KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2013-0099
Klager:
Hobro Taxa’s Økonomiske Forening
v/Peder Ø. Nielsen
Storegade 28, Øster Doense
9500 Hobro
Indklagede:
Per Nielsen
Hegedalsvej 64
9500 Hobro
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”hobrotaxa.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 6. maj 2013 med 6 bilag (1-6) og svarskrift af 22. maj
2013.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”hobrotaxa.dk” er registreret den 14. januar 2008.
Sagsfremstilling:
Klager har oplyst følgende:
”Klager er en forening for taxavognmænd med bevilling til hyrekørsel i Hobro Kommune. Foreningen er stiftet den 25. oktober 1991. Foreningens vedtægt vedlægges som bilag 1.
Siden stiftelsen har klager drevet virksomhed under navnet Hobro Taxa og lokalt markedsført sig
ved lokal annoncering under dette navn og siden primo 2008 har klager annonceret via
www.hobrotaxa.dk.
Indklagede har i en årrække, fra ca. 1993 været medlem hos klager og i en årrække været formand
for foreningen. Den 27. juni 2012, indkaldte indklagede til en generalforsamling og fremsatte forslag om nedlæggelse af foreningen, med en samtidig angivelse af, at hvis dette ikke kunne gennemføres, opsagde indklagede sit medlemskab af Hobro Taxa (Hobro Taxa’s Økonomiske Forening og
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Hobro Taxa’s bestillingskontor) pr. 3 1/12 2012 og angav ligeledes, at indklagede pr. samme dato
ophørte som formand for klageren. Kopi af brevet af 27. juni 2012 fra indklagede fremlægges som
bilag 2.
Det omhandlede domænenavn er registreret den 14. januar 2008, med indklagede som registrant og
som fuldmægtig. Oplysning om registrering af domænenavnet fremlægges i kopi som bilag 3. Indklagede har ved flere lejligheder givet udtryk for, at domænenavnet “hobrotaxa.dk” tilhørte klageren.
I forbindelse med indklagedes ophør som formand og medlem hos klager, blev klagerens hjemmeside totalt ændret primo januar 2013, således at denne hjemmeside derefter annoncerede for “kronetaxahobro”. Samtidig med indklagedes ophør som medlem, erfaredes det ligeledes, at indklagede
havde opsagt indklagedes telefonnummer 98521111 og derefter selv erhvervet dette og fra 1. januar
2013 drev virksomhed under anvendelse også af dette telefonnummer.
Indklagede blev ved brev af 30. januar 2013 tilskrevet om overdragelsen af domænet “hobrotaxa.dk” og nævnte telefonnummer til klageren. Brevet fremlægges i kopi som bilag 4. Indklagede
afviste at overdrage domænenavnet til klageren og oplyste, at dette muligvis kunne købes af indklagede. Indklagedes besvarelse af 1. februar 2013 fremlægges i kopi som bilag 5.
Ved søgning efter “Hobro Taxa” fremkommer annonce for indklagedes virksomhed, drevet under
navnet “kronetaxahobro”, hvorved indklagede misbruger indklagedes navn og rygte.
Ved søgning på indklagedes cvr. nr. fremkommer oplysning om, at virksomhed under dette drives af
Taxavognmand Per Nielsen. Udskrift fra Det centrale virksomhedsregister fremlægges i kopi som
bilag 6.”
Af bilag 1, som angives at være ”Vedtægt for Hobro TAXA’s økonomiske forening”, vedtaget på
Hobro TAXA’s generalforsamling 25. oktober 1991, fremgår bl.a. følgende:
PF . 1.
Stk. 1: Foreningens navn er Hobro TAXA´s økonomiske forening, i det følgende kaldet Hobro TAXA
[…]
PF . 3.
Foreningens formål
[…]
Stk. 3. At varetage medlemmernes økonomiske interesser i forbindelse med hyrekørsel og personbefordring i øvrigt i Hobro Kommune.
[…]
Stk. 6. At annoncere og reklamere kollektivt for foreningen, til fremme af medlemmernes økonomiske interesser.”
