KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-118
Klager:
Dansk MobilTelefon I/S - Sonofon
Skelagervej 1
Postbox 330
9100 Aalborg
Indklagede:
Anders Dreyer
Math. Bruunsvej 2
3070 Snekkersten
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”pollefrasnave.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Har ikke afgivet svar.
Dokumenter:
Der er for nævnet alene fremkommet klageskrift af 27. april 2001 med 3 bilag (henholdsvis skærmprint fra TV-reklame, reklamekampagneoversigt og whois-udskrift fra DK-Hostmaster).
Registreringsdato:
Indklagede har registreret ”pollefrasnave.dk” den 19. marts 2001.
Sagsfremstilling:
Klagerens virksomhedsbetegnelse er Sonofon. I henhold til oplysninger indhentet af sekretariatet via
klagerens hjemmeside - http://www.sonofon.dk/index.asp - har klageren under denne betegnelse siden 1991/1992 drevet en landsdækkende telekommunikationsvirksomhed i Danmark.
Klageren har anvendt betegnelsen ”Polle fra Snave” i en lang række tv-reklamer, hvor den første blev
vist den 19. februar 2001, og i andet markedsføringsmateriale for sin virksomhed.

Klageren har opdaget, at indklagede den 19. marts 2001 har registreret det omtvistede domænenavn,
og har herefter indbragt sagen for klagenævnet.
Indklagede har undladt at reagere på sekretariatets forelæggelse af klageskriftet og er blevet gjort
bekendt med, at nævnet i mangel af svar kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.
Den 22. august 2001 kunne sekretariatet konstatere, at domænenavnet ”pollefrasnave.dk” blev anvendt til en hjemmeside om computerspillet ”Counter-Strike”. Hjemmesiden indeholdt ingen reklamer.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagedes registrering af ”pollefrasnave.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkeret
via ibrugtagning af betegnelsen ”Polle fra Snave” og er i strid med Varemærkelovens § 4, stk. 2,
• at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet er i strid med Markedsføringslovens §
5 samt udgør en misrekommandering af klagerens varemærke, som er i strid med Markedsføringslovens § 1, og
• at indklagede i forbindelse med registreringen af domænenavnene har været bekendt med klagerens eksistens og brug af betegnelsen ”Polle fra Snave”.
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse.
Nævnets bemærkninger:
På baggrund af sagens oplysninger lægger nævnet til grund, 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.
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse
af almindelige retsgrundsætninger.
Betegnelsen ”Polle fra Snave” har en betydelig grad af originalitet og må på grund af klagerens omfattende reklamekampagne antages at have været en velkendt del af klagerens markedsføring den 19.
marts 2001, da indklagede lod ”pollefrasnave.dk” registrere som domænenavn. Nævnet finder det på
denne baggrund utvivlsomt, at indklagede ved registreringen var bekendt med klagerens anvendelse
af betegnelsen ”Polle fra Snave”.
Det er nærliggende at antage, at indklagede ved registreringen har haft en interesse i at ”snylte” på
den af klageren skabte medieinteresse for ”Polle fra Snave”-figuren. Indklagedes registrering og brug
af navnet som domænenavn kan samtidig skabe uklarhed om indklagedes tilhørsforhold til klageren,
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ligesom registreringen hindrer klageren i selv at udnytte ”pollefrasnave” som domænenavn, uanset at
det er et af klageren skabt forretningskendetegn.
Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”pollefrasnave.dk” er udtryk for en illoyal adfærd, som strider mod almindelige retsgrundsætninger.

Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Anders Dreyer, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”pollefrasnave.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til
klageren, Dansk MobilTelefon I/S - Sonofon.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato:
Lene Pagter Kristensen (formand)
Dorte Olesen

Mogens Koktvedgaard
Jeppe Juul

Tom Togsverd
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