KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-108
Klager:
Job-Support
Roskildevej 414
2640 Hedehusene
Indklagede:
Middlecon A/S
Esromgade 15, opg. 2, 3. sal, lok. 2302
2200 København N.
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”jobsupport.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 26. marts 2001 med bilag 1-5, svarskrift af 17. april
2001, replik af 26. april 2001, og duplik af 12. maj 2001. Parterne er ikke fremkommet med yderligere processkrifter.
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 16. januar 2001.
Sagsfremstilling:
Klageren driver under betegnelsen Job-Support - og domænenavnet ”job-support.dk” (registreret 20.
marts 2000) - virksomhed med job-formidling via Internettet, idet arbejdsgivere kan indlægge stillingsopslag og arbejdstagere kan indlægge deres profiler/CV i en database med søgningsadgang.
Klageren oplyser på hjemmesiden om sin virksomhed: ”Job-Support blev introduceret i marts 2000
for at imødekomme arbejdsgivernes stigende efterspørgsel på kvalitetannonceringsmuligheder via
Internettet…Den grafiske annonceringsform giver arbejdsgiverne mulighed for at profilere sig og
med mere end 700.000 (tal baseret på målinger i juli/august 2001) sidelæsninger om ugen alene på
Job-Support Danmark er sandsynligheden for at annoncen bliver læst af de rette kandidater ganske

