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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-038
Klager:
Gloridan A/S
Rønsdam 10
Postboks 31
6400 Sønderborg
Indklagede:
Henrik Nilsson
Bornholmsgade 60, 4. th.
9000 Ålborg
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "gloridan.dk" til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 27. juli 2000 samt yderligere bemærkninger fra
klageren i brev af 21. august 2000 bilagt et brev af 18. august 2000 fra indklagede til klageren.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret "gloridan.dk" den 29. maj 2000.
Sagsfremstilling:
Det fremgår af oplysninger indhentet via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, at klageren er
stiftet som A/S den 3. november 1986. Klageren har CVR-nr. 10439841. Selskabets formål er at
drive virksomhed inden for handel, herunder import og eksport af brandmateriel, tekniske artikler,
haveartikler og lignende samt produktion og salg.
Gloridan A/S' varemærke er ifølge klagerens oplysninger registreret hos Patent- og
Varemærkestyrelsen. Klageren har ikke fremsendt dokumentation for registreringen.
Der foreligger ingen oplysninger om indklagede, da indklagede ikke har svaret i sagen.
Efter det oplyste har der ikke været kontakt mellem klageren og indklagede vedrørende indklagedes
registrering af domænenavnet "gloridan.dk" forud for klagerens indbringelse af sagen for
klagenævnet.
Klageren har oplyst, at indklagede har været ansat hos klageren fra den 1. september 1997 til den 30.

http://www.difo.dk/klager/gloridan.html

17-10-01

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE - gloridan.dk

Side 2 af 3

juni 1998, og at man frygter, at indklagedes registrering af domænenavnet "gloridan.dk" er sket med
henblik på at opnå økonomisk udbytte af registreringen ved at sælge domænet til klageren.
I indklagedes brev af 18. august 2000, der er stilet til klageren, att.: Hr. Økonomichef, Kim Madsen
Thiesen, er anført følgende:
"Jeg fremsender dig hermed et købstilbud af domænenavnet Gloridan.dk.
Tilbuddet lyder på 4500,00 kr. for navnet Gloridan.dk , Det gælder i to arbejdsdage , Dvs. at jeg skal
have modtaget en bankcheck på 4500.00 kr. med posten torsdag morgen.
Ellers bliver domænet Gloridan.dk solgt til anden side torsdag middag. Checken kan også leveres på
adressen, Bornholmsgade 60 4 th. 9000 Aalborg torsdag mellem kl. 9,00 og 11,00 af en medarbejder
fra Gloridan Aalborg ( Ikke Jens Østergaard )."
Efter det oplyste er domænenavnet "Gloridan.dk" ikke blevet brugt aktivt, og der findes under
domænenavnet p.t. alene følgende tekst: "This domain is hosted by Netropolis Domain Name
Service You can find more info at www.domaene.dk".
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet det relevant at indlede forligsprocedure.
Klagerens anbringender:
!
!

!
!

Gloridan er et registreret og indarbejdet navn for klagerens virksomhed,
indklagedes brug af domænenavnet "gloridan.dk" krænker klagerens navne- og
varemærkerettigheder,
indklagede har tilbudt klageren at købe "gloridan.dk" for 4.500 kr., og
indklagede har i forbindelse med registreringen af "gloridan.dk" været bekendt med klagerens
eksistens og brug af navnet Gloridan.

Nævnets bemærkninger:
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af
markedsføringslovens § 1 samt almindelige retsgrundsætninger.
Bestemmelsen i markedsføringslovens § 1 er affattet således:
"§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles
hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god
markedsføringsskik."
Klageren har gennem en række år anvendt Gloridan som betegnelse for sin virksomhed, og
betegnelsen besidder tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn.
Det fremgår af indklagedes skrivelse af 18. august 2000, at indklagede har registreret domænenavnet
"gloridan.dk" med det formål at sælge det til klageren til overpris.
Indklagedes handlemåde afskærer klageren fra at få sit forretningskendetegn registreret som
domænenavn under toplevel domænet .dk, medmindre klageren betaler indklagede en overpris for
domænet, som indklagede har fået registreret for et beskedent vederlag, og som indklagede samtidig
ikke selv har nogen loyal interesse i at bruge.
Nævnet finder, at en sådan handlemåde er udtryk for en illoyal markedsadfærd, som er i strid med
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god markedsføringsskik og med redelig handlemåde.
Indklagedes registrering af domænenavnet "gloridan.dk" og forsøg på at sælge det til klageren for en
overpris indebærer som følge af det anførte en overtrædelse af såvel markedsføringslovens § 1 som
af almindelige retsgrundsætninger.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Henrik Nilsson, skal anerkende, at indklagedes registrering af domænenavnet "gloridan.dk" slettes som stridende mod gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet
overføres til klageren, Gloridan A/S.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 11. November 2000
_________________

_________________
_________________
Lene Pagter Kristensen
Dorte Olesen
Mogens Koktvedgaard
(formand)
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