KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-134
Klager:
Rene Birk Gyldenvang
Kingosvej 56
4500 Nykøbing Sjælland
Indklagede:
Midt-Marketing A/S
Gl. Skolevej 1
7400 Herning
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”gyldenvang.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 12. juni 2001 med bilag (kopi af e-mail-korrespondance
mellem parterne og bevilling til navneretten), svarskrift af 25. juli 2001 og replik af 4. august 2001.
Trods opfordring og forespørgsel er indklagede ikke fremkommet med yderligere, og sagen er herefter overgået til nævnets afgørelse på det foreliggende grundlag.
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 31. januar 1997. Klagenævnet er kompetent til at træffe afgørelse i
sagen som følge af indklagedes betaling af årsgebyr i 2001 til DK Hostmaster. Indklagede har dermed accepteret, at registreringen af domænenavnet ”gyldenvang.dk” er underlagt klagenævnets
kompetence.
Sagsfremstilling:
Klageren hedder Gyldenvang til efternavn. Det er et købt efternavn, som efter det oplyste er opført
på Civildirektoratets liste over forbeholdte navne.
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Klageren ønskede at registrere sit efternavn som domænenavn, men erfarede i denne forbindelse, at
indklagede allerede havde registreret navnet. Klageren kontaktede herefter indklagede med tilbud om
køb af navnet, hvilket indklagede afslog, jf. bilag til klageskriftet - e-mail-korrespondance mellem
parterne.
Indklagede har i svarskriftet af 25. juli 2001 oplyst at være et reklamebureau, som i forbindelse med
tilrettelæggelse og udarbejdelse af koncepter for kunder bl.a. registrerer domænenavne for de mulige
produkt- eller kampagnenavne. Indklagede har registreret ”gyldenvang.dk”, som måske skal anvendes til et produkt, som forventes introduceret i efteråret 2001/foråret 2002. Betegnelsen ”Gyldenvang” vil således muligvis skulle være navnet på et produkt, og i givet fald forventes domænenavnet
også anvendt. Skulle produktet ikke komme til at hedde ”Gyldenvang”, vil indklagede gerne sælge
domænenavnet. Indklagede har flere domænenavne registreret under samme forudsætninger.
Domænenavnet ”gyldenvang.dk” blev ved opslag den 24. november 2001 ikke anvendt aktivt.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at Gyldenvang er et beskyttet navn,
• at indklagedes anvendelse af ”gyldenvang.dk” er i strid med personnavnelovens § 16, stk. 2, og
• at indklagedes anvendelse af ”gyldenvang.dk” er i strid med markedsføringslovens § 5.
Indklagede har gjort gældende
• at ”gyldenvang.dk” forventes anvendt som betegnelse for et produkt.
Nævnets bemærkninger:
Det må efter det oplyste antages, at domænenavnet ”gyldenvang.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.
Som sagen foreligger oplyst, giver den anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af
personnavnelovens § 16, stk. 2.
Denne bestemmelse har følgende formulering:
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.
Personnavnelovens § 16, stk. 2, skal bl.a. værne bærere af slægtsnavne imod, at uvedkommende gør
brug af slægtsnavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med slægtsnavnet og bærernes slægt.
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Klageren kan derfor modsætte sig, at indklagede – der ingen rettigheder har til navnet Gyldenvang –
gør brug af navnet som domænenavn eller som produktnavn for et kommende produkt, jf. herved
tillige markedsføringslovens § 14, nr. 4, hvorefter det ikke er muligt at få registreret et varemærke,
der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Midt-Marketing A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
”gyldenvang.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og
overføres til klageren, Rene Birk Gyldenvang.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato:
__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen
Jeppe Juul

Mogens Koktvedgaard
Tom Togsverd

