KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0036
Klager:
Silkeborg Bibliotek
Hostrupsgade 41A
8600 Silkeborg
Danmark
Indklagede:
Roman Matusevich
Malysheva 3 - 83
614007 Perm
Russiske Føderation
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 8. februar 2022 med fire bilag (bilag 1-4).
Registreringsdato:
Indklagede har været registrant af domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk” siden den 27. november
2019.
Sagsfremstilling:
Klageren er Silkeborg Bibliotek, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 3) er
registreret som en enhed under Silkeborg Kommune (CVR-nummer 29189641) med startdato den 1.
januar 1993. Klageren er registreret under branchekode 910110 ”Biblioteker”.
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Domænet dukketeaterfestival.dk har tidligere tilhørt Silkeborg Kommunes Dukketeaterfestival
”Festival og Wonder”.
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Ved en administrativ fejl er domænet ikke blevet rettidigt betalt og derfor har en anden haft
mulighed for at købe det.
Den person, der har købt det, har dog blot kopieret alt indhold fra Festival of Wonders
hjemmeside fra 2017 festivallen (som kan ses her http://92.246.3.97). Så siden udgiver sig for
at være Festivals side fra 2017 blot tilføjet denne tekst:
”Leder du efter et godt online casino at spille på? I så fald er dansk licenserede spillesider
den bedste mulighed for spillere. Der findes også udenlandske casinoer. Dvs. du kan finde
et nyt online casino uden ROFUS: spiludenrofus.com”
Vedhæftede bilag 1 viser Festival of Wonders originale 2017 side og bilag 2 viser nuværende
registrants side.
Vi mener altså, at domænet kun er købt af personen for at bruge den legitimitet som festivallen
har, til at reklamere for services, som ikke vedrører festivallen.
…
Vi mener, at den nuværende registrant misbruger domænet, da vedkommende har lavet en ren
kopi af Festival of Wonders 2017 hjemmeside og kun anvender domænet til at reklamere for
spiltjenester, der intet har at gøre med festivallen, men udelukkende bruger domænet og
festivallens indhold til at legitimere reklame for en spilletjeneste.
Derfor mener vi ikke, at den brug nuværende registrant har af domænet forekommer legitimt.
Derudover er Festival of Wonder er den eneste tilbagevendende festival for dukketeater i
Danmark.”
Bilag 1 er følgende udaterede skærmprint, der efter det oplyste viser klagerens hjemmeside:
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Bilag 2 er følgende
”dukketeaterfestival.dk”:

udaterede

skærmprint,

der

Sekretariatet har ved opslag den 8. februar
”dukketeaterfestival.dk” fremstod som vist i bilag 2.

viser

2022

indholdet

på

domænenavnet

konstateret,

at

domænenavnet

Ved fornyet opslag den 9. marts 2022 på domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk” har sekretariatet
konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside.
Bilag 3 er en faktura af 1. juni 2017 fra DK Hostmaster til klageren om betaling af årsgebyr for
domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk”.
Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er
registrant af domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk”, der blev registreret den 27. november 2019.
DK Hostmaster har ved mail af 7. marts 2022 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af
domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk” – er registrant af følgende 47 domænenavne:

7-summits.dk
aeroefestival.dk
b8.dk
bellman.dk
csc1982.dk

culthus.dk
danceroyal.dk
valhalla-comics.dk
emchd2017.dk
esgbadminton.dk

estemb.dk
forskningsklinikkenforludomani.dk
fremtidens.dk
fukt.dk
gdps.dk
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gtrejser.dk
hosenfeld.dk
hypnose-info.dk
inuendo.dk
irsam.dk
kamillajuhl.dk
katalogbutikker.dk
kvidr.dk
mandoemarathon.dk
mobil25.dk
musikparlamentet.dk

odderpro.dk
odenseslaegt.dk
ofccms.dk
podcastfestival.dk
rumkammerat.dk
running-challenge.dk
shareplay.dk
sjoveste-spil.dk
skodsborgmarathon.dk
sonjasfuchsiaer.dk
stop-ttip.dk

ungmedskizofreni.dk
uu-roskilde.dk
whocareswins.dk
bedsteonlinecasinoer.dk
casinoeuropa.dk
lånpenge-online.dk
playcasinoonline.dk
playpokeronline.dk
spilblackjackonline.dk
spilrouletteonline.dk

Ved opslag på ti tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne (”aeroefestival.dk”, ”culthus.dk”,
”esgbadminton.dk”, ”forskningsklinikkenforludomani.dk”, ”odderpro.dk”, ”podcastfestival.dk”,
”kamillajuhl.dk”, ”uu-roskilde.dk”, ”ungmedskizofreni.dk” og ”skodsborgmarathon.dk”) har
sekretariatet konstateret, at der i fem tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside, at der i ét tilfælde
fremkom en hjemmeside med omtale af online casinospil, og at der i fire tilfælde fremkom
hjemmesider, der svarer til hjemmesiden på domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk” som vist i bilag
2, dvs. en hjemmeside, der fremstod som vedrørende ét forhold, men hvor der var indføjet omtale af
online casinospil.
Ved sekretariatets søgning på ”dukketeaterfestival” den 9. marts 2022 i Google (www.google.dk)
blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.170, når søgningen blev afgrænset til sider på
dansk. Af de første 40 unikke søgeresultater vedrørte 32 klageren, mens ét vedrørte domænenavnet
”dukketeaterfestival.dk”, som indklagede er registrant af. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt
forskellige dukkefestivaller.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren, der tidligere har været registrant af domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk”, mistede
domænenavnet, idet klageren ved en fejl ikke rettidigt fik betalt gebyr til DK Hostmaster,
• at indklagede anvender domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk” til en hjemmeside, der fremstår
som værende klagerens, men hvor indklagede har indsat omtale af online casinospil, og
• at indklagede således misbruger det omtvistede domænenavn til skade for 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 der ikke foreligger oplysninger om, at domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk” har kommerciel
betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis
forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner
(domæneloven).

4

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.
Klageren, der er et offentligt bibliotek, har tidligere anvendt domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk”
til hjemmeside for en dukketeaterfestival. Klageren mistede efter det oplyste domænenavnet i
efteråret 2019, idet klageren ved en fejl ikke fik betalt gebyr til DK Hostmaster. Indklagede
registrerede det omtvistede domænenavn umiddelbart herefter og har frem til tidspunktet for klagens
indgivelse anvendt domænenavnet til en hjemmeside, som fremstod som værende klagerens, men
hvorpå der blev reklameret for online casinospil.
Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagedes anvendelse af det omtvistede domænenavn
var både illegitim, illoyal og stærkt misvisende. Indklagedes opretholdelse af registreringen af
domænenavnet ”dukketeaterfestival.dk” indebærer derfor 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 ”dukketeaterfestival.dk” skal overføres til klageren, Silkeborg
Bibliotek. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 26. april 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Ulla Malling

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen
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