KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0634
Klager:
Formula Swiss AG
Blegistrasse 13
6340 Baar
Schweiz
Indklagede:
INDUTECH ApS
Esrumvej 89
3000 Helsingør
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstande
Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”thcolie.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 19. september 2018 med otte bilag (bilag 1-8),
svarskrift af 5. oktober 2018 med otte bilag (bilag A-H), replik af 18. oktober 2013 uden bilag samt
duplik af 31. oktober 2018 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”thcolie.dk” er registreret den 4. marts 2014.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Formula Swiss AG er en schweizisk aktieselskab, der driver helsevirksomhed og siden
september 2013 har solgt helseprodukter og kosttilskud på internettet i hele Europa.
Siden 2017 har vi i stigende grad specialiseret os i at producere og sælge produkter fra
cannabisplanten, herunder cannabisolie, CBD olie, THC-olie m.m. primært via internettet til
mennesker og dyr i 12 europæiske lande.
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Siden lovliggørelsen af cannabis produkter med under 0.2% THC-indhold i Danmark den 1.
juli 2018 har vi på dagen og siden da hver dag annonceret i TV hos bl.a. DK4 med 5 til 10
daglige TV spots af 20 sekunders varighed for vores cannabis og CBD produkter.
Vi har også lanceret en dansk webshop på webadressen https://dk.formulaswiss.com, hvor vi
har publiceret flere end 200 artikler på dansk omkring CBD olie, cannabisolie, THC-olie
m.m. (bilag 2). Vi ønsker at anvende domænet thcolie.dk til en selvstændig webshop og
informationsportal om cannabisolie og THColie, da vores nuværende webadresse dels ikke er
nem at huske for kunderne, og fordi segmentet af kunder med interesse for CBD produkter er
væsentlig forskelligt for kundesegmentet med interesse for cannabisolie og THC-olie. Vi vil
have stor fordel af at overtage domænenavnet og anvende det i vores markedsføring, da det er
meget beskrivende for vores kerneprodukter og nemt at huske og genkende.
…
Indklagede INDUTECH ApS ejer domænet thcolie.dk, der er registreret 4. marts 2014 (bilag
3). Indklagede anvender ikke domænenavnet (bilag 4).
En gennemgang af de historiske anvendelser af domænet på WaybackMachine.org viser, at
domænet siden registeringen 4. marts 2014 aldrig har været anvendt (bilag 5).
Det er således tydeligt, at domænet ikke anvendes aktivt af indklagede og ikke har været taget
i brug siden 2005. Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af
domænenavnet ”thcolie.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i
domæneloven.
Indklagedes virksomhed beskæftiger sig ifølge forsiden med ”Indutech blev etableret i 1996,
og vi har mere end 20 års erfaring med at servicere skandinaviske bølgepap og kartonnage
producenter samt trykkerier.” En søgning på indklagedes website www.indutech.dk for
begreberne ”thc” eller ”thcolie” giver ingen resultater (bilag 6+7), hvorfor der tydeligvis
ingen relation er imellem virksomhedens fokus på maskiner til industriel produktion og
produktkategorien THC olie, der anvendes til smertelindring og kræftbehandling i forbindelse
med sygdomsforløb m.m.
En søgning hos DK-Hostmaster på indklagedes domæner viser, at der er registreret i alt fire
domæner af virksomheden under registrant ID IA6456-DK:
”hampwellness.dk”, ”hempwellness.dk”, ”thcwellness.dk” og ”thcolie.dk”. Ingen af de fire
domæner er i aktiv brug eller har relevans for virksomhedens forretningsområde og må
antages at være købt med spekulation eller ”warehousing” for øje.
Vi ønsker at anvende domænet til en dansk webshop indeholdende lovlige cannabisprodukter
i form af cannabisolie og THC-olie.”
Bilag 1 fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om
klageren.
Bilag 5 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at
der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”thcolie.dk”.
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Bilag 6 og 7 er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”indutech.dk”, hvoraf fremgår, at
der ikke fremkommer noget søgeresultat, når der på hjemmesiden søges på ordene ”thc” og
”thcolie”.
