KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-139
Klager:
BOPLA Gehäuse Systeme GmbH
v/Advokat Kai Norup
Patentbureauet Magnus Jensens Eftf.
Frederiksborgvej 15
3520 Farum
Indklagede:
Keld Nielsen
Bornholms Plastvarefabrik ApS
Bedegadevej 14B
3782 Klemensker
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”bopla.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 11. juli 2001 med 1 bilag. Klageren har herudover ved
skrivelse af 28. januar 2002 fremlagt dokumentation for indklagedes virksomhed (print fra dennes
hjemmeside).
Registreringsdato:
Indklagede har registreret ”bopla.dk” den 11. august 2000.
Sagsfremstilling:
Klageren er en tysk virksomhed, der driver erhverv under betegnelsen ”BOPLA”.
Klageren har i det danske varemærkeregister registreret ordmærket BOPLA for alle varer i klasse 9,
herunder koblings- og fordelertavler og -kasser til elektriske anlæg (registreringsdato den 13. februar
1976, fornyet indtil 13. februar 2006).
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Indklagede driver i henhold til klagerens fremlagte oplysninger virksomhed med plastvarer, herunder
salg af montagekasser og forgreningskasser.
Klageren har registreret og anvender domænenavnene ”bopla.de” og ”bopla.net”.
Ifølge klageskriftet er klageren blevet gjort opmærksom på indklagedes registrering og anvendelse af
domænenavnet ”bopla.dk” ved, at danske kunder fejlagtigt har slået op på indklagedes hjemmeside.
Klager 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 13. december 2001 kunne sekretariatet konstatere, at domænenavnet "bopla.dk" bliver indirekte
anvendt, idet opslag på domænenavnet automatisk henvises til hjemmesiden
http://home.worldonline.dk/~bopla/index.htm. På denne hjemmeside markedsføres blandt andet montage- og forgreningskasser.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren har en registreret varemærkeret til betegnelsen BOPLA,
• at indklagedes registrering og erhvervsmæssige anvendelse af domænenavnet ”bopla.dk” er en
krænkelse af klagerens varemærkeret,
• at der er varelighed mellem klagerens varer og de varer, indklagede udbyder via hjemmesiden på
”bopla.dk”
Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har svaret i sagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og det
af klageren indsendte bilag.
Klageren har registreret BOPLA som varemærke i klasse 9, herunder koblings- og fordelertavler og
–kasser til elektriske anlæg.
Klageren kan herefter forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke
for varer eller tjenesteydelser omfattet af denne registrering, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, som er
affattet således:
"§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis
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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.
Indklagede gør erhvervsmæssig brug af domænenavnet ”bopla.dk”, der er identisk med klagerens
varemærke. På hjemmesiden på ”bopla.dk” udbyder indklagede varer af samme art som de varer,
klagerens varemærke giver beskyttelse for.
Da klageren ikke har givet tilladelse til denne brug af varemærket, finder nævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”bopla.dk” udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 1.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Keld Nielsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet
”bopla.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til
klageren, BOPLA Gehäuse Systeme GmbH.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 27. marts 2002

Dorte Olesen

_________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Mogens Koktvedgaard

