KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0241

Klager:
Waved ApS
Højdevej 20 st. th.
2300 København S
Danmark
Indklagede:
Shere-Imran Khan
Teglværksvej 45 B
5220 Odense SØ
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”waved.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. september 2021 med to bilag (bilag 1-2).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”waved.dk” er registreret den 28. marts 2020.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Klagen indgives af Waved ApS med henblik på overførsel af domænenavnet Waved.dk.
Rettighederne til kendetegnet waved tilhører Waved ApS, og Waved ApS er på uberettiget vis
blevet frataget rådigheden af domænenavnet Waved.dk. Domænenavnet er oprindeligt
oprettet af Waved ApS' stiftere Zhaynti VeraGarcia, Steffan Andrés Ortiz Monje og Abdul
Kareem Bari.
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Udarbejdelsen og oprettelsen af domænenavnet skete udelukkende med henblik på anvendelse
i Waved ApS. Dette dokumenteres ved korrespondancen der fremgår af bilag 1. En af
stifterne, Adbul Kareem Bari, blev vilkårligt valgt til at være administrator for
domænenavnet, som herefter skulle overdrages til Waved ApS. Oprettelsen af domænenavnet
skete således forud for stiftelsen af selskabet, idet domænenavnet blev anset for et
fundamentalt element for selskabets drift.
Efter Abdul Kareem Baris udtræden af selskabet, den 4. januar 2021, nægtede Adbul Kareem
Bari at overføre administratorrettighederne til Waved ApS, men i stedet overførte han
domænenavnet til Shere Imran-Khan.
Waved ApS har gentagne gange forsøgt at opnå en mindelig løsning af sagen, ved at opfordre
både Abdul Kareem Bari og Shere Imran Khan til at overdrage domænenavnet til Waved
ApS. Begge personer har dog nægtet at overdrage domænenavnet.
For så vidt angår den aktuelle benyttelse af waved.dk, skal det bemærkes, at domænenavnet
ikke har været i brug siden Abdul Kareem Baris udtræden, og stadig ikke er det pr. dags dato.
…
Rettighederne til kendetegnet waved tilhører Waved ApS. Udarbejdelsen af domænenavnet
Waved.dk er sket i fælleskab af selskabsdeltagerne i Waved ApS med henblik på en benyttelse
i Waved ApS. Domænenavnet bliver aktuelt ikke benyttet til noget som helst.
Waved ApS gør derfor gældende, at den af Abdul Kareem Bari og Shere Imran Khan udviste
adfærd efter Waved ApS' opfattelse udgør en overtrædelse af domænelovens § 25 om god
domænenavnsskik.
På baggrund heraf er det Waved ApS' opfattelse, at domænenavnet waved.dk skal overføres
til dens retmæssige ejer Waved ApS.”
Bilag 1 fremstår som kopi af sms-korrespondance af 2020 vedrørende bl.a. oprettelsen af klageren
valg af e-mailadresser knyttet til domænenavnet ”waved.dk, hjemmeside knyttet til domænenavnet
”waved.dk” samt overdragelse af domænenavnet ”waved.dk”.
Bilag 2 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår,
at klageren er stiftet med startdato den 11. december 2020.
Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”waved.dk” den 1. oktober 2021 og igen den 7.
november 2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold.
Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede har været registrant
af domænenavnet ”waved.dk” siden den 5. maj 2021.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at domænenavnet ”waved.dk” oprindeligt blev registreret af en af klagerens stiftere til brug for
klageren,
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•
•
•
•
•

at rettighederne til kendetegnet ”Waved” tilhører klageren,
at klageren på uberettiget vis er blevet frataget rådigheden af domænenavnet ”waved.dk”,
at da den oprindelige registrant af domænenavnet ”waved.dk” udtrådte af klageren, nægtede han
at overføre administratorrettighederne til klageren, men overførte i stedet domænenavnet til
indklagede,
at domænenavnet ”waved.dk” ikke har været i brug siden den oprindelige registrants udtræden
af klageren, og
at indklagede handler i strid med domænelovens § 25 om god domænenavnsskik.

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. § 11, stk. 3, i nævnets
forretningsorden.
Klageren har navnet ”Waved ApS”. Klageren har oplyst, at domænenavnet ”waved.dk” oprindeligt
blev registreret af en af klagerens stiftere til brug for klageren, og at da den oprindelige registrant af
domænenavnet
”waved.dk”
udtrådte
af
klageren,
nægtede
han
at
overføre
administratorrettighederne til klageren, men overførte i stedet domænenavnet til indklagede. Det
fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”waved.dk” blev overført til indklagede den 5.
maj 2021.
På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet
”waved.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har svaret i
sagen, har ikke afkræftet denne formodning
Det følger endvidere af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen
kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens
oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i
anvendelse.
På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af
brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af
domænenavnet ”waved.dk” overført til sig.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende
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AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”waved.dk” skal overføres til klageren, Waved ApS. Overførslen
skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 16. december 2021

___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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