I svarskriftet er bl.a. anført følgende:
”Indutech ApS, Esrumvej 89, 300 Helsingør er et selskab stiftet in 1996, og driver handel med
maskiner og tilbehør til især det skandinaviske marked indenfor emballage.
Siden 2014 har vi samarbejdet med et amerikansk firma, der har specialiseret sig i,
produktion af maskiner (CO2 extraction maskiner), der bruges ved forædling af industriel
hamp og cannabis, hvormed det er muligt at producere CBD-olie og THC-olie.
Da maskiner til emballagebranchen og maskiner til fremstilling af CBD og THC-olie ikke har
meget til fælles, så har vi den 06.09.2014 stiftet firmaet HEMPWELLNESS ApS (CVRnummer 36082062) med adresse på Esrumvej 89, 3000 Helsingør.
Vi har i den forbindelse købt domænet www.hempwellness.com af en amerikansk broker for 5
cifret beløb i DKK.
Indutech har de sidste 20 år været kunde hos Unoeuro, som har hosted vores website og
domænenavne. Det var derfor mest praktisk for os at registrere vores nye domænenavne på
vores Indutech konto hos Unoeuro, da Hempwellness ApS endnu ikke var oprettet
Det er derfor irrelevant at inddrage Indutech og de aktiviteter, som er tilknyttet dette firma,
da det som nævnt kun skyldes rent praktiske årsager at domænenavne er registreret under
Indutech ApS.
Derimod er relevant at vi fra adressen Esrumvej 89, 3000 Helsingør er Europæisk kontor for
Isolate Extraction System Inc.
1886 Praririe Way
Suite 200
Louisville, CO 80027
USA
www.isolatesystems.com
Dette firma er førende indenfor produktion af maskiner til fremstilling af CBD og THC-olie
ved hjælp af en CO2 extraction proces.
Vi har derfor ved rettidigt omhu betalt og registreret domænet thcolie.dk den 4. marts 2014.
Vi har naturligvis vores egne planer med dette domæne, som vi vil bruge til kommercielt at
markedsføre vores maskiner CO2 extraction maskiner der fremstiller THC olie samt på et
senere tidspunkt, når det er blevet lovligt i Danmark, at producere og sælge THC-olie.
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Vi har alene indenfor de sidste seks måneder deltaget med en Isolate Extraction Systems Inc.
stand på 5 forskellige cannabis messer i Europa.
Isolate Extraction System har været med-producent på en 45 minutter tv-udsendelse om CO2
extraction og THC-olie i samarbejde med Fox Business News. Denne tv-udsendelse vil blive
sendt på Fox Business News (18 millioner seere) og vi ønsker at streame denne udsendelse
fra websitet www.thcolie.dk for sælge vores kommercielle produkter og generelt oplyse om
CO2 extraction og THC-olie.
Vi har i den forbindelse allerede haft udgifter til vores webdesigner til
dette fremtidige projekt.
Det eneste firma i Danmark, som har tilladelse til at sælge Cannabis olie (THC-olie) er
Stenocare, Denne tilladelse fra lægemiddelstyrelsen blev givet den 2.7.2018 og gælder kun
THC-olie importeret fra Canada. Så sælg af THC-olie er noget helt nyt – hvis det altså ikke
skal gøres lovligt.
Det er ikke lovligt at sælge CBD og THC-olie fra Schweiz (Schweiz er udenfor EU/EØS) til
Danmark, selv med THC-indhold under 0,2 %, hvilket skyldes af indholdet af CBD er så højt,
at lægemiddelstyrelsen vurderer det til at været lægemiddel og er derfor receptpligtig (bilag
F + G)
Formula Swiss AG har i skriftligt svar bekræftet af deres produkt i Danmark er blevet
vurderet til at være et lægemiddel (bilag H)
Klager angiver i sagsfremstilling af de først fra 2017 er begyndt at sælge at sælge produkter
fra cannabisplanten, hvilket må siges at være et nyt område for Dem. Vi har allerede i 2014
som en forberedende handling registreret vore domænenavne.
