KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0013
Klager:
Ældre Sagen
Snorresgade 17-19
2300 København S
Danmark
v/ advokat Lone Prehn
Indklagede:
Kakhaber Kapanadze
16 Metechi Str.
0103 Tbilisi
Georgien
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 20. januar 2022 med fem bilag (bilag 1-5).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” er registreret den 12. maj 2015.
Sagsfremstilling:
Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under
navnet Ældre Sagen (CVR-nummer 10625408) med startdato den 1. oktober 1986. Foreningen er
endvidere registreret under branchekode ”889910 Foreninger, legater og fonde med
sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål”.
Ifølge klageskriftet anvender klageren domænenavnet ”aeldresagen.dk” til brug for en hjemmeside.
Ved opslag den 14. februar 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk)
fremgår det, at domænenavnet ”aeldresagen.dk” er registreret den 31. oktober 1996, og at
domænenavnet er registreret af klageren.
1

Ved opslag den 14. februar 2022 på ”aeldresagen.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Klageren er den landskendte forening Ældre Sagen.
Ældre Sagen er en forening, der arbejder for at forbedre forholdene for ældre i Danmark.
Foreningen er stiftet 1. oktober 1986 på initiativ af fonden Ensomme Gamles Værn. Ældre
Sagen har over 850.000 medlemmer i Danmark og 216 lokalafdelinger.
Ældre Sagen er Klagerens foreningsnavn, jfr. Bilag 1. Foreningen hed Landsforeningen Ældre
Sagen fra stiftelsen i 1. oktober 1986 til 20. marts 2005, men har siden denne dato kun heddet
Ældre Sagen, jfr. Bilag 1.
Klageren har registreret varemærket ÆLDRE SAGEN (figurmærke) i Danmark – senest i
forbindelse med en lang række varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 16, 35, 36, 39, 41, 43, 44
og 45 med prioritet fra 4. juli 2017, jfr. Bilag 2.
Klageren har siden 31. oktober 1996 været registrant af domænenavnet ”aeldresagen.dk”, jfr.
Bilag 3. Domænenavnet linker til Klagerens hjemmeside, jfr. Bilag 4.
Klageren er blevet opmærksom på, at Indklagede har registreret domænenavnet
”wwwaeldresagen.dk”, som anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click hjemmeside
med forskellige links, jfr. Bilag 5.
Klageren har herefter valgt at indbringe sagen for Klagenævnet.
[…]
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På vegne Klageren gøres det gældende,
at Klageren som indehaver af foreningsnavnet og varemærket ÆLDRE SAGEN samt registrant
og bruger af domænenavnet ”aeldresagen.dk” har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse
i det tilsvarende domænenavn ”wwwaeldresagen.dk”, jfr. Bilag 1, 2, 3 og 4;
at domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” er næsten-identisk med Klagerens foreningsnavn og
varemærke ÆLDRE SAGEN og domænenavnet ”aeldresagen.dk”, idet det kun adskiller sig
herfra ved tilføjelsen af ”www” uden punktum foran ”aeldresagen.dk”;
at domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click
hjemmeside, jfr. Bilag 5;
at Indklagede ved registreringen af domænenavnet utvivlsomt har kendt Klagerens
foreningsnavn, varemærke og domænenavn og har registreret domænenavnet
”wwwaeldresagen.dk” udelukkende med henblik på salg til Klageren til overpris, eller med det
formål at tjene penge igennem ”pay per click” ved at snylte på trafik, der var tiltænkt Klagerens
hjemmeside med det næsten-identiske domænenavn ”aeldresagen.dk”, jfr. bilag 3 og 4;
at der dermed foreligger en klar overtrædelse af § 25, stk. 1 og stk. 2 i lov nr. 164 af 26/02/2014
(domæneloven), der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid
med god domænenavnsskik, eller registrere og opretholde registreringer af domænenavne
alene med videresalg eller udlejning for øje.”
Som bilag 1 og 2 har klageren fremlagt en udskrift af 20. januar 2022 fra Erhvervsstyrelsen
vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 2 er en udskrift af 20. januar 2022 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende dansk
varemærkeregistrering VR 2017 02361. Af udskriften fremgår det bl.a., at klageren den 30. november
2017, på baggrund af en ansøgning indgivet den 4. juli 2017, har opnået varemærkeregistrering af
følgende figurmærke i vareklasserne 09, 16, 35, 36, 39, 41, 43, 44 og 45:

Bilag 3 er en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende
domænenavnet ”aeldresagen.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 4 er et udateret skærmprint fra et opslag på hjemmesiden under klagerens domænenavn
”aeldresagen.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
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Bilag 5 er et udateret skærmprint fra hjemmesiden under det omtvistede domænenavn
”wwwaeldresagen.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.
Ved opslag den 14. februar 2022 på ”wwwaeldresagen.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet
en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 20. januar 2022:

