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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-014
Klager:
Group 4 og Group 4 Falck A/S
Falck-Huset
Polititorvet
1780 København v.
v/Internationalt Patent-Bureau
Høje Taastrup Boulevard 23
2630 Taastrup
Indklagede:
Karsten Lykke
Ouskær 14, Andkær
7080 Børkop
Parternes påstande:
Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "group4.dk" til
klageren som rette indehaver.
Klagerens subsidiære påstand Indklagede tilpligtes at slette domæneregistreringen "group4.dk".
Indklagedes påstand Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for Nævnet fremkommet klageskrift af 30. maj 2000 med 5 bilag, svarskrift af 23. juni 2000
med 1 bilag, replik af 29. juni 2000 og duplik af 3. juli 2000 med 1 bilag.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret "group4.dk" den 3. maj 2000.
Sagsfremstilling:
Klageren, som driver virksomhed med diverse ydelser inden for service og sikkerhed (overvågning),
anvender "Group4" som betegnelse for en del af sin virksomhed. Efter en fusion med Falck A/S
(offentliggjort 2. maj d.å. og gennemført 20. juni d.å.) er klageren ligeledes påbegyndt anvendelse af
betegnelsen "Group 4 Falck" - for den fusionerede del af sin virksomhed.
Klageren har ved skrivelse af 11. maj d.å. til indklagede (klageskriftets bilag 4) gjort gældende, at
indklagedes registrering af domænenavnet krænker klagerens rettigheder, og anmodet indklagede om
at overdrage domænenavnet til klageren mod betaling af indklagedes udgifter ved registreringen.
Indklagede har ved skrivelse af 16. maj d.å. til klageren (klageskriftets bilag 5) bestridt, at
indklagedes registrering af domænenavnet krænker klagerens rettigheder, og afvist at overdrage
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domænenavnet. Indklagede oplyser i skrivelsen, at domænenavnet "skal anvendes i forbindelse med
igangværende projektarbejde - bestående af tværfagligt samarbejde mellem 4 personer".
Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet.
Klageren har gennem de fremlagte bilag dokumenteret at have en forventelig kendetegnsret i form af
et varemærke (ordmærke og figurmærke) til GROUP 4 FALCK, idet klageren ved ansøgning til den
europæiske varemærkemyndighed indleveret den 3. maj 2000 har ansøgt om registrering heraf.
Klageren har desuden en selvstændig varemærkeret til GROUP 4, som er registreret som et dansk
varemærke (ordmærke) i bl.a. klasse 35 "Advertising, business management, business administration
etc." den 14. maj 1998, jf. klageskriftets bilag 1.
Klageren er bl.a. repræsenteret på Internettet under domænet "falck.dk" og "group4.com".
Indklagedes anvendelse af domænenavnet fremtræder p.t. ikke som værende aktiv. Under
domænenavnet group4.dk lå den 1. september og den 19. november d.å. alene følgende tekst:
"www.group4.dk" (se tilsvarende klageskriftets bilag 3).
Indklagede har i øvrigt på sekretariatets forespørgsel oplyst, at han er erhvervsdrivende inden for
byggebranchen, at han ikke har nogen særlig adkomst til betegnelsen "group4", at domænenavnet
endnu ikke har været anvendt i reklame m.v., at han ikke påtænker at sælge domænenavnet, og at
han har registreret flere domænenavne. Trods sekretariatets opfordring har indklagede ikke uddybet
sine angivelser om formålet med domæneregistreringen eller den påtænkte fremtidige anvendelse.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet det relevant at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
!
!

!

!

!

!

!

at klageren har en varemærkeret til ordmærkerne GROUP 4 og GROUP 4 FALCK,
at indklagedes registrering af domænenavnet "group4.dk" er i strid med klagerens rettigheder
samt gældende dansk ret,
at indklagedes registrering af domænenavnet er en krænkelse af klagerens rettigheder i
henhold til varemærkelovens §§ 4 og 15,
at indklagedes registrering af domænenavnet er en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1
og 5, idet indklagede snylter på klagerens firmanavn og forretningskendetegn,
at indklagede har været bekendt med klagerens rettigheder forud for registreringen af
domænenavnet og derfor været i ond tro,
at registrering af domænenavnet er i strid med almindelige retsgrundsætninger, idet
domænenavnet efter registreringen ikke er tilgængeligt for klageren, og
at indklagede har misligholdt aftalen med den danske hostmaster, idet der ved registreringen er
sket en krænkelse af tredjemands (klagerens) rettigheder.

Indklagede har gjort gældende,
!

!
!

!

at der ikke foreligger en krænkelse af klagerens rettigheder, da betegnelsen "Group4" ikke
hidtil har været anvendt i Danmark, og da klageren ikke driver virksomhed, som kan
forveksles med indklagedes,
at klageren ikke har været i ond tro ved registreringen af domænenavnet,
at registreringen af domænenavnet ikke afskærer klageren fra at anvende betegnelsen "Group
4 Falck" i Danmark - herunder at få registreret domænenavnet "group4-falck.dk" eller
"group4falck.dk", og
at domænenavnet skal anvendes i forbindelse med igangværende projektarbejde - bestående af
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tværfagligt samarbejde mellem 4 personer.
Nævnets bemærkninger:
Indklagede har oplyst at være erhvervsdrivende inden for byggebranchen. Indklagede har samtidig
oplyst, at det registrerede domænenavn - som indklagede endnu ikke har bragt i anvendelse - skal
bruges i forbindelse med igangværende projektarbejde bestående af tværfagligt samarbejde mellem 4
personer.
På baggrund af disse - ufuldstændige - oplysninger kan det ikke udelukkes, at domænenavnet alene
har ikke-erhvervsmæssig betydning for indklagede. Under hensyn hertil samt til, at klageren er
erhvervsdrivende og har indgivet klagen som led i udøvelsen af sit erhverv, er klagenævnet tiltrådt af
to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne
om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav, i § 1, stk.. 1, in fine, og stk. 2, i nævnets
forretningsorden.
Indklagedes oplysninger om, hvorfor og med hvilket formål han har ladet domænenavnet "group4"
registrere, er som nævnt ufuldstændige. Efter § 12, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved
bevisbedømmelsen tillægge dette virkning til fordel for modparten. Nævnet har fundet anledning til
at bringe denne bestemmelse i anvendelse i den foreliggende sag, også under hensyn til det
påfaldende i, at indklagedes registrering af domænenavnet efter det oplyste fandt sted dagen efter
offentliggørelsen af fusionen mellem Falck og det udenlandske selskab Group4, som er registreret
indehaver af varemærket Group4.
Nævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har haft en loyal begrundelse for
at registrere "group4" som domænenavn eller for at opretholde den foretagne registrering, som
samtidig forhindrer klageren i at registrere og anvende sit varemærke som domænenavn inden for
topdomænet .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, Karsten Lykke, skal anerkende, at indklagedes registrering af domænenavnet
"group4.dk" slettes som stridende mod gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet
overføres til klageren, Group 4 og Group 4 Falck A/S.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 11. November 2000
_________________
_________________
Lene Pagter Kristensen (formand)
Dorte Olesen
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Mogens Koktvedgaard
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_________________
Jeppe Juul

http://www.difo.dk/klager/group4.html

Side 4 af 4

_________________
Tom Togsverd
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