Det er useriøst, at klager som er kommet, så sent på markedet prøver at gøre krav på vores
domænenavn, når vi har arbejdet med disse produkter flere år inden klager får den ide, at de
også gerne vil ind i denne her branche med salg af THC-olie.
Vi har modtaget en del henvendelser på det seneste fra firmaer, der kan se en fordel ved at
købe domænenavnet www.thcolie.dk fra os, hvilket vi altid har afslået, det vi selv skal bruge
domænet.
…
Vi har i sagsfremstillingen forklaret hvorfor domænenavnet er blevet registeret under
Indutech ApS, hvilket skyldes rent praktiske grunde.
Vi har oprettet i 2014 oprettet Hempwellness ApS, hvor vi planlægger at aktiviteterne
vedrørende salg af CO2 extraction maskinerne, CBD-olie og THC-olie skal indgå i takt med
at det bliver lovligt. (bilag A) hvilket også skal ske under domænet www.thcolie.dk
Hempwellness ApS er oprettet med branchekoden: Helsetjenester
Vi har med (bilag B) dokumenteret at fra vores adresse Esrumvej 89, 3000 Helsingør at vi
Europæisk kontor for Isolate Extraction Systems Inc. Hvorfra vi markedsfører maskiner der
fremstiller THC-olie.
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For at underbygge sammenhængen imellem THC-olie og vores maskiner vedhæfter vi (bilag
C+D+E)
Lægemiddelstyrelsens information om lovligheden at sælge CBD og THColie på det danske
marked (bilag F+G)
Formula Swiss AG skriftlige bekræftelse på, at deres produkter er af lægemiddelstyrelsen
blevet vurderet til at være et lægemiddel (bilag H)
Det er forsat ikke tilladt at sælge lægemidler uden en tilladelse fra lægemiddelstyrelsen, og
lægemidler med CBD er forsat receptpligtige.
Vi afviser påstanden om, at vi ikke overholder god domænenavnsskik. Jf. § 25, stk. 1. i
domæneloven.
Klager skriver i begrundelse, at vi ikke har anvendt domænet siden 2005, det er ikke korrekt.
Vi har først indregistreret domænet 04.03.2014.
Vi afviser fuldstændigt påstanden om vi har købt vores domæner med spekulation eller
”warehousing” for øje.
Vi har aldrig solgt et vores domænenavne, da vi selv skal bruge disse.
Vi ønsker kun at bruges vores domæner til lovlige formål i henhold til dansk lovgivning.”
Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift med oplysninger om virksomheden Hempwellness
ApS, der er registreret i branchen ”Sundhedsvæsen i øvrigt” og ”Helsetjenester”.
Bilag B fremstår som skærmprint fra hjemmesiden for ”Isolate Extraction Systems” (IES), hvorpå
indklagedes adresse er angivet som ”European Office”.
Bilag C fremstår som en oversigt med visse tekniske oplysninger om maskinmodeller, der
produceres af ”Isolate Extraction Systems”.
Bilag D fremstår som produktark fra ”Isolate Extraction Systems” vedrørende metoden
”decarboxylation”, der indebærer en bearbejdning af cannabis.
Bilag E er kopi af produktbeskrivelse/markedsføringsmateriale vedrørende Isolate Extraction
Systems’ ”Hemp Oil”, der beskriver det pågældende produkt sammenlignet med ”medicinsk
marihuana”.
Bilag F er kopi af en nyhedsartikel af 13. august 2018 fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om
regler og risici ved køb af medicin på internettet.
Bilag G er kopi af en nyhedsartikel af 4. juli 2018 fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside med
overskriften ”Ændring af THC-grænsen fra 1. juli 2018”.
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Bilag H er kopi af e-mail af 24. september 2018 fra indklagede til klageren, hvori indklagede
forespørger, om den af klageren udbudte olie af Lægemiddelstyrelsen er vurderet som et
lægemiddel eller et kosttilskud.
