KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-062
Klager:
MusikEvent ApS
Åbakkevej 6
7700 Thisted
Indklagede:
Lykke Music & Events
v/Jens Lykke
Slagelsegade 8
7400 Herning
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”musikevent.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 12. februar 2001 med 13 bilag (1-13), svarskrift af 28.
marts 2001 med tre bilag (01-03), replik af 18. april 2001 og duplik af 7. maj 2001.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”musikevent.dk” blev registreret den 30. oktober 2000.
Sagsfremstilling:
Klageren driver erhvervsvirksomhed som impresario samt booking- og management-bureau for en
række danske kunstnere. Klageren anvender MusikEvent ApS som betegnelse for sin virksomhed.
Klagerens virksomhed er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i december 2000 med Musiccentret ApS som binavn. Klagerens virksomhed er opstået som følge af et køb og efterfølgende
sammenlægning foretaget i oktober 2000 af virksomhederne Muskan Music og Musikcentret. Ifølge
klagerens oplysninger udsendte klageren i slutningen af oktober 2000 et brev til hele branchen, hvori
man orienterede om firmaovertagelsen samt firmaets nye navn og telefonnummer.
Klageren er indehaver af en dansk varemærkeregistrering af MusikEvent ApS som figurmærke i vareklasserne 35 (annonce – og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontrolopgaver), 36 (finansiel sponsorering og formidling af
sponsorkontrakter), 41 (impresariovirksomhed, formidling af underholdning, foredrag samt arrange-
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ring (afvikling) af koncerter) og 42 (administration af ophavsrettigheder i forbindelse med optagne
og indspilning af musikværker). Varemærket er registreret den 25. januar 2001 med den 13. november 2000 som ansøgningsdato.
Indklagede driver ligeledes erhvervsvirksomhed med booking og formidling af kontakt til en række
danske kunstnere. Indklagede er indehaver af en dansk varemærkeregistrering af Lykke music &
events som ordmærke i vareklasserne 35 (markedsføring af musikere, artister, kunstnere, underholdningsaktiviteter, foredragsholdere og solister) og 41 (underholdningsvirksomhed, herunder impresariovirksomhed). Varemærket er registeret den 13. februar 2001 med den 3. november 2000 som ansøgningsdato.
Indklagede har telefonisk den 28. oktober 2000 og ved brev af 2. november 2000 henstillet til klageren, at klageren ikke anvender MusikEvent som betegnelse for sin virksomhed, idet betegnelsen efter
indklagedes opfattelse indebærer en forvekslingsrisiko i forhold til indklagedes virksomhedsbetegnelse. Indklagede har i den forbindelse oplyst, at ordet ”music” er blevet anvendt som en del af indklagedes navn siden 1979, samt at ”events” ligeledes er blevet anvendt som en del af virksomhedens
navn siden ultimo 1999.
Da klageren i november 2000 ville lave en hjemmeside, erfarede klageren, at indklagede havde registreret domænenavnet ”musikevent.dk” den 30. oktober 2000. Klageren sørgede herefter for at registrere domænenavnene ”musikeventaps.dk” og ”musikeventas.dk”.
Indklagede har oplyst, at registreringen af domænenavnet ”musikevent.dk” blev foretaget med henblik på indklagedes markedsføring af sine ydelser på Internettet, og at domænenavnet fortsat påtænkes anvendt hertil. Indklagede har ligeledes blandt andre registreret følgende domænenavne:
”musicbooking.dk”, ”lykkemusic-events.dk”, ”lykkemusik.dk”, ”event-musik.dk”, ”musicevent.dk”, ”event-music.dk”, ”musicevents.dk”, ”musik-events.dk”, ”musik-event.dk”, ”eventsmusic.dk”, ”eventsmusik.dk”, ”eventmusik.dk”, ”music-event.dk”, ”musicevent.dk”,
”eventmusic.dk”, ”events-musik.dk”, ”events-music.dk”, ”musikevents.dk” og ”lykkemusic.dk”.
Klageren er repræsenteret på Internettet under domænenavnene ”musikeventaps.dk” og
”musikeventas.dk”.