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Af bilag 2, der er kopi af underskrevet brev af 27. juni 2012 fra indklagede, fremgår følgende:
”Da jeg ønsker, at udtræde af samarbejdet i Hobro Taxa i god ro og orden, fremsættes følgende
forslag:
1. Såfremt de øvrige vognmænd i Hobro Taxa har til hensigt at stoppe som vognmænd senest
når de nuværende vogn er frikørte, foreslås det at Hobro Taxa’s økonomiske forening nedlægges […]
•

Driften af Hobro Taxa overgår herefter til mig, med fortsættelse af ligelig fordeling af ture
til alle som hidtil indtil at de nuværende vogne er frikørte. […]

2. Ønsker de øvrige vognmænd at købe nye vogne eller at erstatte de nuværende når disse er
frikørte, og således fortsætte driften af foreningen fremover, afleverer jeg hermed pr. dags
dato meddelelse om min udtræden af Hobro Taxa pr. 31/12 – 2012 jf. vedtægterne og ophører samtidig som formand for foreningen.”
Af bilag 5, som er en kopi af e-mail af 31. januar 2013 fra indklagede, fremgår, at indklagede som
svar på klagers krav om at få domænenavnet ””hobrotaxa.dk” anførte følgende:
”Domænenavnet ”hobrotaxa.dk” har jeg altid ejet personligt og det har kun været benyttet til
hjemmeside for det firma jeg har kørt for, som velvilje fra min side.
Vil Hobro Taxa have domænet, kan det muligvis købes af mig, ellers bliver det hvor det er.
Med venlig hilsen
Per Nielsen
Krone Taxa Hobro”
Indklagede har i svarskriftet bl.a. anført følgende:
”Domænenavnet har jeg oprindeligt fået overdraget til personlig brug med ønsket om aldrig at give
det fra mig. Jeg har således stået for brugen af domænenavnet og har benyttet det som oplysning
for min arbejdsplads, der til at begynde med altså var Hobro Taxa, men nu Krone Taxa Hobro.
Domænenavnet har hele tiden været brugt som søgeordene (en) hobrotaxa og har kun oplyst telefonnummere og web-booking til Hobro Taxa, ingen anden beskrivelse.
Ingen andre i Hobro Taxa har på noget tidspunkt vist interesse for domænet og Hobro Taxa har
aldrig ”ejet” domænet. Det er ukorrekt, som klager hævder, at jeg skulle have givet udtryk for at
”hobrotaxa.dk” tilhørte klageren. Det har aldrig forekommet, ligesom muligheden for at købe domænet godt nok blev skrevet, men aldrig ville have været en mulighed. Det blev skrevet blot for at
se efter en reaktionen.
Hobro Taxa er en økonomisk forening, hvor der til sidst var 3 vognmænd tilbage, 2 med 1 bil hver
og 1 (mig) med 5 biler. I klageskriftet fremstilles det, som om jeg bevist har trukket et telefonnummer ud af Hobro Taxa. Sandheden om det er, at der på et møde med alle vognmænd blev aftalt ophævelse af “kaffestue”, hvis chaufførerne ville overtage driften af den. Dette indbefattede nedlæg-
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gelse af internetforbindelse og i den sammenhæng telefonnummeret dertil. I forvejen var flere mobilabonnementer afviklet. I samme forbindelse blev det bestemt at en adgang jeg havde til booking i
Randers skulle ophøre, Chaufførerne overtog ”kaffestuen” den 1. april 2012, og kun de der betalte
til ”kaffestuen” skulle have adgang hertil. Disse tiltag blev bestemt af flertallet og herved sparede
hver bil ca. kr. 1600,00 pr/md. Som formand på daværende tidspunkt, var det mig der foretog det
praktiske, som var bestemt. Men det var de 2 vognmænd der udgjorde flertallet, og det var dem
selv, der ikke ville betale udgifterne til ”stuen”.
Efterfølgende blev samarbejdet imellem de 2 vognmænd og mig kun dårligere og derfor kom min
udmeldelse i juni måned.
Ovenstående har ikke meget med domænenavnet at gøre, men er kun medtaget, da klager har bragt
det på bane.