I replikken er bl.a. anført følgende:
”Indklagede INDUTECH ApS ejer domænenavnet ”THColie.dk”, der er registreret 4. marts
2014 (bilag 3). Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt (bilag 4) og har ikke gjort det
i mere fire år.
Hvad indklagedes ejerkreds eller amerikanske forretningsforbindelser i øvrigt ejer af andre
selskaber samt disse selskabers planer og intentioner for fremtiden er ikke relevant for sagen
og forklarer ikke den manglende ibrugtagning frem til oktober 2018. Der har til dato været
rig mulighed for at benytte domænet til hensigtsmæssige og relevante formål som f.eks. at
informere om THC-olie som produkt, anvendelsesmuligheder, forskning, lovgivningen,
maskiner og udstyr, produktionsprocesser eller andet indhold siden 2014. Der er ikke nogle
juridiske argumenter for ikke at have taget domænet i aktivt brug.
At indklagede efter vores anmodning om at benytte domænenavnet ”THColie.dk” i fremtiden
muligvis vil anvende det danske domæne for at streame udsendelser fra Fox Business News
for et andet selskab med samme ejer opfatter vi ikke som et sagligt og validt argument i
sagen.
Vi mener forsat ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet
”thcolie.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.
Vi ønsker at benytte domænenavnet til informere om THC olie til gavn for danske forbrugere
samt anvende det til en webshop, der lovligt sælger olier med maksimalt 0.2% koncentration
af THC. Til dette formål vil det have stor værdi for os i vores forretning.
Indklagede kontaktede Formula Swiss AG telefonisk den 21. september 2018. Efter en
behagelig telefonsamtale på cirka en times varighed blev vi tilbudt at købe domænenavnet af
indklagede til en pris på kr. 100.000,-, hvilket vi afslog til stor utilfredshed for indklagede.
Det er uvedkommende for den aktuelle sag, men for god ordens skyld bør nævnes, at Formula
Swiss AG følger gældende dansk og europæisk lovgivning og at vores markedsføring og
produkter er godkendt af jurister hos TV2 og DK4 i Danmark, der har reklameret for
produkterne siden lovliggørelsen 1. juli 2018, samt godkendt af vores interne jurister samt
juridiske eksperter fra Tyskland og England.”
I duplikken er bl.a. anført følgende:
”Klager FORMULA SWISS AG har i Deres sagsfremstilling lagt meget vægt på at
domænenavnet www.thcolie.dk blev i 2014 registreret under INDUTECH ApS. som er aktiv i
en anden branche end den som THC-olie tilhører, det skyldes udelukkende at Unoeuro altid
har hosted vores website og dertil tilhørende domænenavne, så derfor var det kun naturligt at
de blev registreret under Indutech ApS, da Hempwellness ApS endnu ikke var oprettet.
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Vi kontaktede klager for at fortælle ovenstående sammenhæng, og at vi havde været aktive
indenfor branchen med udvikling / produktion af THC-olie siden 2014, samt havde stiftet et
nyt selskab Hempwellness ApS som skal anvende domænenavnet.
Vi opfordrede Formula Swiss AG til at trække sin klage tilbage, nu når de var blevet oplyst
om sagens rette sammenhæng, men dette ønskede Formula Swiss ikke.
Vi har aldrig solgt et domænenavn, og har heller ingen planer om det, da vi selv skal bruge
det.
Vi har på intet tidspunkt tilbudt Formula Swiss AG, at kunne købe vores domænenavn, det er
direkte løgn at påstå dette.
Vi er et dansk indregistreret firma, og derfor overholder vi gældende dansk lovgivning, at
andre firmaer udenfor EU omgår dette kan vi ikke gøre noget ved.
Det er ikke lovligt at sælge THC olie i Danmark, heller ikke med en koncentration af mindre
end 0,2 % THC, da indholdet af CBD er så stort, at det betragtes som et lægemiddel. Formula
Swiss AG skriver selv i deres mail (bilag H) at deres produkt er blevet vurderet til at være et
lægemiddel og dermed bliver loven omgået.
