KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-165

Klager:
Jessen.dk
V/ Morten Jessen
Gennemløbet 11, 3.
2720 Vanløse
Indklagede:
Telemetro Danmark A/S
Avderødvej 53
2980 Kokkedal
Parternes påstande:
Klagerens principale påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”jessen.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 30. september 2001 med 5 bilag (1-5).
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 juli 2001 til DK Hostmaster. Indklagede har
dermed tiltrådt DIFOs regler, som trådte i kraft 1. januar 2001, herunder reglerne om, at klager over
registrerede domænenavne er underlagt klagenævnets kompetence
Sagsfremstilling:
Klageren hedder Jessen til efternavn og driver en virksomhed under betegnelsen ”Jessen.dk” (CVRnummer 25894316). Klageren startede denne virksomhed den 1. februar 2001, jf. bilag 1.
Indklagede har ikke svaret i sagen, men sekretariatet har ved opslag på indklagedes hjemmeside på
”telemetro.dk” kunnet konstatere, at indklagede driver en virksomhed under betegnelsen Telemetro
Danmark A/S. Ifølge oplysningerne på indklagedes hjemmeside tilbyder indklagede landsdækkende
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Internetopkoblinger, hosting, design og produktion af hjemmesider og web-servere. Indklagede tilbyder endvidere domæneregistreringer under .dk-domænet.
Klageren udfyldte i februar 2001 en webformular på indklagedes hjemmeside, idet klageren herved
tilkendegav en interesse for at erhverve ”jessen.dk”. Klageren modtog intet svar på sin henvendelse.
Herefter henvendte klageren sig ved brev af 12. juni 2001 til indklagede med henblik på at få domænenavnet ”jessen.dk” overdraget. Klageren henviste til, at klageren skulle anvende domænenavnet
”jessen.dk” i forbindelse med en nystartet Internetvirksomhed. Klagerens henvendelse forblev ubesvaret, og klageren fremsendte ved breve af 12. juli og 3. august 2001 på ny anmodning om overdragelse af ”jessen.dk”. Heller ingen af disse henvendelser blev besvaret af indklagede.
Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet.
Domænenavnet ”jessen.dk” var ved opslag den 29. januar 2002 ikke aktivt.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at domænenavnet ”jessen.dk” er identisk med klagerens efternavn,
• at indklagede ikke har en adkomst til dette navn,
• at indklagede uberettiget opretholder registreringen af ”jessen.dk” og
• at indklagedes registrering dermed er i strid med personnavneloven § 7, nr. 2.
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.
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse
af personnavnelovens § 16, stk. 2.
Personnavnelovens § 16, stk. 2, er affattet således:
”§ 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 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.
Det omtvistede domænenavn er sammenfaldende med klagerens efternavn ”Jessen”. Indklagede har
ifølge det oplyste ingen rettigheder til navnet ”Jessen”. Det er imidlertid ikke godtgjort, at indklagede
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anvender slægtsnavnet ”Jessen” på en måde, som er uberettiget og egnet til at skabe forveksling med
klageren eller klagerens slægt.
Indklagede havde allerede registreret domænenavnet ”jessen.dk” på det tidspunkt, da klageren valgte
dette navn for sin virksomhed.
Da indklagede ikke har registreret eller gjort brug af domænenavnet ”jesssen.dk” på en måde, som
strider mod klagerens rettigheder, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende:
A F G Ø R E L S E:
Der kan ikke gives klageren, Jessen..dk V/ Morten Jessen, medhold i, at indklagede, Telemetro
Danmark A/S, skal overdrage domænenavnet ”jessen.dk” til klageren.

Dato: 27. marts 2002

Dorte Olesen

__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Mogens Koktvedgaard

