside som fejlagtigt ikke kender foreningens domæne, men tror
det staves på samme måde som foreningens navn vil blive linket til favrskov-online.dk som på
ingen måde omhandler det som har med Behandl os ordentligt at gøre og derfor misvisende for
nye besøgende til foreningens hjemmeside. I værste fald er der borgere som mister vigtige
informationer som foreningens frivillige kunne give disse borgere.”
Klageren har som bilag 3 fremlagt en kopi af foreningens logo.
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Klageren har som bilag 4 fremlagt en kopi af foreningens brevpapir, hvoraf domænenavnet
”behandlosordenligt.dk” fremgår. Det omtvistede domænenavn ”behandlosordentligt.dk” fremgår
ikke.
Klageren har som bilag 5 fremlagt en kopi af foreningens folder, hvoraf domænenavnet
”behandlosordenligt.dk” fremgår. Det omtvistede domænenavn ”behandlosordentligt.dk” fremgår
ikke.
Klageren har som bilag 6 fremlagt en kopi af foreningens nyhedsbrev med titlen ”FOLKETS
ORGANISATION” og ”BOO-NYHEDSBREV” dateret maj 2017. Af nyhedsbrevet fremgår
referencer til domænenavnet ”behandlosordenligt.dk”. Det omtvistede domænenavn
”behandlosordentligt.dk” fremgår ikke.
Klageren har som bilag 7 fremlagt hvad der fremstår som en udateret udskrift fra en ikke nærmere
specificeret hjemmeside vedrørende ”Favrskov online”.
Ved opslag på ”behandlosordentligt.dk” den 20. juni 2017 blev sekretariatet automatisk viderestillet
til ”favrskov-online.dk”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi, som i det væsentlige fremstår
identisk med bilag 7:

Ved sekretariatets fornyede opslag på ”behandlosordentligt.dk” den 23. september 2017 blev
sekretariatet ligeledes viderestillet til ”favrskov-online.dk”, hvor hjemmesiden i det væsentlige
fremstod uændret.
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Ved en søgning på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), har sekretariatet
konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet ”behandlosordenligt.dk” i alt ni gange
i perioden 25. marts 2011 til den 3. oktober 2016. Internet Archive Wayback Machine har siden 23.
maj 2013 arkiveret hjemmesider, som fremstår som en viderestilling til domænenavnet ”favrskovonline.dk”.
Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 23. september 2017 på
”behandlosordentligt” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 765, når søgningen blev
afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte samtlige 50 resultater
klageren.
Sekretariatet har konstateret, at der forud for klagens indgivelse stod en tredjemand på venteliste til
domænenavnet ”behandlosordentligt.dk”.
Efter modtagelsen af klageskriftet meddelte indklagede ved e-mail til Klagenævnet af 20. juni 2017
følgende:
”Jeg har ingen problemer med at overdrage domænenavnet til foreningen.
Jeg har dog aldrig haft noget med dem at gøre. Har aldrig været medlem eller skulle være
webmaster.”
Ved e-mail af 20. juni 2017 anmodede sekretariatet indklagede om at underskrive en
overdragelsesformular og returnere den til sekretariatet senest den 27. juni 2017, hvorefter
sekretariatet ville videresende formularen til klageren til underskrift.
Sekretariatet har imidlertid ikke modtaget den fremsendte overdragelsesformular i underskrevet stand
fra indklagede.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har bl.a. gjort gældende,
• at Behandl os ordentligt er stiftet som en non-profit organisation,
• at klageren er en landsdækkende organisation,
• at indklagede har været medlem af foreningen,
• at indklagede ved registreringen af domænenavnet var det eneste medlem med relevant viden om
domænenavne,
• at indklagede registrerede domænenavnet på vegne af foreningen,
• at klageren ikke var vidende om, at domænenavnet blev registreret til indklagede,
• at indklagede ved sin udtræden af foreningen oplyste klagerens bestyrelse, at han aldrig ville
overdrage domænenavnet til klageren,
• at indklagede har handlet i ond tro, da han ellers ville have registreret domænenavnet i klagerens
navn,
• at klagerens virke er meget afhængigt af domænenavnet, da klagerens kommunikation til
foreningens medlemmer sker via hjemmesiden,
• at klagerens navn er identisk med domænenavnet,
• at klageren er ved at søge beskyttelse af foreningens navn og logo, og
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•

at indklagede har handlet i strid med god domæneskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, og § 25,
stk. 1.

Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand.
Nævnets bemærkninger:
Indklagede har ved sin e-mail af 20. juni 2017 taget bekræftende til genmæle over for klagerens
påstand om, at registreringen af domænenavnet ”behandlosordentligt.dk” skal overføres til klageren.
Indklagede har imidlertid ikke, til trods for sekretariatets opfordring hertil, underskrevet og indsendt
overdragelsesformular vedrørende domænenavnet.
Klagenævnet finder, at indklagede ved sin benyttelse af domænenavnet ” behandlosordentligt.dk”
samt ved under de foreliggende omstændigheder at undlade at medvirke til at overføre domænenavnet
”behandlosordentligt.dk” til klageren har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i
lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har
følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik.”
Det bemærkes, at nævnet ikke herved har taget stilling til retsforholdet mellem klageren og den
tredjemand, som har stået på venteliste til domænenavnet.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ” behandlosordentligt.dk” skal overføres til klageren, Behandl os
ordentligt. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 12. oktober 2017
___________________
Kaspar Linkis
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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