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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0529 
 
 
Klager: 
 
Atlantic Airways 
Ground Floor Terminal 2 
Københavns Lufthavn 
2770 Kastrup 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Sergi Avaliani 
203 Nutsubidze Str. 
0186 Tbilisi 
Georgien 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”atlanticairways.dk” til klageren. 
 

Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. juni 2018 med tre bilag (bilag 1-3). 
 
Registreringsdato: 
 

Domænenavnet ”atlanticairways.dk” er registreret den 5. september 2013. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) registreret under navnet Atlantic 
Airways (CVR 20502002) med startdato den 10. november 1987. Klageren er registreret under 
branchekode 791100 Rejsebureauer. 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 
”atlanticairways.dk er købt af […] en person i Georgien kun til warehousing formål. 

 

… 
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Atlantic Airways har selvfølgeligt varemærke/navnerettigheder til atlanticairways.dk, da vi 

har været registreret under dette navn i Danmark siden 1987. Det blev også konstateret, da vi 

anlagde en klagesag over samme domæne og vandt retten til domænet, [jf. 

Domæneklagenævnets afgørelse af 7. november 2008 i sag 1572.] Desværre mistede vi det 

igen, fordi vi fejlagtigt ikke havde betalt. 

 

Den, som har registreret domænet i dag, har ikke andre intentioner end warehousing og 

typosquatting af vores brand. Der er ikke nogen anden logisk forbindelse, som man kan tænke 

sig og igen forbindelse til noget andet Atlantic Airways brand end vores.  

 

Han linker også til Atlantic Airways og fly til Færøerne som kun understrejer intentionen om 

warehousing og typosquatting.” 

 

Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt følgende udaterede skærmprint for 
domænenavnet ”atlanticairways.dk”: 
 

  
 
Ved opslag den 3. juli 2018 på ”atlanticairways.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: 
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Ved fornyet opslag herpå den 7. oktober 2018 fremstod hjemmesiden således: 
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Ved opslag den 7. oktober 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at 
indklagede er registrant af domænenavnet ”atlanticairways.dk”. Endvidere har sekretariatet 
konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SA14805-DK) yderligere er anført som registrant 
af følgende 72 domænenavne: 
 

airman.dk  

bilibi.dk 

bilke.dk 

bolka.dk 

bonaza.dk 

book2.dk 

borsem.dk 

brantex.dk 

btr.dk 

btv2.dk 

carmacoma.dk  

cartolease.dk  

chartis.dk  

cico.dk  

cyklisterne.dk  

darkmovies.dk  

dfdm.dk 

dropdesign.dk  

eleventra.dk  

endomomdo.dk 

facebookd.dk  

fleegard.dk  

formspring.dk  

fromsport.dk 

gfacebook.dk  

glyptotek.dk  

happystudio.dk  

huskompaniet.dk 

hvadkosterspidsenafenjet
jager.dk  

iccompany.dk  

jagtklubben.dk  

jobnat.dk 

laurtiz.dk 

lkrak.dk 

lrak.dk 

ludusweb.dk 

lycamobil.dk 

madamestoltz.dk 

marinetrafik.dk  

menid.dk 

muviestarplanet.dk  

nasdaqomx.dk 

noobrain.dk  

norbain.dk  

ordborgen.dk  

peugot.dk  

playbutik.dk  

radioprojekti.dk  
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ramasang.dk  

reiseplanen.dk  

reneault.dk  

risskovtravel.dk  

rv2.dk 

scanspeak.dk  

scheelke.dk  

seatguru.dk  

seogher.dk  

sermitsiaq.dk 

shoesandfriends.dk  

solresor.dk  

sportsmarster.dk  

talia.dk 

telefonkatalogen.dk  

tinglysing.dk  

tousrus.dk 

traffik.dk  

vintagekompagniet.dk  

xsessions.dk 

yrno.dk  

ytv2.dk  

yubii.dk  

zizzy.dk  

 
 

Sekretariatet har ved opslag den 7. oktober 2018 på de første 10 af indklagedes domænenavne 
konstateret, at der i 8 af tilfældene fremkom hjemmesider af lignede karakter, som fremkom ved 
opslaget på domænenavnet ”atlanticairways.dk” med en række ”relaterede links”. I 2 af tilfældene 
fremkom ingen hjemmesider. 
 
Ved sekretariatets søgning på ”atlantic airways” den 7. oktober 2018 i Google (www.google.dk) blev 
antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 44.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. 
Af de første 50 søgeresultater vedrørte 46 klageren, og 4 vedrørte andre flyselskaber. 
 
Det bemærkes, at klagenævnet siden 2015 har behandlet 4 sager (j.nr. 2015-0188, 2015-0119, 2015-
0146 og 2017-0090) mod samme indklagede som i denne sag, hvor indklagede havde handlet i strid 
med domænelovens § 25, stk. 1. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klager har en varemærke-/navnerettighed over betegnelsen atlantic airways, idet klager siden 
1987 har været registreret som selskab i Danmark under navnet Atlantic Airways,  

• at Klagenævnet for domænenavne ved afgørelse af 7. november 2008 overførte domænenavnet til 
klager, men at klager ved en fejl efterfølgende mistede domænet igen, da klager havde glemt at 
betale herfor, og 

• at indklagede alene har registreret domænenavnet ”atlanticairways.dk” med henblik på 
warehousing og typosquatting af klagers brand. 
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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, Sergi Avaliani, ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på 
grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Atlantic Airways, indsendte bilag, jf. § 11, 
stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.  
 
Klageren har efter det oplyste drevet virksomhed under selskabsnavnet og forretningskendetegnet 
”Atlantic Airways” gennem en årrække. 
 
Det omtvistede domænenavn er – bortset fra sammentrækningen af de to ord – identisk med klagerens 
forretningskendetegn og er blevet anvendt på en sådan måde, at nævnet finder det ubetænkeligt at 
lægge til grund, at formålet med den foretagne domænenavnsregistrering alene har været at snylte på 
klagerens forretningskendetegn. At domænenavnet er registreret med dette formål understøttes af 
indklagede øvrige domænenavnsregistreringer. 
 
Der foreligger derfor en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, hvorefter registranter ikke 
må registrere og anvende internetdomæner i strid med god domæneskik. 
  

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende  
 

A F G Ø R E L S E 
  
Registreringen af domænenavnet ”atlanticairways.dk” skal overføres til klageren, Atlantic Airways. 
Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 22. november 2018. 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 
 


