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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-051
Klager:
Thy Biler I/S
v/Peder Østergaard og Henning Nielsen
Åsvej 43
7700 Thisted
v/SJ-Design
Indklagede:
Kristian Poulsen
Vestervangsvej 67, lejl. 118
8800 Viborg
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "thybiler.dk" til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet alene fremkommet klageskrift af 6. oktober 2000 med 5 bilag.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret "thybiler.dk" den 5. september 2000.
Sagsfremstilling:
Klagerens virksomhedsnavn er Thy Biler I/S, og under denne betegnelse driver klageren en
detailhandel med biler. Klageren er registreret under betegnelsen Thy Biler I/S hos Told- og
Skatteregion Thisted pr. 1. marts 2000, jf. klageskriftets bilag 1 dateret 16. marts 2000.
Klageren kontaktede i august 2000 SJ-Design, Thisted, med henblik på udarbejdelse af en
internetside til at profilere firmaet og præsentere de biler, som udbydes til salg. Klageren har anført,
at indklagede ultimo august 2000 overhørte en telefonsamtale omkring dette internet-arbejde og på
baggrund af denne viden den 5. september 2000 registrerede domænenavnet "thybiler.dk".
Efterfølgende har indklagede ved en udateret skrivelse (klageskriftets bilag 3) tilskrevet klageren
(ved Henning Nielsen) med følgende tekst:
"Hej Henning i min fritid sælger jeg Domæne navne, og jeg vil gerne sælge dig thybiler.dk til en pris
af 5.000 kr. da jeg ejer navnet.
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Svar venligst pr. post til
Kristian Poulsen
Vestervangsvej 67, lejl. 118
8800 Viborg
Med venlig hilsen
Webtarget
Kristian Poulsen"
Efter denne skrivelse kontaktede klageren indklagede og anmodede ham om umiddelbart at
overdrage domænenavnet til klageren. Indklagede afviste dette.
Klageren meddelte herefter indklagede, at der ville blive indledt en sag, hvilket foranledigede et nyt
salgstilbud fra indklagede lydende på kr. 995,00 (klageskriftets bilag 4 dateret den 13. september
2000).
Dette tilbud accepterede klageren i første omgang, men da den efterfølgende fremsendte faktura
(klageskriftets bilag 5 dateret den 2. oktober 2000) lød på kr. 1.370,00 samt herudover på et uoplyst
vederlag til et firma Netropolis ApS i forbindelse med overdragelsen af domænenavnet, meddelte
klageren den 4. oktober 2000 indklagede, at sagen ville blive indbragt for DKHostmaster.
Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet.
Indklagede har undladt at reagere på sekretariatets forelæggelse af klageskriftet og er blevet gjort
bekendt med, at nævnet i mangel af svar kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.
Den 14. december 2000 blev "thybiler.dk" ikke anvendt aktivt. Under det pågældende domænenavn
lå alene en henvisning til en domæne-navnebørs, hvor indklagede står anført som indehaver af
domænenavnet.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet det relevant at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
!
!

!
!

at "Thy Biler" er et registreret navn/varemærke tilhørende klageren,
at indklagede i forbindelse med registreringen af "thybiler.dk" har været bekendt med
klagerens eksistens og brug af navnet "Thy Biler I/S",
at indklagede ingen loyale interesser har i registreringen, og
at indklagede har tilbudt klageren at købe "thybiler.dk".

Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse.
Nævnets bemærkninger:
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse
af markedsføringslovens § 1 og almindelige retsgrundsætninger.
Markedsføringslovens § 1 er affattet således:
"§ 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
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markedsføringsskik."
Klageren driver en erhvervsvirksomhed under betegnelsen Thy Biler I/S, og betegnelsen besidder
tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn.
Indklagede har i brev til klageren oplyst, at han driver virksomhed med handel med domænenavne,
og indklagedes registrering af domænenavnet "thybiler.dk" må efter det oplyste antages at være sket
alene med det formål at sælge det til klageren til overpris.
Indklagedes handlemåde afskærer klageren fra at få sit forretningstegn registreret som domænenavn
under toplevel domænet .dk, medmindre klageren betaler indklagede en overpris for domænet, som
indklagede har fået registreret for et beskedent vederlag, og som indklagede samtidig ikke selv har
nogen loyal interesse i at bruge.
Nævnet finder, at en sådan handlemåde er udtryk for en illoyal markedsadfærd, som er i strid med
god markedsføringsskik og med redelig handlemåde.
Indklagedes registrering af domænenavnet "thybiler.dk" og nægtelse af at overføre registreringen til
klageren vederlagsfrit, indebærer som følge af det anførte en overtrædelse af såvel
markedsføringslovens § 1 som af almindelige retsgrundsætninger.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Kristian Poulsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
"thybiler.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til
klageren, Thy Biler I/S v/Peder Østergaard og Henning Nielsen.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 18.01.2001
_________________
Lene Pagter Kristensen (formand)
Mogens Koktvedgaard
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