Sekretariatet har ved opslag den 14. februar 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 21. januar 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” siden den 12. maj 2015.
DK Hostmaster har ved e-mail af 14. februar 2022 oplyst, at indklagede – ud over at være registrant
af domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” – yderligere er registrant af følgende 106 domænenavne
under .dk-internetdomænet:
appple.dk
epplehuset.dk
ginatrico.dk
amzon.dk
appplus.dk
autlook.dk
bahaus.dk
biliga.dk
bilks.dk
bligsiden.dk
boigsiden.dk
bolgsiden.dk

boligsidn.dk
borgeservice.dk
bornholmtour.dk
cartrawler.dk
collme.dk
daelsbolighus.dk
danbolg.dk
dansomer.dk
diabets.dk
efteruddannnelse.dk
ekstraladet.dk
eliganten.dk

esska.dk
euroguide.dk
felini.dk
fjorline.dk
forsikringguiden.dk
gerberit.dk
gilette.dk
goldcar.dk
ikae.dk
jira.dk
jobnt.dk
jydk.dk
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kalenderside.dk
kinan.dk
lalaberlin.dk
loopfitnes.dk
luisiana.dk
lykamobile.dk
medarbejdenet.dk
merell.dk
merrel.dk
momond.dk
mormondo.dk
nordet.dk
optaelse.dk
orbog.dk
pixma.dk
plasmo.dk
playstationstore.dk
prover.dk
qooker.dk
rejskort.dk
scanboats.dk
scorr.dk
skoletub.dk
smaafolk.dk

stikkers.dk
sumdhed.dk
sundhd.dk
supechat.dk
superreader.dk
sweedoor.dk
syndhed.dk
synop.dk
teila.dk
tinglysnig.dk
tinlysning.dk
vimeo.dk
visat.dk
waao.dk
wallmanns.dk
welvita.dk
wwwcallme.dk
wwwtenaonline.dk
wwwtinglysning.dk
ysl.dk
biligsiden.dk
bilk.dk
busines.dk
coorp.dk

desl.dk
duolingo.dk
ektrabladet.dk
elgigenten.dk
escorteguide.dk
escourtguide.dk
fysikkemitjek.dk
jobistaten.dk
jobnnet.dk
kongvej.dk
lockpick.dk
madtv2.dk
mitlb.dk
modeltest.dk
naturlich.dk
prisjakt.dk
statestikbanken.dk
sugerdaters.dk
svinger.dk
webprover.dk
wisky.dk
appelstore.dk

Sekretariatet har ved opslag den 18. februar 2022 på 10 tilfældigt udvalgte af indklagedes
domænenavne (”epplehuset.dk”, ”bahaus.dk”, ”bolgsiden.dk”, ”eliganten.dk”, ”gilette.dk”,
”rejskort.dk”, ”tinglysnig.dk”, ”teila.dk”, ”jobistaten.dk” og ”jobnnet.dk”) konstateret, at der i ni
tilfælde fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved opslaget på domænenavnet
”wwwaeldresagen.dk” med en række ”relaterede links”. Et enkelt af domænenavnene indeholdt ikke
nogen hjemmeside.
Ved sekretariatets søgning på ”www aeldresagen” den 18. februar 2022 i Google (www.google.dk)
blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 28, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk.
Af disse 28 søgeresultater vedrørte alle søgeresultaterne klageren.
Ved sekretariatets søgning på ”aeldresagen” den 18. februar 2022 i Google blev antallet af
søgeresultater oplyst til at være ca. 265.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en
gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 47, idet Google udelod nogle
søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 47 søgeresultater. Af disse 47 søgeresultater
vedrørte alle søgeresultaterne klageren.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren er den landskendte forening Ældre Sagen og arbejder for at forbedre forholdene for
ældre i Danmark,
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• at klageren er stiftet den 1. oktober 1986 og har over 850.000 medlemmer i Danmark,
• at klageren har registreret varemærket ÆLDRE SAGEN som figurmærke i Danmark for en lang
række varer og tjenesteydelser, jf. bilag 2,
• at klageren siden den 31. oktober 1996 har været registrant af domænenavnet ”aeldresagen.dk”
som anvendes af klageren for en hjemmeside,
• at klageren er blevet opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet
”wwwaeldresagen.dk” og at domænenavnet anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click
hjemmeside med forskellige links,
• at klageren har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet
”wwwaeldresagen.dk”,
• at domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” er næsten identisk med klagerens foreningsnavn,
varemærke og domænenavnet ”aeldresagen.dk”, idet det omtvistede domænenavn kun adskiller
sig ved tilføjelsen af ”www” foran ”aeldresagen.dk”,
• at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” utvivlsomt har kendt til
klageren,
• at indklagede har registreret domænenavnet alene med henblik på videresalg til overpris eller at
tjene penge igennem ”pay per click” ved at snylte på klageren,
• at der dermed foreligger en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1 og 2, og
• at domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
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 det må lægges til grund, at domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” ikke har erhvervsmæssig
betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbrugerog erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner
(domæneloven).
Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af
klagerens sagsfremstilling, og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets
forretningsorden.
Det omtvistede domænenavn ”wwwaeldresagen.dk” er enslydende med klagers, dog således at det
omtvistede domænenavn er påført www i begyndelsen. Klagenævnet finder det ubetænkeligt at lægge
til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” har spekuleret i
at kunne lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til en anden hjemmeside under det
omtvistede domænenavn.
Der foreligger derfor en klar overtrædelse af domænelovens § 25. stk. 1, hvorefter registranter ikke
må registrere og anvende internetdomæner i strid med god domæneskik.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende
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AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”wwwaeldresagen.dk” skal overføres til klageren, Ældre Sagen.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 24. marts 2022

___________________
Jacob Waage
(Formand)

Lisbet Andersen

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Ulla Malling
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