KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-145
Klager:
America Online, Inc. USA
v/Chas Hude
H. C. Andersens Boulevard 33
1780 København V
Indklagede:
Internet Danmark ApS
Vestergade 14-16
1456 København K
Parternes påstande:
Klagerens principale påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”aol.dk” til klageren.
Klagerens subsidiære påstand
Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet ”aol.dk”.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 14. august 2001 med fem bilag (1-5).
Registreringsdato:
Domænenavnet blev oprindeligt registreret 24. februar 1997. Registreringen er senest blevet fornyet
ved indklagedes betaling af årsgebyr i april 2001. Indklagede har herved tiltrådt DIFOs regler, som
trådte i kraft den 1. januar 2001, herunder reglerne om, at klager over registreringer er underlagt
klagenævnets kompetence.
Sagsfremstilling:
Klageren er et af verdens største medieselskaber og har betydelige kommercielle interesser på Internettet. Klageren er verdens største Internetudbyder og blandt de førende selskaber i udviklingen af
nye interaktive media. Klageren driver blandt andet to globale Internettjenester i form af America
Online med mere end 21 millioner globale abonnenter og CompuServe med mere end 2,5 millioner
globale abonnenter.
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Klageren er indehaver af flere danske varemærkeregistreringer indeholdende betegnelsen AOL, herunder AOL som figurmærke (registreringsdato den 19. april 1996) i klasserne 9, 16, 38 og 42, AOL
som ordmærke (registreringsdato den 7. marts 1997) i klasserne 9, 16, 38 og 42, AOL som ordmærke (registreringsdato den 14. februar 1997, prioritet fra den 14. oktober 1994) i klasserne 38 og 42,
AOL.COM som ordmærke (registreringsdato den 9. juni 1999) i klasserne 38 og 42.
Da klageren ville registrere ”aol.dk”, erfarede klageren, at domænenavnet var registreret af indklagede. Ved brev af 17. marts 2000 anmodede klageren om, at indklagede overdrog ”aol.dk” til klageren
mod betaling af indklagedes dokumenterede omkostninger i forbindelse med registreringen af domænenavnet. Klagerens brev blev den 20. marts 2000 besvaret med en telefonisk henvendelse fra indklagede, som oplyste, at domænet var registreret med henblik på brug i forbindelse med et farmaceutisk præparat. Dette var hemmeligt, hvilket var baggrunden for, at domænenavnet endnu ikke var
aktiveret. Indklagede oplyste endvidere, at det var ”op til klageren at afgøre, om domænet kunne
overdrages til klageren”, hvilket klageren opfattede på den måde, at indklagede var villig til at sælge
domænenavnet ”aol.dk” mod en økonomisk kompensation.
Da klageren ikke har kunnet formå indklagede til frivilligt at overdrage domænenavnet, har klageren
indbragt sagen for klagenævnet.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Ved opslag den 3. februar 2002 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”aol.dk” anvendes til
en automatisk viderestilling til en underside på indklagedes hjemmeside på ”internet.dk”, hvor indklagede driver virksomhed med internetudbud m.v.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at registreringen af domænenavnet ”aol.dk” er sket i strid med DIFO’s regler om registrering m.v.
pkt. 2.1. og 2.2.c., idet registranten ved registreringen har været bekendt med klagers rettigheder
til varemærket AOL,
• at klagerens varemærke er særdeles velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, i forbindelse med
Internettet,
• at registreringen af domænenavnet ”aol.dk” er sket i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2,
jf. DIFO’s regler om registrering m.v. pkt. 2.1. og 2.2.c,
• at registreringen af domænenavnet ”aol.dk” alene er sket med økonomisk vinding for øje på klagerens bekostning.
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse. Indklagede er gjort bekendt med, at klagenævnet herefter vil behandle sagen på det foreliggende grundlag.
Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har besvaret klagenævnets henvendelser i sagen, afgøres sagen på grundlag af
klagerens fremstilling og de af klageren indsendte bilag.
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Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af
varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, som er sålydende:
”§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre
erhvervsmæssig brug af tegn, hvis
1.

tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet,
2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af
samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der
er en forbindelse med varemærket.
Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art
kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden
art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af
varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet.”

Indklagede, som i februar 1997 lod ”aol” registrere som domænenavn, har ikke godtgjort at have en
særlig adkomst til denne betegnelse, som er identisk med klagerens varemærke AOL. Nævnet finder,
at dette varemærke har et betydeligt særpræg, og at det antagelig allerede i vinteren 1997 var velkendt her i landet i hvert fald i internetkredse. Indklagedes brug af domænenavnet ”aol.dk” fremtræder endvidere som en utilbørlig udnyttelse af klagerens varemærkes renommé og særpræg, idet internetbrugere, som indtaster adressen ”aol.dk”, ledes direkte til en hjemmeside, på hvilken indklagede
selv driver virksomhed med internetudbud m.v.
Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”aol.dk” indebærer således en åbenlys og grov
krænkelse af klagerens varemærkeret.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Internet Danmark ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”aol.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnene overføres til
klageren, America Online, Inc. USA.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
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