KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2013-0169
Klager:
Atheneskolen - skolen for børn med særlige forudsætninger
Rosenkæret 22B
2860 Søborg
Indklagede:
Ann Smith
Am Hoefel 1
40885 Ratingen
Tyskland
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”atheneskolen.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke besvaret klagenævnets henvendelser.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 29. august 2013 med 3 bilag (1-3).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”atheneskolen.dk” er registreret den 28. december 2010.
Sagsfremstilling:
Klager har oplyst følgende:
”Domænet skal primært anvendes til at repræsentere Atheneskolen på internettet. Desuden skal det
bruges til email-adresser for relaterede til skolen. Eks. skolens lærer og øvrige personale. Atheneskolen har i øjeblikket domænet athene-skolen.dk. Vi oplever at folk besøger atheneskolen.dk og for
at møde en reklameside der intet med skolen har at gøre.
Hverken jeg […] eller Atheneskolen har nogen relation til indklagede.
[…]
Nederst af “bilag 1” fremgår det at domænet bliver brugt som parkeringsside. Ved at aktivere linket “Buy this domain.” kommer man til sedo.com hvor domænet står til salg for 990 EUR (“bilag
2”).
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Ann Smith står desuden som registrant på 349 (ved opslag den 29. august 2013) andre .dkdomæner hvoraf mange ser ud til at være registreret i strid med domænelovens § 12, stk. 2.
Desuden er der uoverensstemmelser om hvor registranten befinder sig. Nederst af “bilag 2’ fremgår det at registranten befinder sig i Østrig hvorimod det af DK-Hostmasters whois-database fremgår at registranten befinder sig i Tyskland.”
Sekretariatet har indsat nedenstående kopier af klagerens bilag 1 og 2:
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Sekretariatet har ved opslag den 20. september 2013 på domænenavnet ”atheneskolen.dk” taget
følgende kopi:
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Ved nyt opslag på domænenavnet den 23. november 2013 har sekretariatet taget følgende kopi:

Sekretariatet har konstateret, at indklagede på nuværende tidspunkt har registreret i alt 318 domænenavne under samme bruger-id. (AS20785-DK), hvoraf en del består af generiske betegnelser
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(f.eks. airhockey.dk), mens andre fremstår som identiske eller klart forvekslelige med tredjemands
navne eller forretningskendetegn (f.eks. berlinsketidende.dk og bornholmtrafikken.dk). Ved opslag
på de første 5 af indklagedes 318 domænenavne fremkom der en hjemmeside af samme art, som
fremkom den 23. november 2013 ved opslag på domænenavnet ”atheneskolen.dk”.
Indklagede har tidligere været indklaget i en række sager af lignende karakter ved klagenævnet, jf.
bl.a. nævnets sag 2012-0165 (gomorgendanmark.dk), 2012-0037 (lama.dk), 2012-0121 (downloads.dk) og 2012-0001 (atex.dk), hvor klagenævnet bevismæssigt har lagt til grund, at indklagede
opretholdt registreringen af domænenavnene uden at have til hensigt selv at benytte dette, men derimod med henblik på økonomisk vinding ved videreoverdragelse eller udlejning.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagede har registreret domænenavnet ”atheneskolen.dk” med henblik på fortjeneste, da
”Atheneskolen” er navnet på en privatskole beliggende i Søborg, og
• at indklagede dermed handler i strid med domænelovens § 12, stk. 2.
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil
blive afgjort på det foreliggende grundlag.
Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 14, stk. 3, i nævnets forretningsorden.
Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har handlet i strid
med domænelovens § 12, stk. 2, som har følgende ordlyd:
”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene
med videresalg eller udlejning for øje.”
Det fremgår af sagens oplysninger, at der ved opslag på domænenavnet ”atheneskolen.dk” tidligere
er fremkommet en hjemmeside, som ud over en række links indeholdt teksten ”Buy this domain”,
og at der ved klik på denne tekst fremkom en side, hvor domænenavnet ”atheneskolen.dk” annonceredes til salg for en pris (”listing price”) på 990 euro og med mulighed for at afgive et konkret bud
på domænenavnet.
Det fremgår desuden af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal
domænenavne under internetdomænet ”.dk”. Indklagede har endvidere tidligere været indklaget for
klagenævnet i lignende sager, jf. bl.a. nævnets j.nr. 2011-0060 (regex.dk), 2011-0086 og 2011-0127
(berthelsen.dk), 2011-0141 (pixmania.dk), 2012-0001 (atex.dk), 2012-0037 (lama.dk), 2012-0165
(gomorgendanmark.dk) og 2013-0093 (paladsteatret.dk).
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Klagenævnet finder, at der herved er skabt en stærk formodning for, at formålet med registreringen
af domænenavnet ”atheneskolen.dk” og opretholdelsen af denne registrering alene har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse eller udlejning af domænenavnet.
Efter § 14, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge en parts
manglende medvirken til sagens oplysning bevismæssig betydning til fordel for modparten. Nævnet
har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse i den foreliggende sag.
Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet ”atheneskolen.dk” uden at have til hensigt selv at benytte dette, men derimod med
henblik på økonomisk vinding ved videreoverdragelse eller udlejning.
På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagede ved sin registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”atheneskolen.dk” har handlet i strid med bestemmelsen i domænelovens § 12, stk. 2.
Klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet
”atheneskolen.dk”, og klageren har som følge af identiteten mellem domænenavnet og den dominerende del af navnet på klagerens skole en åbenbar interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed. Da der endvidere ikke står andre på venteliste til dette domænenavn, træffer klagenævnet i
medfør af domænelovens § 15, stk. 3, nr. 1, herefter følgende

AFGØRELSE
Indklagede, Ann Smith, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”atheneskolen.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til
klageren, Atheneskolen - skolen for børn med særlige forudsætninger. Overførelsen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 5. december 2013
__________________
Kaspar Linkis
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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