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
stor.”. Klagerens virksomhed er også oprettet i en norsk udgave under domænenavnet ”jobsupport.no”.
Indklagede driver et IT-firma og er repræsenteret på Internettet under domænenavnet ”middlecon.com”. Firmaet, som i henhold til hjemmesidens oplysninger blev grundlagt i 2000, søger at udvikle brugervenligt software. Herudover anføres bl.a. følgende om virksomheden og registrerede
domænenavne: ”…multidanmark.dk og zawaj.dk er udviklet og ejes af Middlecon. De sidstnævnte er
non-profit hjemmesider, som viser en ekstra dimension af Middlecon. Firmaet har en etisk profil,
der gør at man også interesserer sig for det omgivende samfund; men andre sponsorer til de omtalte sider er naturligvis velkomne.”. ”zawaj.dk” er et muslimsk ægteskabsbureau. ”multidanmark.dk”
er en portal om nyheder og information vedrørende det store etniske mindretal i Danmark. Begge
sider fremstår som reelt aktive. På ”multidanmark.dk” er der blandt andet en rubrik om job-baser
(med links til disse) og en umiddelbar adgang til at købe annonceplads generelt på hjemmesiden.
Klageren ønskede primo 2001 at erhverve domænenavnet ”jobsupport.dk” for, at kunder også via
dette domænenavn skulle kunne finde frem til klagerens virksomhed. Ved forespørgsel via registreringsfirmaet Digiweb den 16. januar 2001 blev det konstateret, at indklagede dagen før havde erhvervet domænenavnet.
Klageren kontaktede herefter indklagede og forsøgte at formå denne til at overdrage domænenavnet
frivilligt.
Ved e-mail-skrivelse af 19. februar 2001 anfører indklagede:
”Middlecons virke er først og fremmest at drive og forsøge at udbrede kendskabet til vores nye informations- og søgemaskine. Denne har det formål at forsøge at skabe og formidle kontakt til det
danske samfund, primært rettet mod indvandrere i det danske samfund, og på den måde være genstand for en gensidig dialog parterne imellem. I takt med dette er det at vi håber at kunne opbygge
en formidlingstjeneste af job for vore brugere, hvor navnet jobsupport derfor er essentielt i vores
bestræbelser herpå.
Vi har dog forståelse for jeres situation, hvor navnet selvfølgelig er en vigtig del af jeres internetkoncept. Vi er umiddelbart ikke interesseret i at opgive navnet, da det er et led i vores fremtidige
strategi, men du kan selvfølgelig rette henvendelse til os, hvis I fortsat er interesseret i en uddybning af vores strategi. Det ligger endvidere åbent for os at finde et nyt navn, men det kan vi eventuelt drøfte over et møde.
Mvh.”
Klageren meddelte herefter indklagede ved skrivelser af henholdsvis den 28. februar og 8. marts
2001, at såfremt domænenavnet ikke blev overdraget - mod honorering af indklagedes faktiske udgifter - så ville sagen blive indbragt for klagenævnet for domænenavne. Da indklagede ikke reagerede, har klageren herefter indbragt sagen for nævnet.
Indklagede har oplyst, jf. svarskriftet af 17. april 2001, at registreringen af domænenavnet skete for
at udvide hjemmesiden ”godmorgendanmark.dk” (lig ”multidanmark.dk”), som skal være en portal
baseret på formidling af nyheder og informationer om det danske samfund, henvendt til det store
etniske mindretal i Danmark. I svarskriftet anføres: ”Vi er ikke en erhvervsrettet hjemmeside og ønsker at være ikke kommercielle, for at imødekomme en så bred og uafhængig dækning som muligt.
Domænet jobsupport.dk er således ikke blevet købt for at krænke tredje part eller med henblik på
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eventuelt videresalg…Endvidere er domænet retmæssigt erhvervet med henblik på at udvikle en
hjemmeside indeholdende informationer og klager om forholdene på arbejdsmarkedet, ved hjælp af
statistikker og indberetninger fra borgerne.”
Domænenavnet ”jobsupport.dk” blev ved opslag den 24. november 2001 ikke anvendt aktivt. På
siden var alene teksten ”Siden er under konstruction”.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at Job-Support er et indarbejdet navn, som har været i kommerciel brug i 1 år,
• at indklagedes valg af navn indebærer et navnesammenfald, som kan skade klagerens virksomhed,
da kunderne vil kunne forveksle de to virksomheder,
• at indklagede vil kunne lukrere på klagerens indarbejdede navn og skade klagerens virksomhed,
da arbejdsområdet/markedet er identiske,
• at indklagedes ændrede forklaring ikke er troværdig – angivelserne i e-mail-skrivelsen af 19. februar 2001 må anses for den reelle indstilling hos indklagede,
• at indklagede ikke har taget domænenavnet i brug og derfor bør overdrage det, og
• at indklagede har forholdt sig passivt trods henvendelser fra klageren og indirekte signaleret, at
domænenavnet påtænkes solgt for en overpris.
Indklagede har gjort gældende
• at indklagede retmæssigt og i god tro har købt domænenavnet,
• at domænenavnet ikke vil blive anvendt erhvervsmæssigt,
• at domænenavnet ikke er blevet anskaffet for at krænke tredje part eller med henblik på videresalg,
• at der ikke er sammenfald i fagområde eller målgruppe mellem indklagede og klagerens virksomhed, og
• at der ikke er risiko for forveksling.
Nævnets bemærkninger:
Indklagede anses for at være erhvervsdrivende, idet indklagede fremstår som et selskab, og da der
ikke foreligger nogen aktiv eller påtænkt privat aktivitet under domænenavnet, samt da indklagede i
øvrigt agerer erhvervsmæssigt.
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af
markedsføringslovens §§ 1 og 5.
Disse bestemmelser er affattet således:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
”§ 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.”
”§ 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.”
Klageren driver under betegnelsen ”Job-Support” erhvervsvirksomhed med jobformidling, og betegnelsen ”Job-Support” besidder tilstrækkelig særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn. Klageren er derfor efter markedsføringslovens § 5 beskyttet imod, at andre gør brug af betegnelsen ”Job-Support” eller lignende betegnelser i forbindelse med markedsføring af sammenlignelige
tjenesteydelser.
Indklagede, hvis eksisterende hjemmeside bl.a. indeholder en rubrik vedrørende jobbaser med links til
disse, har i sin e-mail af 19. februar 2001 til klageren oplyst, at domænenavnet ”jobsupport” påtænkes anvendt i forbindelse med opbygning af ”en formidlingstjeneste af job for vore brugere”. Da
”jobsupport” i alt væsentligt er identisk med klagerens forretningskendetegn, og da den angivne brug
sigter på en markedsføring på Internettet af tjenesteydelser, som er forvekslelige med klagerens, vil
en sådan brug udgøre en krænkelse af markedsføringslovens § 5 i forhold til klageren.
Indklagede har ikke i øvrigt kunnet henvise til en loyal begrundelse for den foretagne registrering af
domænenavnet ”jobsupport.dk”, som med overvejende sandsynlighed er foretaget med kendskab til
klagerens – særegne – forretningskendetegn.
Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”jobsupport.dk” og nægtelse af at overføre registreringen til klageren vederlagsfrit er udtryk for en illoyal
markedsadfærd, som indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens 1, ligesom den anvendelse,
som indklagede ifølge sin e-mail af 19. februar 2001 vil gøre af domænenavnet, vil udgøre en krænkelse af markedsføringslovens § 5.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Middlecon A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
”jobsupport.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og
overføres til klageren, Job-Support.
Dato:
Dorte Olesen

__________________
Lene Pagter Kristensen (Formand)

Mogens Koktvedgaard

