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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-097
Klager:
Dent Devils Ltd.
1-2 Acorn Place
Heckworth Close
Severalls Business Park
Colchester
Essex CO4 4TB
England
Indklagede:
Bjarne Christensen
Gejsingvej 31
6600 Vejen
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "dentdevils.dk" til klageren som rette indehaver.
Klagerens subsidiære påstand
Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet "dentdevils.dk".
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 7. marts 2001 og svarskrift 6. april 2001.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret "dentdevils.dk" i april 2000.
Sagsfremstilling:
Klageren anvender Dent Devils som betegnelse for sin virksomhed, der ifølge sagens oplysninger
blandt andet er udjævning og opretning af buler på køretøjer. Klageren er repræsenteret på Internet
under navnet dentdevils.com og dentdevils.co.uk. Klageren har ligeledes registreret domænenavnene
dent-devils.com, dent-devils.net, dentdevils.net og dent-devils.co.uk.
Klageren har oplyst, at indklagede i august 1999 var ansat hos klagerens søsterselskab, Dent Devils
Scandinavia Ltd. Ifølge klagerens oplysninger blev indklagede i efteråret 1999 oplært hos klageren,
men indklagede sagde op hos klageren i oktober 1999. I maj 2000 erfarede klageren, at indklagede
havde registreret dentdevils.dk, som pegede på hjemmesiden på adressen dentbusters.dk. Ifølge klagerens oplysninger er klagerens virksomhed blevet udvidet til at omfatte Danmark.

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

17-10-01

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE - phenix.dk

Side 2 af 3

Klageren er indehaver af en EU-varemærkeregistrering af mærket Dent Devils i klasse 37 - Udligning af buler. Mærket er registreret i december 1999.
Indklagede har oplyst, at han er erhvervsdrivende med karrosseriopretning som fagområde. Han driver virksomhed under navnene Team Dent Busters og Dent Devils Danmark. Indklagede er repræsenteret på Internet under navnet dentbusters.dk. Indklagede anvender domænenavnet dentdevils.dk
således, at det peger på dentbusters.dk. Indklagede har afvist, at hans virksomheder har noget med
klagerens virksomhed at gøre. Indklagede har herved henvist til, at klageren ikke driver forretning i
Danmark, samt at Dent Devils eksisterer over hele verden med forskellige ejere. Indklagede har oplyst, at han i øvrigt ikke ønsker at kommentere klagen i sagen.
Klageren har over for nævnet anført, at indklagedes registrering af dentdevils.dk er foretaget i ond
tro med henblik på at lede besøgende på Internet til indklagedes hjemmeside. Klageren har desuden
anført, at man ønsker erstatning hos indklagede for den skade, som indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet "dentdevils.dk" har forvoldt klageren.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
!
!

!
!

!

at registreringen af domænenavnet "dentdevils.dk" krænker klagerens varemærkerettigheder,
at indklagede i forbindelse med registreringen af "dentdevils.dk" har været bekendt med
klagerens eksistens og brug af "Dent Devils",
at indklagedes registrering af domænenavnet "dentdevils.dk" er foretaget i ond tro.
at indklagedes registrering af domænenavnet "dentdevils.dk" er udtryk for illoyal adfærd over
for klageren, og
at indklagede ingen loyale interesser har i registreringen.

Indklagede har gjort gældende,
!

!
!

at registreringen af domænenavnet "dentdevils.dk" ikke er en krænkelse af klagerens
varemærke-rettigheder,
at indklagede driver en virksomhed i Danmark under Dent Devils,
at registreringen af domænenavnet "dentdevils.dk" er foretaget i god tro.

Nævnets bemærkninger:
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af
varemærkelovens § 4, stk. 1.
Denne bestemmelse er sålydende:
"§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke,
at gø-re erhvervsmæssig brug af tegn, hvis
1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket
tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke
varemærket er beskyttet,
2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller
tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for
forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.
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Klageren fik i december 1999 registreret "Dent Devil" som EU-varemærke i klasse 37 - udligning af
buler - og klageren har dermed fået sit varemærke registreret med gyldighed for hele EU. Da indklagede er udlært hos klagerens søsterselskab, er det endvidere udelukket, at indklagede forinden har
kunnet opnå en varemærkeret ved ibrugtagning i god tro af varemærket.
Klageren kan derfor i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1, forbyde indklagede at gøre brug af
tegnet "Dent Devil" som betegnelse for indklagedes virksomhed, herunder som domænenavn for
virksomheden.
Indklagedes anvendelse af domænenavnet "dentdevil.dk", hvorefter internetbrugere, som indtaster
denne internetadresse, bliver ført direkte til indklagedes egentlige hjemmeside under domænenavnet
"dentbusters.dk", fremtræder i øvrigt som en utilbørlig udnyttelse af klagerens varemærkes renommé
og særpræg.
Med bemærkning om, at det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til, om klageren kan
kræve erstatning af indklagede, træffer nævnet herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Bjarne Christensen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
"dentdevils.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til
klageren, Dent Devils Ltd.
Dato: 08.07.2001
_________________
Lene Pagter Kristensen (formand)
Mogens Koktvedgaard
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