KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2017-0269

Klager:
Mathias Sørensen
Skovvej
4291 Ruds Vedby
Indklagede:
Dounia Latrache
Gulkløvervænget 24
2625 Vallensbæk
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”ellah.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. oktober 2017 med to bilag (bilag 1-2).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”ellah.dk” er registreret den 7. juli 2016.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Den 21-09-2017 skrev jeg til hostmaster, at jeg gerne ville have det domæne. jeg havde
kigget på det ca i 1 måned før jeg skrev. For at se om der ville ske ændringer, men intet er
sket på sitet i ca 2½ måned.
Jeg har kigget på dette domæne i ca. nu 2½ måned og der er den samme fejl side..
Jeg ville ikke lave denne klage, hvis der stod at site var under opbyggelse.
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bilag 1: jeg skrev til siden, men enten virker den ikke, ellers så svare de ikke.. (ja mit engelsk
er ikke så godt)
bilag 2: jeg skrev til hostmaster samme dag om siden om hvad jeg kunne gøre for at overtage
dette domain..
…
jeg har prøvet at komme i kontakt til personen der ejer siden og det nu ca. 20 dage siden.. og
har ikke fået svar
Den mail der er på siden er webmaster@ellah.dk som jeg har prøvet at skrive til.. men den
virker ikke/svare ikke tilbage.
Personen der er oplyst som ejer af domainet på hostmaster, har ingen oplysninger på krak
eller degulesider
Jeg vil rigtig gerne eje dette domæne, så jeg kan lave en side til en person, som livestreamer
at han spiller pc spil. hans " onlinenavn" er
"ellahdk"
- 22500 følgere
-450.000 har set hans stream.
- når han er live kigger 70-600 personer med.
- 400 abonenter som betaler 5$ hver om måneden for at støtte ham på www.twitch.tv/ellahdk
dette er penge som siden jeg vil eje, IKKE kommer til at få noget af. Da det er en
oplysningsside.
derfor syntes jeg det var åbenlyst at bruge dette domæne
" ellah.dk " hvor det vil være muligt og se hans stream, samt hvor han kan have begivenheder
om hvilke arrangementer han kommer til og andre gode hjælpe ting.
DET SIDEN SKAL BRUGES TIL:
dette vil være en side som er til oplysninger
fx. om han kommer til et lanparty den dato til den dato. eller andre oplysninger. IKKE FOR
AT TJENE PENGE.
- denne side er for mig vigtig han ikke ved noget om, da det skal være en overraskelse til hans
30års fødselsdags gave her den 29.okt hvis dette kan nå og gå igennem.
jeg har ringet ind, og tænker at det nok bliver en forsinket gave”

Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af e-mail dateret ”Thu 9/21” fra klageren til e-mailadressen
”webmaster@ellah.dk”, hvori klageren anmoder om at købe domænenavnet ”ellah.dk”.
Bilag 2 er kopi af e-mail dateret ”Thu 9/21” fra klageren til DK Hostmaster med forskellige
spørgsmål om domænenavnet ”ellah.dk”.
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Ved opslag har sekretariatet konstateret, at der den 17. januar 2018 ikke var en hjemmeside med
reelt indhold på domænenavnet ”ellah.dk”.
Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der ikke er
arkiveret nogle hjemmeside på domænenavnet ”ellah.dk”.
Ved en søgning i Google den 17. januar 2018 har sekretariatet konstateret, at der findes en mandlig
livestreamer med navnet ”EllahDK”, der på forskellige hjemmesider beskrives som blandt de mest
populære i Danmark.
Ved opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside har sekretariatet konstateret, at der i 2018 var
registreret 8 kvinder i Danmark med fornavnet Ellah og ingen personer med efternavnet Ellah.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at der ikke er nogen aktivitet på domænenavnet ”ellah.dk”,
• at klageren har prøvet at komme i kontakt med indklagede men uden held,
• at klageren vil anvende domænenavnet ”ellah.dk” til en hjemmeside for en person, der under
onlinenavnet ”ellahdk” onlinestreamer PC-spil, og som har 22.500 følgere,
• at den planlagte hjemmeside på domænenavnet ”ellah.dk” for personen med onlinenavnet
”ellahdk” skulle være en gave og en overraskelse for den pågældende på dennes 30 års
fødselsdag, og
• at domænenavnet ”ellah.dk” ikke skal bruges til at tjene penge.
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 klageren har oplyst, at domænenavnet ”ellah.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for
klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og
erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner
(domæneloven).
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 af 2. august 2017.
Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i
klagen i medfør af § 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”.
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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 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
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.
Det fremgår af sagens oplysninger, at ”Ellah” er et pigefornavn, og at ”EllahDK” er
profilnavnet/kunstnernavnet for en mandlig onlinestreamer. Klageren har oplyst at ville bruge
domænenavnet ”ellah.dk” til en hjemmeside med oplysninger om denne onlinestreamer, og at
hjemmesiden skulle være en gave og en overraskelse for den pågældende på dennes 30 års
fødselsdag. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke, at klageren har adkomst til
domænenavnet ”ellah.dk”, der er kvasi-identisk med kunstnernavnet ”EllahDK”.
Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har
derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over
domænenavnet ”ellah.dk”.
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Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende
tidspunkt, finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i
domænenavnet ”ellah.dk” overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder
herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”ellah.dk” ikke indebærer
en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.
Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes
fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”ellah.dk” skulle være illoyal eller på anden måde
retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede har været først i tid med hensyn til at lade
domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Der kan ikke gives klageren, Mathias Sørensen, medhold.

Dato: 13. februar 2018

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Jeppe Juul
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