KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-270
Klager:
Morten Gobbe Hansen
Skyttestræde 15
2750 Ballerup
Indklagede:
Goppe ApS
Farvervej 17
8800 Viborg
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”gobbe.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 10. oktober 2002 med 2 bilag (1-2), svarskrift af 19.
november 2002 og replik af 21. november 2002.
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 27. august 1999.
Sagsfremstilling:
Klageren hedder ifølge egne oplysninger Gobbe til fornavn. Klager har oplyst at være den eneste i
landet med dette navn.
Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”gobbe.dk” er registreret som følge af, at man i daglig tale
har svært ved at høre, om indklagedes virksomhedsnavn staves med ”bb” eller ”pp”. Registreringen
har således ifølge indklagede gjort, at besøgende på hjemmesiden samt kunderelationer har haft
nemmere ved at finde indklagedes hjemmeside.
Da klager i forbindelse med et ønske om at starte egen virksomhed forsøgte at registrere domænenavnet ”gobbe.dk”, erfarede han, at indklagede allerede havde registreret domænenavnet ”gobbe.dk”. Klager kontaktede herefter indklagede med henblik på at få overdraget domænenavnet, dog
uden resultat. Klager har herefter indbragt sagen for klagenævnet.
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Sekretariatet har ved opslag den 27. januar 2003 på domænenavnet ”gobbe.dk” taget følgende kopi:

Sekretariatet har ved henvendelse til Kirkeministeriet fået oplyst, at Gobbe ikke er på listen over
godkendte navne eller listen over forbeholdte navne, som ifølge Kirkeministeriets oplysninger alene
vedrører efternavne.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at klager er den eneste i landet ved navn Gobbe,
• at indklagedes registrering er i strid med personnavneloven,
• at der ikke er risiko for forveksling mellem navnet ”Gobbe” og betegnelsen ”Goppe”, og
• at indklagede kun benytter domænenavnet ”gobbe.dk” som henvisning til domænenavnet ”goppe.dk”.
Indklagede har gjort gældende,
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• at indklagede har registreret selskabsnavnet ”Goppe ApS”,
• at indklagede den 8. november 2002 registrerede binavnet ”Gobbe”,
• at registreringen af domænenavnet ”gobbe.dk” er sket for at imødekomme de fejltastninger, der
kan opstå følge af lydmæssige forveksling mellem ”goppe” og ”gobbe”, og
• at indklagede således er berettiget til at registrere domænenavnet ”gobbe.dk”.
Nævnets bemærkninger:
Ifølge klagerens dåbsattest er klagerens slægtsnavn ”Hansen” og hans fornavne ”Morten Gobbe”.
Indehavere af slægtsnavne, kunstnernavne o.l. er efter navnelovens § 16, stk. 2, beskyttet imod, at
andre bruger vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let
kan ske.
Benyttelsen af fornavne er derimod som udgangspunkt fri, idet der kun i helt særlige tilfælde kan
opnås eneretsbeskyttelse til et fornavn.
Som sagen er oplyst, finder nævnet det ikke godtgjort, at klageren har opnået eneretsbeskyttelse til
fornavnet ”Gobbe”, ligesom nævnet ikke finder det godtgjort, at klageren på anden måde har en
retsbeskyttet interesse, som er blevet krænket gennem indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”gobbe.dk”.
Da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet ”gobbe.dk” registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E:
Der kan ikke gives klageren, Morten Gobbe Hansen, medhold i, at indklagede, Goppe ApS, skal
overdrage domænenavnet "gobbe.dk" til klageren.

Dato: 25. april 2003

Dorte Olesen

__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Jens Schovsbo

