KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-102
Klager:
Union des Assosiations Européennes de Football (UEFA)
54, chemin de la Redout
1260 Nyon
Schweiz
v/advokat Knud Wallberg
Frederiksgade 7
1265 København K
Indklagede:
Kasper Andersen, Brian Lauritsen, Stefan (direkte gengivelse af whois-oplysningerne)
c/o Kasper Andersen
Torpvej 20
5260 Odense S
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”uefa.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 13. marts 2001 med ni bilag (1-9)
Registreringsdato:
Indklagede har registreret ”uefa.dk” den 10. april 2000.
Sagsfremstilling:
Klageren er én af seks kontinentale unioner, som tilsammen udgør den internationale fodboldunion,
FIFA. Klageren blev stiftet i 1954, og siden har klageren anvendt UEFA som betegnelse for sin virksomhed, som blandt andet er at arrangere europæiske fodboldturneringer i form af de såkaldte UEFA
Cup og Champions League og Europa mesterskaberne i fodbold.
Klageren har registreret ”UEFA” som varemærke i Danmark (registreringsdato den 16. april 1999)
og via Madrid Protokollen (registreringsdato den 16. september 1999) i klasserne 6, 9, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 41 og 42.
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Klageren har oplyst, at den omfattende varefortegnelse afspejler den omfattende brug af kendetegnet
UEFA, som blev gjort, allerede inden mærket blev registreret. Eksempelvis har UEFA været anvendt
som kendetegn for computerspil til PC og PlayStation, hvilket er dokumenteret via bilag 5 og 6.
Da klageren erfarede, at indklagede havde registreret domænenavnet ”uefa.dk”, rettede klageren
henvendelse til indklagede, som blev anmodet om at overdrage domænenavnet mod betaling af registreringsudgifterne. Dette blev afvist af indklagede ved e-mail af 23. oktober 2000, jf. bilag 9.
I den forbindelse anførte indklagede, at de ikke var interesserede i fodbold, samt at de ikke vidste, at
UEFA var navnet på den europæiske fodboldorganisation. Indklagede anførte videre, at de var ved at
lave en hjemmeside, hvor ”uefa” var en forkortelse for en række danske ord. Endelig redegjorde indklagede for, at de havde brugt meget tid på at lave forarbejde for deres hjemmeside, samt at de havde
kontakt til en række sponsorer, som havde hjulpet de indklagede med at indsamle information og
ydet økonomisk bistand. Hvis de indklagede solgte domænenavnet til klageren, ville indklagede følgelig skulle betale pengene tilbage til sponsorerne.
Indklagede afsluttede sit svar til klageren med
”as to all the money and time we have used collecting material we would like to know what you
mean by writing that your client would be prepared to meet our costs.”
Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet.
Sekretariatet har forgæves forsøgt at opnå forligsmæssig løsning.
Ved opslag den 19. november 2001 kunne sekretariatet konstatere, at domænenavnet ”uefa.dk” ikke
anvendes aktivt.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren besidder rettighederne til navnet UEFA,
• at klagerens rettigheder dels baserer sig på mange års intensivt brug, dels på registreringen af UEFA som varemærke,
• at indklagede ikke ses at have nogen legitim interesse i domænenavnet uefa.dk, og
• at registreringen således er sket i strid med gældende dansk ret og i strid med betingelserne for
registrering af domænenavne under .dk topdomænet, jf. regel 5.2.1.
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse. Indklagede er gjort bekendt med, at
klagenævnet herefter vil behandle sagen på det foreliggende grundlag.
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Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har svaret i sagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de
af klageren indsendte bilag.
I mangel af nærmere oplysninger fra indklagede kan det ikke udelukkes, at domænenavnet ikke har
nogen erhvervsmæssig betydning for indklagede. Klagenævnet er derfor tiltrådt af to medlemmer, der
repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne om behandling af
sager, som involverer forbrugerkrav, i § 1, stk. 1, in fine, og stk. 2, i nævnets forretningsorden.
Klageren, som i 1999 fik betegnelsen UEFA registreret som varemærke i Danmark, må antages allerede forinden at have opnået varemærkeret her i landet til betegnelsen som følge af den mangeårige
brug, som klageren har gjort heraf. Da varemærket endvidere må anses for velkendt, har det formodningen imod sig, at indklagede ikke skulle have været bekendt hermed, da indklagede i april 2000 lod
”uefa.dk” – som i sig selv er et usædvanligt mærke – registrere som domænenavn.
Indklagede har i en e-mail af 23. oktober 2000 til klageren redegjort for den brug, som indklagede
har tænkt sig at gøre af domænenavnet, men oplysningerne herom er ufuldstændige og udokumenterede, og indklagede – som har stået som registrant af domænenavnet i over 1½ år – har ikke hidtil
anvendt det aktivt. Indklagede opfordrede endvidere i den nævnte e-mail indirekte klageren til at
afgive købstilbud på domænenavnet, hvilket indicerer, at indklagedes registrering af domænenavnet
reelt er sket med det formål at sælge domænenavnet til klageren til overpris.
Nævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har haft en loyal begrundelse for at registrere ”uefa.dk” som domænenavn eller for at opretholde den foretagne registrering. Indklagedes handlemåde afskærer endvidere klageren fra at registrere og anvende sit varemærke 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 som følge af det anførte, at indklagede har handlet retsstridigt over for klageren såvel
efter almindelige retsgrundsætninger som – forudsat at indklagede har handlet som erhvervsdrivende
– efter § 1 i markedsføringsloven, der er sålydende:
”§ 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.”

Nævnet træffer herefter følgende
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A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Kasper Andersen, Brian Lauritsen og Stefan, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”uefa.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres til klageren, Union des Assosiations Européennes de Football (UEFA).
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato:
Lene Pagter Kristensen (formand)
Dorte Olesen

Mogens Koktvedgaard
Jeppe Juul

Tom Togsverd
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