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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0119 
 
 
Klager: 
 
Kirkens Korshær 
Nikolaj Plads 15 
1067 København K 
Danmark 
 
v/advokat Martin Utiger 
 
Indklagede: 
 
ms Tetyana Andryuchyenho 
Gongadze Avenue 30 59 
04215 Kiev 
Ukraine 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

 
Principalt: Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk” til klageren. 
 
Subsidiært: Domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk” slettes. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 27. maj 2020 med fem bilag (bilag 1-5). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk” er registreret den 3. oktober 2019. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af 
klageren som bilag 5, er registreret under navnet Kirkens Korshær (CVR-nummer 82883711) med 
startdato den 1. april 1964. Klageren er registreret under branchekode 889910 ”Foreninger, legater 
og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål”. Klagerens formål er ifølge 
vedtægterne bl.a. at ”yde hjælp til nødstedte mennesker i Danmark”. 
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I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Domænenavnet var indtil slut september / start oktober 2019 ejet af en medarbejder i Kirkens 

Korshærs afdeling i Køge. Sitet var hostet hos UnoEuro. Kirkens Korshærs afdeling i Køge 

valgte at ophøre med domænet, da de i stedet ønskede at kun at benytte Kirkens Korshærs 

”hoved” domæne kirkenskorshaer.dk. 

 

Ved ophøret blev alt indhold slettet på UnoEuro. 

 

Den 3/10 2019 blev domænet købt af en ukrainsk bruger. Domænet er angiveligt anskaffet på 

lovlig vis. På trods af, at alt indhold på sitet blev slettet ved ophøret, fortsætter den nuværende 

ejer med at anvende indholdet. For en bruger af hjemmesiden, ser det altså ud til, at det er 

Kirkens Korshærs hjemmeside, der besøges. 

 

Nederst på forsiden rådes den besøgende til at klikke sig videre til en casinoside. Der står 

således ”Vi råder dig til at lære alt om LeoVegas Casino og prøve dit held”. Teksten er skrevet 

med samme typografi og farve som alt andet på sitet og står i direkte forlængelse af følgende 

tekst: ”Kom og besøg os, vi har altid gratis kaffe, te og kage og naturligvis tid til vores kunder”. 

 

Det er naturligvis ikke i Kirkens Korshærs interesse at henvise besøgende videre til en 

casinoside. De tog derfor den 5. november 2019 kontakt til DK-Hostmaster i håb om, at blive 

sat i kontakt med vedkommende, der har overtaget domænenavnet. DK-Hostmaster gav den 6. 

november 2019 Yannick Poirel fra Kirkens Korshær besked om, at der var fremsendt en 

kontaktanmodning til den nye overtager af domænenavnet. 

 
Kirkens Korshær har dog ikke hørt yderligere på denne kontaktanmodning. 

 

Kirkens Korshær retter derfor atter henvendelse til DK-Hostmaster den 3. marts 2020 i håb 

om, at de har mulighed for at afhjælpe situationen. DK- Hostmaster svarer den 4. marts 2020, 

at de ikke havde mulighed for at hjælpe i sagen. 

… 

 

Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der med udgangspunkt i folkekirkelige værdier 

udfører socialt arbejde i Danmark. Organisationen har eksisteret siden 1912 og hjælper socialt 

udsatte mennesker – hjemløse, misbrugere, psykisk syge, ensomme og fattige. 

 

Kirkens Korshær har ingen interesse i at henvise besøgende til en casinoside. De har i 

forbindelse med ophøret af domænenavnet fået slettet alt indhold på siden. Aktuelt er der en 

anden bruger, der misbruger Kirkens Korshærs navn og logo til at henvise brugere af Kirkens 

Korshær, til en casinoside. Som besøgende af siden misledes man til at tro, at man benytter 

Kirkens Korshærs hjemmeside, og da Kirkens Korshærs målgruppe er socialt udsatte 

mennesker, er det af stor betydning for organisationen, at siden slettes. 

 

Såfremt det ikke er muligt at få siden sletten, ønsker Kirkens Korshær, at overtage 

domænenavnet.” 
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Bilag 1 er følgende skærmprint af 20. maj 2020, der viser indholdet på domænenavnet 
”kirkenskorshaerkoege.dk”: 
 

 
 
Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk” den 27. maj 2020 og 23. 
juni 2020 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 1. 
 
Bilag 2 er en mail af 5. november 2019 fra klageren til DK Hostmaster, hvori klageren anmoder DK 
Hostmaster om hjælp til at få indklagede til at ophøre med at anvende domænenavnet 
”kirkenskorshaerkoege.dk”. 
 
Bilag 3 er en mail af 6. november 2019 fra DK Hostmaster til klageren, hvori DK Hostmaster oplyser, 
at de har sendt en besked til indklagede om, at klageren ønsker kontakt til indklagede. 
 
Bilag 4 er en mailkorrespondance fra 3. og 4. marts 2020 mellem klageren og DK Hostmaster, hvori 
klageren anmoder DK Hostmaster om at bistå med at få indklagede til at ophøre med at bruge 
domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk”. DK Hostmaster oplyste, at DK Hostmaster ikke havde 
kompetence hertil, og at klageren kunne indbringe indklagede for Klagenævnet for Domænenavne, 
hvis klageren mente, at klageren havde bedre ret til domænenavnet end indklagede.  
 
Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er 
registrant af domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk”. 
 
DK Hostmaster har den 24. juni 2020 oplyst, at indklagede yderligere er registrant af følgende 69 
domænenavne: 
 
altom-italienskfodbold.dk 
asofie.dk 
benterosaline.dk 

 
bingoslottetdk.dk 
biokraft.dk 
bonusforum.dk 

 
brikettertilbud.dk 
cafebaghuset.dk 
casinoautomater.dk 
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casinobonusho.dk 
casinolounge.dk 
casinoverden.dk 
cortigiano.dk 
daas.dk 
danskbacon.dk 
dentourrejser.dk 
exoro.dk 
free-spins-casino.dk 
gameart.dk 
glvraaslot.dk 
gram-slotsby.dk 
gratisclipart.dk 
greenland-photo.dk 
grundtvig-koldsk-skole.dk 
heed.dk 
hypno-terapeuten.dk 
julierugaard.dk 
kjdesign.dk 
konfirmationsportal.dk 

kraftcenter.dk 
kretasiden.dk 
k2casino.dk 
loveroad.dk 
luckyemperorcasino.dk 
madmarkedet.dk 
malermestermalmros.dk 
medieliv.dk 
menneskebiblioteketvest.dk 
meowmeow.dk 
mikkelwinther.dk 
nativeamericans.dk 
oesterbyhavn.dk 
oplev-natur.dk 
prokol.dk 
rollerderbydanmark.dk 
rummelpotten.dk 
sioweb.dk 
skals-efterskole-international.dk 
skanderborglobet.dk 

snackaround.dk 
spielniks.dk 
spilgratiscasino.dk 
spillivecasino.dk 
sportskropskolen.dk 
sprogcenterthisted.dk 
studenterraad.dk 
svanemor-hanne.dk 
teamsille.dk 
tegnerbruno.dk 
timschou.dk 
trendy-smykke.dk 
utopialive.dk 
veganerlivet.dk 
vejenavis.dk 
velkomstdrinksogdrinksopskrift
er.dk 
viktminskning.dk 
winzip.dk 
dendanskejackpot.dk 

 
Sekretariatet har ved opslag den 24. juni 2020 på 10 af indklagedes domænenavne konstateret, at der 
i alle tilfælde er tale om hjemmesider, der fremstår på samme måde som den, der findes på 
domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk”. Der er således i alle tilfælde tale om hjemmesider, der 
fremstår, som om de vedrører bestemte foreninger eller virksomheder, men hvor der er indsat 
reklamer for eller opfordringer til at bruge online-casioner.  
 
Ved sekretariatets søgning på ”Kirkens Korshær Koege” den 24. juni 2020 i Google (www.google.dk) 
blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 3.470, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. 
De første 50 søgeresultater vedrørte alle reelt klageren, idet enkelte dog vedrørte domænenavnet 
”kirkenskorshaerkoege.dk”. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at indklagede ved anvendelsen af domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk” misbruger klagerens 
navn og logo, idet indklagede har dannet en hjemmeside, der i det væsentlige svarer til klagerens 
tidligere hjemmeside på domænenavnet, men som også henviser til en casion-hjemmeside med 
angivelsen ”Vi råder dig til at lære alt om LeoVegas Casino og prøve dit held”, 

• at besøgende på domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk” misledes til at tro, at hjemmesiden 
herpå har tilknytning til klageren, hvilket særligt i lyset af klagerens målgruppe kan være skadelig, 
og 

• at indklagedes brug af domænenavnet er i klar strid med de interesser, som klageren varetager, 
herunder beskyttelse af samfundets udsatte. 

 
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 domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk” efter det oplyste ikke har kommerciel betydning for 
klageren, er klagenævnet 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). 
 
Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets 
forretningsorden. 
 
Klageren, der er en forening, som har til formål bl.a. at yde hjælp til nødstedte mennesker i Danmark, 
har tidligere anvendt domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk” til sin hjemmeside. Klageren 
ophørte efter det oplyste hermed i efteråret 2019, idet klageren på dette tidspunkt tog et andet 
domænenavn i brug. Indklagede registrerede det omtvistede domænenavn umiddelbart herefter, og 
har siden da anvendt domænenavnet til en hjemmeside, som fremstår som værende klagerens, men 
hvorpå der reklameres for en casino-hjemmeside med opfordringen ”Vi råder dig til at lære alt om 
LeoVegas Casino og prøve dit held”. 
 
Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagedes anvendelse af det omtvistede domænenavn er 
både illegitim, illoyal og stærkt misvisende. Indklagedes opretholdelse af registreringen af 
domænenavnet ”kirkenskorshaerkoege.dk” indebærer derfor en overtrædelse af god 
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. 
 
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 ”kirkenskorshaerkoege.dk” skal overføres til klageren, Kirkens 
Korshær. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 11. september 2020 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand)  
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen   Ulla Malling  
 
 
 


