KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 269
Klager:
Stephens Flytning A/S
Søren Stephens
v/ Advokat B. Fabech-Larsen
Vestergade 14-16
1456 København K
Indklagede:
Flytteforretningen John Hansen A/S
Rodosvej 14
2300 København S
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”stephens.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelser.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 17. oktober 2002 med et bilag (1).
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 27. marts 2000.
Sagsfremstilling:
Klager har ifølge det oplyste drevet flytteforretning siden 1978, først i personligt regi under navnet
Stephens Flytning og siden som selskab, idet klager for ca. 11-12 år siden stiftede selskabet Stephens
Flytning ApS, der efterfølgende er blevet omdannet til et aktieselskab. Klager råder over i alt 10 flyttevogne, der alle har en markant markering af navnet ”Stephens Flytning”, ligesom klagers firmaer
igennem årene har annonceret i lokale telefonbøger, jf. bilag 1, der er en kopi af annonce fra TDC
Forlag, fagbog København 2002, pag. 482. Det fremgår, at klager har registreret og anvender domænenavnet ”stephens-flyt.dk”.
Sekretariatet har den 16. april 2003 taget følgende kopi af hjemmesiden under domænenavnet ”stephens.dk”:
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Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagedes brug af domænenavnet ”stephens.dk” krænker klagers rettigheder i henhold til personnavneloven, idet der er tale om et slægtsnavn,
• at indklagedes brug af domænenavnet er i strid med god markedsføringsskik og dermed er en
overtrædelse af markedsføringslovens § 1, idet domænenavnet ”stephens.dk” ikke har nogen relation til den af indklagede drevne virksomhed, og at brugen af domænenavnet alene har til formål
at snylte på det af klageren indarbejdede navn og den goodwill, der er knyttet hertil,
• at indklagedes brug af domænenavnet ”stephens.dk” ligeledes er en overtrædelse af markedsføringslovens § 5, idet der gennem indklagedes brug af domænenavnet opstår en retsstridig forveksling mellem klageren og indklagedes virksomhed, og
• at indklagedes brug indebærer en overtrædelse af varemærkelovens § 3, stk. 2.
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelser.
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Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har svaret i sagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og det
af klageren indsendte bilag, jf. forretningsordenens § 12, stk. 3.
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse
af markedsføringslovens §§ 1 og 5, der er sålydende:
”§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik.”
”§ 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer
dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.”
Klager og indklagede driver erhverv inden for samme branche og inden for samme geografiske område. Domænenavnet ”stephens.dk” indeholder endvidere den dominerende del af klagers forretningskendetegn og er derfor egnet til at blive forvekslet hermed.
Det forekommer usandsynligt, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”stephens.dk”
skulle have været ubekendt med klagers brug af selskabsnavnet ”Stephens Flytning A/S”. Under hensyn hertil samt til den brug, som indklagede gør af domænenavnet, må det formodes, at indklagede
har registreret domænenavnet ”stephens.dk” med det formål at lede klagerens nuværende og potentielle kunder hen til indklagedes hjemmeside.
Nævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har haft en loyal begrundelse for at registrere ”stephens.dk” som domænenavn eller for at opretholde den foretagne
registrering. Indklagedes handlemåde afskærer samtidig klageren fra at registrere og anvende sit person- og selskabsnavn som domænenavn under toplevel domænet .dk.
Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagede har handlet retsstridigt over for klageren efter
§§ 1 og 5 i markedsføringsloven.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Flytteforretningen John Hansen A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af
domænenavnet "stephens.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Søren Stephens - Stephens Flytning A/S. Overførslen foretages 4 uger
efter nedenstående dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 8. maj 2003
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Dorte Olesen

_________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Jens Schovsbo