Vi har registreret domænenavnet i 2014, som en forbedrende rettidig handling til vores egne
kommercielle planer, at Formula Swiss AG, der først er aktiv i branchen i 2017 pludselig
finder udad, at det kan berige Deres egen forretning ved at overtage vores domænenavn, er
hverken et sagligt eller validt argument.”
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”formulaswiss.com” har sekretariatet den
8. december 2018 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 2:
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Sekretariatet har ved opslag konstateret, at der den 20. september 2018 ikke var en hjemmeside med
reelt indhold på domænenavnet ”thcolie.dk”, jf. bilag 4.
Ved fornyet opslag den 8. december 2018 blev viderestillet til domænenavnet ”isolatesystems.com”
hvorfra sekretariatet har taget følgende kopier:
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Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – IA6456-DK – har registreret i
alt følgende fire domænenavne: ”hampwellness.dk”, ”hempwellness.dk”, ”thcolie.dk” og
”thcwellness.dk”.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
 at klageren er en schweizisk helsevirksomhed, der siden september 2013 har solgt
helseprodukter og kosttilskud på internettet i hele Europa,
 at klageren siden 2017 i stigende grad har specialiseret sig i at producere og sælge produkter fra
cannabisplanten, herunder cannabisolie, CBD-olie, THC-olie m.m.,
 at klageren siden lovliggørelsen af cannabisprodukter med under 0.2% THC-indhold i Danmark
den 1. juli 2018 hver dag har annonceret på TV hos bl.a. DK4 med 5 op til 10 daglige TV-spots
af 20 sekunders varighed for klagerens cannabis- og CBD-produkter,
 at klageren har lanceret en dansk webshop på domænenavnet ”formulaswiss.com”, hvor
klageren har publiceret flere end 200 artikler om CBD-olie, cannabisolie, THC-olie m.m.,
 at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”thcolie.dk” til en selvstændig webshop og
informationsportal om cannabisolie og THC-olie,
 at indklagede ikke anvender domænenavnet ”thcolie.dk” og aldrig har anvendt det siden dets
registering den 4. marts 2014,
 at betegnelserne ”thc” og ””thcolie” ikke anvendes på indklagedes hjemmeside, og der
tydeligvis ikke er nogen relation mellem indklagedes fokus på maskiner til industriel produktion
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og THC-olie, der anvendes til smertelindring og kræftbehandling i forbindelse med
sygdomsforløb m.m.,
at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”thcolie.dk” er i strid med god
domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1,
at indklagede under samme bruger-ID har registreret i alt fire domænenavne, og ingen af disse
fire domænenavne anvendes aktivt eller har relevans for indklagedes forretningsområde,
at domænenavnet ”thcolie.dk” må antages at være købt med spekulation eller ”warehousing” for
øje, og
at indklagede den 21. september 2018 har været i telefonisk kontakt med klageren, i hvilken
forbindelse indklagede tilbød at overdrage domænenavnet til klageren for 100.000,- kr.

