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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0124 
 
 
 
Klager: 
 
Shoppingsmart  
Mosevej 10 
4261 Dalmose 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Lars Erik Roos 
Kastanjevej 54 
Vemmedrup 
4632 Bjæverskov 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”shoppingsmart.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. juni 2020 med tre bilag (bilag 1-3). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”shoppingsmart.dk” er registreret den 29. januar 2019. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er en 
enkeltmandsvirksomhed, der er registreret med startdato den 1. juli 2019 og har Bent Ulrik 
Rasmussen som fuldt ansvarlig deltager, jf. bilag 2 og 3. Det fremgår endvidere af Det Centrale 
Virksomhedsregister, at der i perioden 28. januar 2019 til 3. marts 2020 var registreret 
interessentskabet ”shoppingsmart.dk I/S” med Bent Ulrik Rasmussen og Gitte Rasmussen som fuldt 
ansvarlige deltagere. Interessentskabet var i perdioden 28. januar 2019 til 6. juli 2019 registreret 
med indklagedes adresse, hvorefter adressen ændredes til klagerens adresse, jf. bilag 1. 
 



 2

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Lars Roos som står for domænet, valgte at forlade firmaet 06.07.2019. Da Lars forlader 

virksomheden, så var jeg nødsaget at skift virksomhedsform fra Interesseselskab til 

enkeltemandselskab, derfor grundet nyt cvr nr. 

… 
Da Lars melder at forlade virksomhederen i 06.07.2019, kvit og frit, så mener jeg bestemt at 

jeg har ret til domænet.” 

 
Ved opslag på domænenavnet ”shoppingsmart.dk” den 2. juni 2020 har sekretariatet taget følgende 
kopi: 
 

 
 
 
Ved fornyet opslag den 19. juli 2020 var domænenavnet deaktiveret. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren og indklagede tidligere har haft et samarbejde, 

• at indklagede forlod parternes samarbejde den 6. juli 2019, og 

• at indklagede forlod parternes samarbejde uden videre og uden at gøre særlige krav gældende. 
 
  
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 
blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
 



 3

Nævnets bemærkninger: 
 
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets 
forretningsorden. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at der tidligere har været et samarbejde mellem klageren og 
indklagede, og at domænenavnet ”shoppingsmart.dk” har været anvendt til en webshop, hvor der 
navnlig blev udbudt elektroniske artikler og parfumerivarer. Klageren har endvidere oplyst, at 
indklagede forlod parternes samarbejde den 6. juli 2019. Klagenævnet forstår klageren således, at 
domænenavnet ”shoppingsmart.dk” blev registreret af indklagede i forbindelse med parternes 
samarbejde og til brug for virksomheden ”shoppingsmart.dk I/S”, og at denne virksomheds aktiver 
m.v. nu er overgået til klageren. 
 
På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet 
”shoppingsmart.dk” er registreret på vegne af og til brug for den virksomhed, der drives af klageren. 
Indklagede, som ikke har svaret i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. 
 
Det følger af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge 
det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. 
Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. 
 
På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af 
brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af 
domænenavnet ”shoppingsmart.dk” overført til sig. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 

 
 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”shoppingsmart.dk” skal overføres til klageren, Shoppingsmart. 
Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 24. juli 2020 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


