KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 259
Klager:
Forsikringsselskabet Nærsikring A/S
v/Advokat Ditlev Wad
Købmagergade 3, 1.
1150 København K
Indklagede:
Henning Dahl
Krogager 1
2670 Greve
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”naersikring.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 11. december 2002 med 6 bilag (1-6).
Registreringsdato:
Domænenavnene er registreret 3. september1999.
Sagsfremstilling:
Klager, der er et forsikringsaktieselskab, har siden selskabets stiftelse i 1983 drevet virksomhed under navnet ”Forsikringsselskabet Nærsikring A/S”. Klager har siden 2. oktober 1981 haft registreret
et figurmærke i klasse 36 indeholdende ordet ”NÆRSIKRING”, der senest er fornyet den 13. juni
2002, jf. bilag 3.
I 2002 konstaterede klager, da man ville oprette en hjemmeside, at domænenavnet ”naersikring.dk”
var registreret af indklagede. Klager kontaktede herefter indklagede ved skrivelse af 26. juni 2002, jf.
bilag 4, og skrivelse af 9. august 2002, jf. bilag 5. Klager opfordrede indklagede til at godtgøre hans
ret til navnet samt til, hvis indklagede var indehaver af sådanne rettigheder, enten at indgå en aftale
om fælles anvendelse af domænenavnet ”naersikring.dk”, eller til at overdrage dette til klager. Indklagede besvarede ikke henvendelserne. Klager indbragte herefter sagen for klagenævnet.
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Klager har oplyst, at domænenavnet ”naersikring.dk” ikke er set aktivt anvendt. Sekretariatet har ved
opslag den 24. april 2003 på domænenavnet kunnet konstatere, at dette ikke anvendes aktivt.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at klager har eneret til anvendelsen af navnet ”Nærsikring”, herunder også i forbindelse med domænenavnet ”naersikring.dk”,
• at indklagede må have været bekendt med klagers eksistens og brug af navnet ”Nærsikring”, ved
registreringen af domænenavnet ”naersikring.dk”,
• at indklagede ikke har godtgjort at have nogen adkomst eller ret til at benytte navnet ”Nærsikring” eller ”Naersikring”, og der er heller ikke nogen grund til efter sagens omstændigheder i øvrigt at antage, at en sådan ret skulle bestå, og
• at indklagedes fortsatte brug eller blokering af domænenavnet ”naersikring.dk” således er en
krænkelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5.
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse. Indklagede er gjort bekendt med, at
klagenævnet herefter vil behandle sagen på det foreliggende grundlag.
Nævnets bemærkninger:
På baggrund af sagens sparsomme oplysninger kan nævnet ikke afvise, at domænenavnet ikke har
erhvervsmæssig betydning for indklagede. Klagenævnet er derfor tiltrådt af to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne om behandling af sager,
som involverer forbrugerkrav, i § 1, stk. 1, in fine, og stk. 2, i nævnets forretningsorden.
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser, afgøres sagen på grundlag af klagerens
sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. klagenævnets forretningsordens § 12, stk. 3.
Klageren har siden 1983 drevet erhvervsvirksomhed under navnet ”Forsikringsselskabet Nærsikring”, og klagerens selskabsnavn ”Forsikringsselskabet Nærsikring A/S” er registreret i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. Herudover har klager en registreret varemærkeret til et figurmærke, hvori ”NÆRSIKRING” indgår som en dominerende bestanddel. Klageren er derfor beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gør brug af kendetegnet eller et lignende navn på en måde, som er egnet til at skabe
forveksling, jf. markedsføringslovens § 5 og varemærkelovens § 4.
Domænenavnet ”naersikring.dk” er reelt sammenfaldende med betegnelsen ”nærsikring”, da anvendelsen af ”ae” i stedet for ”æ” alene skyldes, at det ikke er muligt at registrere domænenavne indeholdende det danske bogstav æ under .dk-domænet, og da ”ae” er den gængse omskrivning af ”æ”.
Indklagede har trods registreringen i september 1999 endnu ikke gjort brug af domænenavnet ”naersikring.dk”, og der foreligger ingen oplysninger, som kan godtgøre en loyal og saglig begrundelse for
registreringen eller den påtænkte fremtidige anvendelse.
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Under hensyn til at betegnelsen ”nærsikring” ikke er uden særpræg og har været anvendt af klageren
i mange år, finder nævnet det overvejende sandsynligt, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”naersikring.dk” havde forudgående kendskab til klager og klagers virksomhed. Nævnet
lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har haft en loyal begrundelse for at registrere ”naersikring.dk” som domænenavn eller for at opretholde den foretagne registrering. Indklagedes
handlemåde afskærer samtidig klageren fra at registrere og anvende sit primære kendetegn som domænenavn under toplevel domænet .dk.
Nævnet finder på denne baggrund, at indklagede har handlet retsstridigt over for klageren såvel efter
almindelige retsgrundsætninger som - forudsat at indklagede har handlet som erhvervsdrivende efter § 1 i markedsføringsloven, der er sålydende:
”§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles
hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god
markedsføringsskik.”
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Henning Dahl, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”naersikring.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til
klageren, Forsikringsselskabet Nærsikring A/S. Overførslen foretages 4 uger efter nedenstående dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 19. maj 2003
__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)
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