Indklagede har gjort gældende,
 at indklagede er stiftet i 1996 og driver handel med maskiner og tilbehør til især det
skandinaviske marked inden for emballage,
 at indklagede siden 2014 har samarbejdet med et amerikansk firma, der har specialiseret sig i
produktion af maskiner, der bruges ved forædling af industriel hamp og cannabis, hvormed det
er muligt at producere CBD-olie og THC-olie,
 at indklagede har stiftet selskabet HEMPWELLNESS ApS, der har samme adresse som
indklagede, med henblik på at markedsføre maskiner til fremstilling af CBD- og THC-olie,
 at indklagede har erhvervet domænenavnet ”hempwellness.com”,
 at domænenavnet ”thcolie.dk” er registreret til brug for HEMPWELLNESS ApS,
 at indklagede er europæisk kontor for ”Isolate Extraction System Inc.”, der er førende inden for
produktion af maskiner til fremstilling af CBD- og THC-olie ved hjælp af en CO2-extraction
proces,
 at indklagede har planer om at bruge domænenavnet ”thcolie.dk” til at markedsføre CO2extraction maskiner, der fremstiller THC-olie, når det er blevet lovligt i Danmark at producere
og sælge THC-olie,
 at indklagede ønsker fra domænenavnet ”thcolie.dk” at streame en 45 minutter lang tvudsendelse om CO2-extraction og THC-olie, som Isolate Extraction System har været medproducent på, for at markedsføre indklagedes produkter og generelt oplyse om CO2 extraction
og THC-olie,
 at det ikke er lovligt at sælge CBD- og THC-olie fra Schweiz til Danmark, selv med THCindhold under 0,2 %,
 at klager først er begyndt at sælge produkter fra cannabisplanten efter indklagedes registrering
af domænenavnet ”thcolie.dk” i 2014,
 at indklagede har fået en del henvendelser fra firmaer, der ønsker at overtage domænenavnet
”thcolie.dk”, hvilket hver gang er blevet afslået, da indklagede selv skal bruge domænenavnet,
 at indklagede har handlet i overensstemmelse med god domænenavnsskik, jf. domænelovens §
25, stk. 1,
 at indklagede ikke har købt vores domænenavnet ”thcolie.dk” med henblik på spekulation eller
”warehousing”,
 at indklagede aldrig har solgt et af sine domænenavne,
 at indklagede kontaktede klageren for at fortælle, at indklagede havde været aktiv inden for
branchen med udvikling og produktion af THC-olie siden 2014 samt havde stiftet et nyt selskab,
Hempwellness ApS, som skal anvende domænenavnet ”thcolie.dk”, og
 at det ikke er korrekt, at indklagede skulle have tilbudt klageren at købe domænenavnet
”thcolie.dk”.
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Nævnets bemærkninger:
Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet
”thcolie.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 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
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.
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Klageren har oplyst i stigende grad siden 2017 at have specialiseret sig i at producere og sælge
produkter fra cannabisplanten, herunder cannabisolie, CBD-olie, THC-olie m.m., og at klageren
siden den 1. juli 2018 har annonceret på TV med daglige TV-spots for klagerens cannabis- og
CBD-produkter. Klageren har endvidere lanceret en dansk webshop på domænenavnet
”formulaswiss.com”, hvor klageren har publiceret artikler om CBD-olie, cannabisolie, THC-olie
m.m. Klageren har oplyst at have planer om at anvende domænenavnet ”thcolie.dk” til en
selvstændig webshop og informationsportal om cannabisolie og THC-olie. En sådan anvendelse af
domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og klagenævnet finder på den
anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet
”thcolie.dk”.
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og
anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”thcolie.dk” indeholder en
sammenstilling af betegnelsen THC, der er betegnelsen for det vigtigste euforiserende stof i
cannabis og det almindelige ord ”olie”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig
interesse i at råde over domænenavnet.
Indklagede har oplyst siden 2014 at have samarbejdet med et amerikansk firma, der har
specialiseret sig i produktion af maskiner, der bruges til forædling af industriel hamp og cannabis,
hvormed det er muligt at producere CBD-olie og THC-olie. Indklagede har oplyst at have stiftet
selskabet HEMPWELLNESS ApS med henblik på at markedsføre maskiner til fremstilling af
CBD- og THC-olie, og domænenavnet ”thcolie.dk” er registreret til brug for denne virksomhed.
Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede fortsat har en interesse i at kunne
disponere over domænenavnet ”thcolie.dk” med henblik på at udnytte det på en måde, som afspejler
dets signalværdi.
Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det
omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter
ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret
og opretholdt registreringen af domænenavnet ”thcolie.dk”. Det forhold, at indklagede i en længere
periode ikke har anvendt domænenavnet aktivt, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25,
stk. 1.
Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af
domænenavnet ”thcolie.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På denne baggrund og efter
en vurdering af sagens øvrige omstændigheder finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at
indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2.
Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at
indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden
måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade
domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

AFGØRELSE
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Der kan ikke gives klageren, Formula Swiss AG, medhold.

Dato: 17. januar 2019

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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