KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-158

Klager:
Kraks Forlag A/S
Virumgårsdvej 21
2830 Virum
v/advokat Susanne Mark
Indklagede:
Telemetro A/S
Avderødvej 53
2980 Kokkedal
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”kraks.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 24. september 2001 med 6 bilag (1-6).
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 24. februar 1997. Klagenævnet er kompetent til at træffe afgørelse
i sagen som følge af indklagedes betaling af årsgebyr i april 2001 til DK Hostmaster. Indklagede har
herved tiltrådt DIFOs nuværende regler, som trådte i kraft den 1. januar 2001, herunder reglerne om,
at klager over registreringer er underlagt klagenævnets kompetence.
Sagsfremstilling:
Klageren er en i Danmark velkendt producent af blandt andet kort og vejvisere. Klageren har siden
1863 solgt en række produkter, herunder Kraks Kort, Kraks Blå Bog, Kraks Fonds- og Legatvejviser m.fl., jf. bilag 1, under betegnelsen ”Kraks”. Produktet Kraks Vejviser er solgt siden 1902.
Klageren har registreret betegnelsen ”Krak” som EU-mærke den 30. september 1999.
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Klageren henvendte sig ved e-mail af 25. september 2000 til indklagede med henblik på at få domænenavnet ”kraks.dk” overdraget. Indklagede svarede ved e-mail af 25. september 2000 (bilag 4), at
domænenavnet ”kraks.dk” var optaget af en kunde, hvorfor det ikke kunne registreres af klageren.
Indklagede oplyste, at klagerens forespørgsel ville blive videresendt til den pågældende kunde, ”Lars
E. Hansen”.
Ved e-mail af 25. september 2000 til klageren oplyste Lars E. Hansen, at domænenavnet kunne erhverves for ”97 pris + 20.000 kr”. Indklagede ønskede ikke at oplyse nærmere identifikationsoplysninger på Lars E. Hansen, og klageren indgav herefter sagen for klagenævnet mod indklagede, som
var anført som registrant af domænenavnet ”kraks.dk”.
Ved opslag den 2. marts 2002 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”kraks.dk” ikke anvendes aktivt.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren er i besiddelse af varemærkerettigheder til betegnelserne ”Krak” og ”Kraks”,
• at indklagedes forsøg på salg af domænenavnet ”kraks.dk” bør anses som erhvervsmæssig brug,
• at indklagedes registrering, opretholdelse af registrering samt erhvervsmæssige brug af domænenavnet ”kraks.dk” er i strid varemærkelovens § 4,
• at klageren som følge af den betydelige indarbejdelse af mærkerne på klagers produkter såsom
”Kraks Blå Bog” og ”Kraks Kort” samt selskabsnavnet ”Kraks Forlag A/S” består en generel opfattelse af, at betegnelsen ”Kraks” har umiddelbar forbindelse til klagers virksomhed og produkter,
• at indklagedes registrering, opretholdelse af registrering samt anvendelse af domænenavnet
”kraks.dk” er i strid med markedsføringslovens § 1, principperne i markedsføringslovens § 5 og
almindelige retsgrundsætninger,
• at tilbud om salg af domænenavne til overpris er i strid med markedsføringslovens § 1,
• at varemærket ”Kraks” er velkendt heri landet, hvorfor det bør lægges til grund, at indklagede har
været i ond tro om klagerens rettigheder til betegnelsen ”Kraks” ved registreringen af ”kraks.dk”,
• at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”kraks.dk” strider mod pkt. 2.2.c i DIFO
regelsæt for registrering af domænenavne m.v.
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 sekretariatets henvendelser, afgøres sagen på grundlag af klagerens
sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag.
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Det fremgår heraf, at indklagede over for klageren har oplyst, at domænenavnet ”kraks.dk” er optaget af en kunde. Da domænenavnet er registreret af indklagede, som fortsat står som registrant heraf,
lægger nævnet til grund, at indklagede under alle omstændigheder er rette indklagede, idet indklagede i givet fald er legitimeret til at repræsentere den pågældende kunde.
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en 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 driver en erhvervsvirksomhed under betegnelsen Kraks Forlag A/S. Klageren er samtidig
indehaver af varemærket ”Krak”, ligesom nævnet lægger til grund, at betegnelsen ”Kraks” som følge
af langvarig og betydelig indarbejdelse nyder varemærkeretlig beskyttelse. Betegnelsen ”Kraks” må
anses som særdeles velkendt her i landet.
Klagenævnet antager efter det oplyste, at indklagede – eller indklagedes påståede kunde – alene har
ladet domænenavnet ”kraks.dk” registrere med det formål at sælge det til klageren. Dette bestyrkes
af, at domænenavnet fem år efter registreringen ikke anvendes aktivt.
Den nævnte handlemåde afskærer klageren fra at få sit forretningstegn ”Kraks” registreret som domænenavn under toplevel domænet .dk, medmindre klageren betaler en overpris for domænenavnet,
som indklagede har fået registreret for et beskedent vederlag, og som hverken indklagede eller indklagedes påståede kunde 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.
Indklagedes registrering af domænenavnet ”kraks.dk” og nægtelse af at overføre registreringen til
klageren vederlagsfrit, indebærer som følge af det anførte en overtrædelse af såvel markedsføringslovens § 1 som af almindelige retsgrundsætninger.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Telemetro A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
”kraks.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til
klageren, Kraks Forlag A/S.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 27. marts 2002
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Dorte Olesen

__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Mogens Koktvedgaard

