KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 264
Klager:
T-Rex Engineering ApS
Ibæk Strandvej 3A
7100 Vejle
Indklagede:
Søren Peter Skou
Frankrighusene 8, 3. th.
2300 København S.
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”t-rex.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Afvisning/frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 4. oktober 2002 med 4 bilag (1-4), svarskrift af 17.
oktober 2002 med 2 bilag (A-B), replik af 12. november 2002 med 1 bilag (3), og duplik af 28. november 2002. Parterne er herefter ikke fremkommet med yderligere indlæg i sagen.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”t-rex.dk” blev registreret den 11. marts 1997.
Sagsfremstilling:
Klageren driver under navnet T-Rex Engineering ApS erhvervsvirksomhed med at udvikle, designe
og producere produkter til guitarister, herunder effektpedaler og styreenheder til elektriske guitarer.
Navnet ”T-Rex Engineering” har været anvendt som betegnelse for virksomheden siden 1996, idet
firmaet blev stiftet som et I/S og omdannet til et ApS pr. 1. januar 2002, jf. klageskriftets bilag 1-3,
som er registreringsbeviser fra Told & Skat. Klager har den 7. januar 1998 ansøgt om et varemærke
(figurmærke) indeholdende ordene ”T-rex Enginering” og et billede af en dinosaurus, hvilket mærke
blev registreret den 3. april 1998 (klageskriftets bilag 4 - registreringsbevis). Klageren oplyser, at
virksomheden er anerkendt og internationaliseres i disse år, hvorfor det er vigtigt, at distributører og
kunder rundet om i verden kan finde virksomhedens hjemmeside.
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Klager har kontaktet indklagede for 4-5 år siden for at erhverve domænenavnet ”t-rex.dk”, men indklagede ønskede penge for domænenavnet, hvilket klageren ikke fandt rimeligt, da indklagede ikke
anvendte domænet.
Klager har over årene undersøgt indholdet på indklagedes hjemmeside og anfører, at hjemmesiden
aldrig har indeholdt nævneværdige informationer udover, at sitet er under rekonstruktion. Ifølge klageskriftet indeholdt hjemmesiden under domænenavnet ”t-rex.dk” den 4. oktober 2002 alene følgende tekst:
”I am terribly sorry, but the old T-Rex design wasn’t really easy to maintain, and I’m now looking
for something to make it a bit better. Hopefully the new pages will contain possibilities to create a
user account in order to review books and films. I’d also like to have a daily column with Tiger
information, wether locally in Denmark, from India or wherever. If you would like to participate
with information, send a mail to info@t-rex.dk”.
Indklagede har oplyst, at domænenavnet er oprettet til privat brug, og at det bruges flittigt til e-mails.
På sigt skal det anvendes til aktive web-sites blandt andet om tigere, men indholdet udvikles kun
langsomt, da alt foretages for private midler, idet indklagede ikke er erhvervsdrivende på nogen måde. Indklagede bekræfter at være blevet kontaktet af klager for 4-5 år siden, men var ikke opmærksom på, at der var tale om en henvendelse fra et firma, da henvendelsen fremstod som fra en privatperson.
Indklagede har på sekretariatets forespørgsel i øvrigt oplyst, at indklagede ikke er erhvervsdrivende
inden for noget fagområde, at domænenavnet ”t-rex.dk” blev registreret, fordi indklagedes kælenavn
altid har været Tiger, og da navnet gerne måtte have et flair af royalitet over sig (rex) og gerne skulle
være kort og til at huske, at domænet udover information om tigre - fortsat under udvikling - primært bruges til e-mails, at indklagede via kaldenavnet Tiger har opnået en vis personnavneret til at
bruge dette i domænenavnet ”t-rex.dk”, at domænenavnet ikke er til salg, og at indklagede også har
registreret domænenavnene ”mud.dk”, ”creations.dk”, ”forsaken.dk”, ”netbasque.dk”, ”muppetlix.dk”, ”netbask.dk”, ”zobbe.dk”, ”mobydix.dk”, ”sieverts.dk”, ”mobolix.dk”, ”ircdanmark.dk”,
”huskies.dk”, ”scion.dk”, ”hundredemeterskoven.dk” (visse af domænenavnene er under opsigelse,
da de ikke længere ønskes opretholdt).
Indklagedes anvendelse af domænenavnet ”t-rex.dk” fremtræder den 20. april 2003 med følgende
tekst:
”

if you came here looking for T-Rex Engineering Aps, we kindly
ask you to click here as t-rex.dk is not affiliated with T-Rex Engineering Aps in any way, sorry for any inconvinience.
We have not yet obtained permission to use their logo to refer you to the correct place, which is
why we do not show it here.
The team behind the tiger site at www.t-rex.dk is currently in hibernation as none of us have any
sparetime to work on it. However, this does not mean the domain t-rex.dk is unused, take a look
at |Tigerdyr's work on HOWTO's at http://tigger.t-rex.dk/bsd-dk/. Also we keep a nice graphical
overview over the traffic going through the server at here or take a look at the process load .
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If you came here looking for information on tigers, the old site is still very much active, and thus
we ask you to click here to find the old site.
“
Det første link fører hen til klagerens hjemmeside under domænet ”t-rex-eng.com”. Det sidste link
henviser til en hjemmeside om tigre, hvor hjemmesiden ikke er færdig udviklet.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet det muligt at opnå forlig i sagen.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagede overtræder markedsføringslovens §§ 1 og 5,
• at indklagede overtræder varemærkelovens § 4,
• at indklagede ingen reel interesse har i domænenavnet ”t-rex.dk”,
• at indklagede burde bruge domænenavnet ”tiger-rex.dk” eller ”tiger.dk”,
• at indklagede kun forsøger at presse klageren til betaling for domænenavnet,
• at indklagede oprettede domænenavnet, før klageren nåede at oprette det, således at indklagede
ønskede at presse klageren til betaling for domænenavnet, og
• at indklagede overtræder regelsættet for registrering af domænenavne.
