KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-008
Klager:
A
Indklagede:

SAMS
Fonden Scandinavian Academy of Management Studies
Nyhavn 38v
1051 København K
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "sams.dk" til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 16. maj 2000, svarskrift af 30. maj 2000 med bilag A,
replik af 28. juni 2000, duplik af 11. august 2000 og yderligere et processkrift af 6. september 2000
fra indklagede vedlagt et bilag, hvori indklagede har besvaret en række spørgsmål stillet af
klagenævnet.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret "sams.dk" den 24. februar 1997. Indklagede har i processkriftet af 6.
september 2000 accepteret, at Klagenævnet for Domænenavne behandler sagen.
Sagsfremstilling:
Klageren hedder Sams til efternavn og ønsker at anvende "sams.dk" som personligt domæne.
Klageren oplyser, at der kun er én slægt med efternavnet Sams i Danmark.
Civilretsdirektoratet har over for klageren oplyst, at efternavnet Sams er optaget på direktoratets
liste over forbeholdte navne.
Indklagede oplyser, at Fonden Scandinavian Academy of Management Studies er registreret i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med binavnet Fonden SAMS. Attestation for registreringen i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den. 1. juni 1999 er vedlagt som bilag A. Indklagede har
registreringsnummer ERF215084.
SAMS anvendes som akronym for Scandinavian Academy of Management Studies. Indklagede ejes
blandt andre af Handelshøjskolen i København, og indklagede har anvendt "sams.dk" som adresse
for sin hjemmeside siden registreringen i februar 1997.
Indklagede indledte sin virksomhed i 1992 som et internationalt forsknings- og udviklingsinstitut,

Side 1 af 4

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

hvor initiativtagerne kom fra det det privat erhvervsliv og forskellige akademiske institutioner.
Indklagede oplyser, at akronymet SAMS af praktiske og virksomhedsmæssige grunde anvendes
frem for indklagedes fulde navn. Ifølge indklagedes oplysninger er SAMS et indarbejdet navn i
mange sammenhænge. Indklagede har tætte relationer til Danmark, hvilket er baggrunden for, at
indklagede registrerede "sams" som domænenavn på top level domænet .dk frem for eksempelvis
.com-domænet.
Indklagede oplyser, at formålet med registreringen af "sams.dk" var at kunne sprede den viden,
indklagede producerer, samt at kommunikere via e-mail. Næsten 100 % af indklagedes
kommunikation foregår via e-mail. Indklagede har ca. 20 arbejdspladser i København.
Indklagede påtænker ikke at sælge domænenavnet "sams.dk". Indklagede har registreret flere
domænenavne, men ikke inden for indklagedes normale virksomhed. Efter det oplyste vil
indklagedes andre registrerede domænenavne skulle bruges specifikt for en verdenskonference, som
indklagede arrangerer i samarbejde med andre organisationer.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende, at
• indklagedes brug af domænenavnet "sams.dk" er i strid med dansk ret,
• Sams er på Civilretsdirektoratets liste over forbeholdte navne,
• Sams var på Civilretsdirektoratets liste over forbeholdte navne, da indklagede påbegyndte
brugen af navnet,
• en registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fritager ikke indklagede fra at sikre sig, at
brugen af navnet er berettiget,
• i henhold til varemærkelovens § 14, nr. 4, er indklagede ikke berettiget til at lade klagerens
navn indgå i sit varemærke eller kendetegn,
• indklagedes anvendelse af "sams.dk" er i strid med personnavnelovens § 16, stk. 2.
Indklagede har gjort gældende, at
• Fonden Scandinavian Academy of Management Studies er registreret i Erhvervs- og
selskabsstyrelsen med binavnet Fonden SAMS,
• SAMS er et akronym for Scandinavian Academy of Management Studies,
• SAMS er det navn, som anvendes for indklagedes virksomhed,
• SAMS er et indarbejdet domænenavn for indklagedes virksomhed,
• akronymet SAMS kan ikke forveksles (kobles sammen) med et beskyttet familienavn i
Danmark,
• det fremgår tydeligt, at SAMS udelukkende er en forkortelse eller akronym for
Scandinavian Academy of Management Studies,
• hvis indklagede skal skifte domænenavn, vil det skade indklagedes virksomhed.
Nævnets bemærkninger:

Det må efter det oplyste antages, at domænenavnet "sams.dk" alene har ikke-erhvervsmæssig
betydning for klageren, hvorfor klagenævnet er tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer
henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne om behandlingen af sager, som
involverer forbrugerkrav i § 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden.
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Som sagen foreligger oplyst, giver den anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af
varemærkelovens § 14, nr. 4, markedsføringslovens § 5 og personnavnelovens § 16, stk. 2.
Disse bestemmelser har følgende formulering:
Varemærkelovens § 14, nr. 4: Udelukket fra registrering er endvidere: […]
Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et personeller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved
sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder et særegent navn på eller
afbildning af en andens faste ejendom.
Markedsføringslovens § 5: Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende,
der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde
forveksling med andres.
Personnavnelovens § 16, Stk. 2: Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter
vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan
ved dom få den anden tilpligtet til at ophøre med brugen af navnet.
Fælles for de citerede bestemmelser er imidlertid, at der skal foreligge en uhjemlet eller
uberettiget brug af et navn, som er egnet til at skabe forvekslelighed.
Det fremgår af oplysningerne i sagen, at Fonden SAMS er registreret som indklagedes
binavn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og at indklagede siden sin stiftelse i 1992 har
anvendt navnet SAMS som akronym (forkortelse) for sit fulde navn. SAMS er ved
denne brug blevet en indarbejdet betegnelse for indklagedes virksomhed, uden at brugen
kan antages at give anledning til forveksling med klagerens person eller med
slægtsnavnet Sams. Nævnet har derfor intet grundlag for at antage, at indklagedes brug
af SAMS som betegnelse for sin virksomhed skulle udgøre en krænkelse af de citerede
bestemmelser eller i øvrigt være uberettiget set i forhold til klageren eller slægtsnavnet
Sams.
Indklagede har ikke kunnet registrere SAMS som domænenavn, da en domæneregistrering altid
består af små bogstaver. Det er samtidig helt sædvanligt, at virksomheder får registreret akronymer
som domænenavne til brug for deres virksomhed.
Nævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har haft en rimelig og loyal grund til at
registrere og anvende "sams.dk" som domænenavn for sin virksomhed. Da klagerens ret til navnet
Sams ikke indebærer, at klageren har en fortrinsret til domænenavnet "sams.dk" forud for andre,
som er berettiget til at gøre brug af betegnelsen Sams/SAMS/sams, og da indklagede har været først
med hensyn til at lade "sams.dk" registrere som domænenavn, har indklagede herefter opnået ret til
dette domænenavn forud for klageren.
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Nævnet træffer herefter følgende
AFGØRELSE:
Der kan ikke gives klageren, Thomas Sams, medhold i, at indklagede, Fonden SAMS,
skal overdrage domænenavnet "sams.dk" til klageren.
Dato: 11. november 2000
____________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

___________
Dorte Olesen

___________________
Mogens Koktvedgaard

________
Jeppe Juul

____________
Tom Togsverd
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