KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0222
Klager:
UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere
Amagerbrogade 164, 3. th.
2300 København S
Danmark
Indklagede:
[A]
[A’s adresse]
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”ukk.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 8. september 2021 med ét bilag (bilag 1).
Registreringsdato:
Indklagede har været registrant af domænenavnet ”ukk.dk” siden den 4. september 2013.
Sagsfremstilling:
Klageren er en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 1) er
registreret under navnet UKK – Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere (CVRnummer 32391613) med startdato den 14. oktober 2019. Foreningen er registreret under branchekode
949900 ”Andre organisationer og foreninger i.a.n.”.
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”The current owner of the domain ukk.dk is [A], a former member of the association UKK –
Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere. Today, [A] is no longer part of the
association, and we have requested that he would transfer the ownership of the domain to us.
During a phone call in early august, 2021, he promised to transfer the domain a week later,
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but nothing has yet happened and we cannot get in contact with him. He does, however, actually
pay for the domain, as it is still live.
The reason we need control over the domain, is that we are soon to launch a new website, and
cannot do so unless he transfers the domain to our association.
…
I believe our complaint should be upheld, as the domain ukk.dk ought to be under the control
of the association it refers to. Furthermore, [A] has indicated interest in transferring it to us,
but haven't succesfully done so yet.”
Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er
registrant af domænenavnet ”ukk.dk”, der oprindeligt er registreret den 10. september 2002.
DK Hostmaster har ved mail af 8. september 2021 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet siden den 4. september 2013.
Sekretariatet har ved opslag den 8. september 2021 på domænenavnet ”ukk.dk” taget følgende kopi:

Ved fornyet opslag på domænenavnet ”ukk.dk” den 1. oktober 2021 har sekretariatet konstateret, at
domænenavnet fremstod som vist ovenfor.
Ved sekretariatets søgning på ”ukk” den 1. oktober 2021 i Google (www.google.dk) blev antallet af
søgeresultater oplyst til at være ca. 13.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de
første 50 søgeresultater vedrørte 21 klageren, mens ingen vedrørte indklagede. De øvrige
søgeresultater vedrørte forhold af vidt forskellig karakter.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
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Klageren har gjort gældende,
• at klageren er foreningen UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere,
• at klagerens hjemmeside findes på domænenavnet ”ukk.dk”,
• at indklagede tidligere har været medlem af foreningen,
• at indklagede i kraft af sin tilknytning til foreningen har været formel registrant af domænenavnet
”ukk.dk”, og
• at klageren uden held har forsøgt at kontakte indklagede med henblik på formel overdragelse af
domænenavnet ”ukk.dk”.
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:
Klageren har oplyst bl.a., at indklagede tidligere har været medlem af klagerens forening og i den
forbindelse har været anført som registrant af domænenavnet ”ukk.dk”. Indklagede har ifølge
klagerens oplysningerne efter sin udmeldelse af foreningen forholdt sig passivt til klagerens
henvendelser om overdragelse af domænenavnet ”ukk.dk”.
Klagenævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagede er anført registrant af domænenavnet
”ukk.dk” på vegne af klageren, og at indklagede således har handlet som fuldmægtig for klageren.
Dette understøttes efter klagenævnets opfattelse bl.a. af indholdet på det omtvistede domænenavn,
hvor der findes hjemmeside for klagerens forening. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets
forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten,
at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning.
Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede
domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet ”ukk.dk”
overført til sig.
På den baggrund finder klagenævnet, at indklagedes undladelse af at efterkomme klagerens
anmodning om at få overdraget domænenavnet ”ukk.dk” til sig indebærer en overtrædelse af god
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”ukk.dk” skal overføres til klageren, UKK – Organisation for
Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 9. november 2021

___________________
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Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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