Indklagede har gjort gældende,
• at klager alene kan være berettiget til domænenavnet ”t-rex-engineering.dk” svarende til klagerens virksomhedsnavn,
• at ordet ”T-rex” er en anerkendt forkortelse for dinosaurusen Tyrranosaus Rex, hvilket begreb
klager ikke kan være retmæssig ejer af,
• at klagers varemærkeret tidsmæssigt ligger efter indklagedes registrering af domænenavnet ”trex.dk”,
• at klagers varemærke består af en figur eller hele virksomhedsnavnet, og ingen af disse dele efterlignes,
• at indklagede ikke er erhvervsdrivende eller driver konkurrerende virksomhed, hvorfor hverken
markedsføringsloven eller varemærkeloven kan være overtrådt,
• at klager ikke har været aktiv i 4-5 år for at opnå domænenavnet, hvorfor det ikke kan have stor
betydning for klager,
• at klager har domænenavnet ”t.rex.eng.com” og anvender dette,
• at der ikke er konstateret henvendelser fra klagers kunder på indklagedes hjemmeside,
• at indklagede har lavet et link fra sin hjemmeside til klagers hjemmeside, således at klagers kunder kan komme nemt videre og umiddelbart bliver opmærksomme på, at der ikke er tale om klagers hjemmeside,
• at indklagede før registreringen af ”t-rex.dk” undersøgte, om der fandtes firmaer, som kunne
blive krænket via registreringen, og konstaterede, at dette ikke var tilfældet, hvorfor indklagede
var i god tro ved registreringen,
• at indklagede via kaldenavnet Tiger har opnået en vis personnavneret til at bruge dette i domænenavnet ”t-rex.dk”, og
• at klagenævnet ikke er kompetent på grund af registreringstidspunktet.
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Nævnets bemærkninger:
Det må efter det oplyste antages, at domænenavnet ”t-rex.dk” alene har ikke-erhvervsmæssig betydning for indklagede, og klagenævnet er derfor tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne om behandlingen af sager, som involverer
forbrugerkrav i § 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden.
Tildeling, registrering, administration og konfliktløsning vedrørende brugsrettigheder til domænenavne under top level domænet .dk er undergivet det af Dansk Internet Forum (DIFO) udstedte regelsæt, jf. senest version nr. 6 af 1. november 2002. Regelsættet indeholder bl.a. regler om, at regelsættet til enhver tid kan ændres af DIFO herunder med virkning for allerede registrerede domænenavne (pkt. 1.3.a), at brugeren af et domænenavn ved sin betaling af den årlige brugsafgift bekræfter
at være underlagt DIFOs til enhver tid gældende regler (pkt. 2.3.b), og at Klagenævnet for Domænenavne er kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en domæneregistrering strider mod gældende dansk ret eller DIFOs regelsæt (pkt. 5.2.a). Indklagede må således ved sin betaling af årsgebyr
anses for at have accepteret at være undergivet DIFOs til enhver tid gældende regler og dermed, at
klagenævnet er kompetent til at træffe afgørelse i tvister om retten til registrerede domænenavne. Da
der endvidere ikke er grundlag for at antage, at sagen skulle være uegnet til nævnsbehandling, kan
indklagedes påstand om sagens afvisning ikke tages til følge.
Da indklagede efter det oplyste alene har registreret domænenavnet ”t-rex.dk” til privat brug, giver
sagen især anledning til at overveje, om indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet har
handlet illoyalt over for klager og dermed har handlet i strid med almindelige retsgrundsætninger.
Betegnelsen T-Rex er en kendt forkortelse for fortidsøglen ”Tyrannosaurus Rex” og er bl.a. anvendt
som navn for en britisk rockgruppe, jf. supplementetsbindet til Den Store Danske Encyklopædi, s.
599. I marts 1997, da indklagede lod domænenavnet ”t-rex.dk.” registrere, var der således ikke tale
om en for klagerens virksomhed helt særegen betegnelse. Under hensyn hertil samt til, at det ikke er
godtgjort, at klagerens firmanavn ”T-Rex Engineering” var kendt i bredere kredse i marts 1997, har
nævnet ikke grundlag for at betvivle indklagedes forklaring om, at han ved domænenavnets registrering var uden kendskab til klagerens firmanavn.
Under hensyn til den stedfundne brug af domænenavnet har nævnet endvidere ikke grundlag for at
betvivle klagerens forklaring om, at han alene lod domænenavnet registrere for at bruge det i private
sammenhænge, herunder til brug for e-mail adresser og private websites for bl.a. tigre, og at han
alene har anvendt domænenavnet i dette øjemed.
Indklagedes hjemmeside, på hvilken der i dag er indsat en loyal henvisning til - og forklaring om –
klager, kan endvidere ikke antages at foranledige forvekslinger med klager.
Det forhold, at indklagede efter en henvendelse fra klageren for 4-5 år siden har betinget en overdragelse af domænenavnet af betaling af et vederlag, kan heller ikke i sig selv anses for at være udtryk
for en illoyal adfærd.
Nævnet finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”t-rex.dk” er illoyal over for klageren eller egnet til at skabe forveksling med klagerens
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virksomhed, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere,
træffer nævnet herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Der kan ikke gives klageren, T-Rex Engineering ApS, medhold i, at indklagede, Søren Peter Skou,
skal overdrage domænenavnet ”t-rex.dk” til klageren.
Dato: 8. maj 2003

__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)
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