Indklagede er repræsenteret på Internettet under domænenavnene ”lykkemusic.dk” og
”lykkemusik.dk,”. Domænenavnet ”musikevent.dk” anvendes til at pege på indklagedes hjemmeside
på ”lykkemusic.dk”. Så vidt ses, anvendes ingen af indklagedes øvrige domænenavne, som er anført
ovenfor, aktivt.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren anvender MusikEvent i sin markedsføring som betegnelse for sin virksomhed,
• at ”Musikevent ApS” er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
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• at indklagedes var bekendt med klagerens konkrete eller kommende brug af betegnelsen MusikEvent, da indklagede registrerede domænenavnet ”musikevent.dk”,
• at indklagede var i ond tro med hensyn til klagerens kendetegnsrettigheder, da indklagede registrerede ”musikevent.dk”,
• at indklagedes registrering af ”musikevnet.dk” er foretaget med henblik på at chikanere klageren
og tvinge klageren til at skifte navn,
• at indklagedes registrering af ”musikevent.dk” forhindrer klageren i at anvende sin selskabsbetegnelse som domænenavn på Internet,
• at indklagedes anvendelse af ”musikevent.dk”, som henviser til indklagedes hjemmeside på
• ”lykkemusic.dk”, udgør misbrug af klagerens kendetegn og er egnet til at skabe forvekslingsrisiko
i forhold til klagerens virksomhed.
Indklagede har gjort gældende,
• at registreringen af ”musikevent.dk” er foretaget med henblik på markedsføring på Internettet af
indklagedes ydelser og produkter,
• at registreringen af ”musikevent.dk” er foretaget i god tro,
• at registreringen af ”musikevent.dk” ikke er foretaget med henblik på videresalg,
• at ordene musik/music og event/events eller en forveksling/kombination heraf indgår som en del
af indklagedes virksomhedsbetegnelse, hvorfor indklagede er berettiget til at anvende en hvilken
som helst kombination af ordene,
• at klageren ikke har en bedre ret til anvendelsen af ordene musik og event eller en hvilken som
helst kombination heraf.
Nævnets bemærkninger:
Virksomheders navne skal tydeligt adskille sig fra hinanden, og der må i en virksomheds navn ikke
optages slægtsnavn, selskabs-, fonds- eller virksomhedsnavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer virksomheden, eller noget, som kan
forveksles hermed, jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder § 6, stk. 2, anpartsselskabslovens § 2,
stk. 2, og aktieselskabslovens § 153, stk. 2.
Når et selskabsnavn registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, sker der en prøvelse i henseende til,
om der foreligger identitet med andre selskabers navne eller med anmeldte navne på virksomheder,
der er registreret i styrelsen.
Klageren har fået sit selskabsnavn registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, uden at dette er blevet
anfægtet af indklagede. Nævnet lægger allerede som følge heraf til grund, at klagerens brug af selskabsnavnet ”MusikEvent” er retmæssig.
Klageren er herefter beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gør brug af klagerens selskabsnavn på
en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling, jf. herved markedsføringslovens § 5, som er sålydende:
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”§ 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer
dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.”
Klageren og indklagede driver virksomhed inden for samme branche, og indklagede har registreret
”musikevent”, der er identisk med klagerens selskabsnavn, som domænenavn under topdomænet .dk
med det formål at markedsføre sine egne ydelser på Internettet. Domænenavnet anvendes i overensstemmelse hermed p.t. til at pege på indklagedes egen hjemmeside under domænet ”lykkemusic.dk”.
Efter nævnets opfattelse strider en sådan brug klart mod markedsføringslovens § 5.
Indklagede har heller ikke i øvrigt kunnet henvise til en loyal begrundelse for den foretagne registrering, som samtidig forhindrer klageren i at registrere og anvende sit selskabsnavn som domænenavn
inden for topdomænet .dk. Det bemærkes herved, at indklagedes anvendelse af ordene ”music” og
”events” som bestanddele af sit firmanavn ””Lykke Music & Events” ikke medfører, at indklagede er
berettiget til at anvende domænenavnet ”musikevent.dk” på bekostning af klagerens forventning om
at kunne anvende sit selskabsnavn som domænenavn. Der kan derimod næppe rejses berettigede indsigelser imod indklagedes registrering af et domænenavn som ”musicevents.dk”.
Som følge af det anførte træffer nævnet herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Lykke Music & Events, v/Jens Lykke, skal anerkende, at den foreliggende registrering
og brug af domænenavnet ”musikevent.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af
domænenavnet overføres til klageren, MusikEvent ApS.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato:

Dorte Olesen

_________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Mogens Koktvedgaard