Situationen i Hobro er, at der findes 4 forskellige firmaer, der kører taxa, og i hele Mariagerfjord
kommune er der ikke et stort bestillingskontor.
Skal man bruge transport i en by søger man efter bynavn og taxa/taxi i langt de fleste tilfælde. Her i
byen er søgeordene hobro og taxa/taxi, og søgeresultaterne kommer frem på siden. Imellem søgeresultaterne kan man så vælge sin leverandør, og skal man bruge Hobro Taxa vælger man, ikke en
side hvor der står Krone Taxa Hobro. Domænenavnet står jo med små bogstaver og derfor er det
teksten ovenover man ser. Selvom domænenavnet er hobrotaxa.dk er man ikke i tvivl om, at man
går videre til Krone Taxa Hobro og således i Hobro har fundet en taxa. Jeg markedsfører mig ikke
som Hobro Taxa, som jeg jo netop har fravalgt. Og ordene Hobro og taxa er almene ord. Jeg kan
derfor ikke se, at Hobro Taxa kan have eneret til domænenavne, hvor hobro og taxa indgår.”
Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”hobrotaxa.dk” den 7. maj 2013 taget følgende kopi:
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Der er ikke set ændringer i brugen af domænenavnet, mens klagesagen har verseret.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klager siden 1991 har drevet virksomhed under navnet ”Hobro Taxa”,
• at domænenavnet ”hobrotaxa.dk” er identisk med klagerens virksomhedsnavn, og at det er blevet
registreret i 2008 af indklagede som fuldmægtig for klager,
• at domænenavnet indtil indklagedes udmeldelse af klager har været anvendt til at markedsføre
klagers virksomhed,
• at indklagedes nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet ”hobrotaxa.dk” til klager
hindrer klageren i fortsat at benytte dette domænenavn,
• at indklagedes uretmæssige ”kobling” af klagerens navn med indklagedes virksomhed er misbrug af klagers navn,
• at indklagede ingen retlig interesse har i navnet “hobrotaxa.dk”, idet indklagede driver virksomhed under navnet “Krone Taxa Hobro”, jf. bilag 5, og som “Taxavognmand Per Nielsen”, jf. bilag 6, og
• at indklagede ved sin adfærd har overtrådt såvel markedsføringslovens § 18 som domænelovens
§ 12.
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Indklagede har gjort gældende,
• at ordene ”Hobro” og ”taxa” er almene ord, og at klager ikke kan have eneret til domænenavne,
hvori ”hobro” og ”taxa” indgår,
• at indklagede ikke markedsfører sig under navnet ”Hobro Taxa”,
• at domænenavnet ”hobrotaxa.dk” er registreret til indklagedes personlige brug, og
• at indklagede har været først til at registrere domænenavnet ”hobrotaxa.dk” og dermed er berettiget til domænenavnet.
Nævnets bemærkninger:
Domænenavnet ”hobrotaxa.dk” er identisk med klagerens navn og er registreret i 2008 af indklagede, mens denne var medlem af klager. Domænenavnet har endvidere været anvendt til markedsføring af klager fra registreringstidspunktet og indtil indklagedes udmeldelse af klager i 2012.
Klagenævnet finder det på denne baggrund ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede har registreret domænenavnet ”hobrotaxa.dk” på vegne af og til brug for klager, og at indklagede således
ved registreringen af domænenavnet har handlet som fuldmægtig for klager. Det er derfor med urette, at indklagede har skabt en legitimation for sig selv ved at registrere og opretholde registreringen
af domænenavnet i eget navn.
Da klageren således må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede
domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet overført til
sig.
På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at klageren er berettiget til at kræve registreringen af
domænenavnet ”hobrotaxa.dk” overført til sig, og at indklagedes nægtelse af vederlagsfrit at overføre denne domæneregistrering til klageren dermed er i åbenbar strid med domænelovens § 12, stk. 1,
der er affattet således:
”§ 12. Registranter må ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.”
Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 15, stk. 3, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Indklagede, Per Nielsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
”hobrotaxa.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn skal
overføres til klageren, Hobro Taxa’s Økonomiske Forening. Overførslen skal gennemføres 4 uger
efter nedenstående dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 9. september 2013
__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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