KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-147
Klager:
ITEK
Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V.
Indklagede:
Team Internet
Tigervej 31
4600 Køge
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”itek.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Har ikke afgivet svar.
Dokumenter:
Der er for nævnet alene fremkommet klageskrift af 13. august 2001 med bilag (kopi af e-mailkorrespondance mellem klageren og indklagede).
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 10. juni 1999. 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 ”itek.dk” er underlagt klagenævnets kompetence
Sagsfremstilling:
Klageren er en organisation - et branchefællesskab - under Dansk Industri, som søger at skabe rammer om et fagligt og kollegialt samvirke mellem IT-, Tele-, Elektronik- & Kommunikationsvirksomheder. Organisationen blev stiftet den 8. juni 1999 - under betegnelsen ITEK - og dette blev offentliggjort ved pressemeddelelse udsendt den 9. juni 1999.
Indklagede driver virksomhed under navnet TEAM Internet og beskæftiger sig med web-hosting og
salg af domænenavne. Indklagede anvender domænenavnet ”teaminternet.dk.” for virksomhedens
hjemmeside.
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Klageren har ønsket at erhverve domænenavnet ”itek.dk” for at kunne agere på Internettet under sin
egen betegnelse. Det blev imidlertid konstateret, at indklagede dagen efter udsendelsen af pressemeddelelse om stiftelsen af ITEK havde erhvervet domænenavnet.
Klageren kontaktede herefter indklagede og forsøgte at formå denne til at overdrage domænenavnet
frivilligt.
Indklagede har som svar herpå oplyst, at ”domænenavnet er ikke til salg, da formålet med
domæneregistreringen af itek.dk er til internt brug for fjernmedarbejdere. I er selvfølgelig velkomne
til at komme med et bud som så vil overvejes.”, jf. bilag til klageskriftet - e-mail-skrivelse af 26. juli
2001 fra indklagede til klageren.
Klageren meddelte herefter indklagede ved e-mail-skrivelse af den 26. juli 2001 (bilag til klageskriftet), at klageren alene ville betale 100 kr. til dækning af indklagedes faktiske udgifter. Indklagede
afviste dette ved skrivelse af 26. juli 2001 med ordene ”Vi har overvejet jeres tilbud, og takker nej.”
(jf. bilag til klageskriftet). Ved e-mail-skrivelse af 27. juli 2001 anførte klageren blandt andet over for
indklagede, at dennes registrering af en stor mængde domænenavne tydede på organiseret hamstring,
og at indklagede burde revurdere sin stillingtagen til en overdragelse (bilag til klageskriftet). Indklagede svarede ved e-mail-skrivelse af 27. juli 2001, at ”Eller også smager vores portefølje af opkøb
af et konkursbo, overtagelse af domænener fra kunder der ikke betaler eller diverse andre overvejelser.”.
Da indklagede ikke har villet overdrage domænenavnet, har klageren indbragt sagen for nævnet.
Domænenavnet ”itek.dk” blev ved opslag den 15. december 2001 ikke anvendt aktivt.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagedes registrering er sket med henblik på salg af domænenavnet,
• at indklagede ved registreringen var bekendt med at ITEK var betegnelsen for klageren (en
organisation), og
• at indklagede har et usædvanligt stort antal domænenavne registreret, 75-80 navne.
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse.
Indklagede er gjort bekendt med, at nævnet i mangel af svar vil træffe afgørelse på det foreliggende
grundlag.
Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser, afgøres sagen på grundlag af klagerens
sagsfremstilling 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
markedsføringslovens § 1 og almindelige retsgrundsætninger.
Markedsføringslovens § 1 er affattet således:
”§ 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.”
Klageren blev den 8. juni 1999 stiftet som brancheorganisation under navnet ITEK, som besidder
betydelig særpræg.
Indklagedes registrering af domænenavnet ”itek.dk” skete den 10. juni 1999 – dagen efter, at der var
blevet udsendt en pressemeddelelse om klagerens stiftelse. Indklagede, som bl.a. beskæftiger sig med
salg af domænenavne, ses ikke at have anvendt domænenavnet aktivt og har ikke redegjort for –
endsige dokumenteret – nogen loyal interesse i den foretagne registrering. Indklagede har endvidere
som svar på en henvendelse fra klager vedrørende overdragelse af domænenavnet – selv om man
afviste, at domænenavnet var til salg – opfordret klageren til at komme med et bud.
Nævnet finder det på denne baggrund overvejende sandsynligt, at indklagede har ladet domænenavnet registrere med det formål at sælge det til klageren til overpris.
Indklagedes handlemåde afskærer klageren fra at få sit kendetegn registreret som domænenavn under
topdomænet .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, at en sådan handlemåde er udtryk for en illoyal markedsadfærd, som er i strid med
god markedsføringsskik og med redelig handlemåde, og at indklagedes registrering af domænenavnet
”itek.dk” og nægtelse af at overføre registreringen til klageren vederlagsfrit indebærer en overtrædelse af såvel markedsføringslovens § 1 som af almindelige retsgrundsætninger.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Team Internet, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
”itek.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres til klageren, ITEK.
Dato:
Dorte Olesen

__________________
Lene Pagter Kristensen (Formand)

Mogens Koktvedgaard

