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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2021-0177 
 
 
Klager: 
 
CPH Frisør Tilbehør ApS 
Tårnfalkevej 16 
2650 Hvidovre 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
[A] 
[A’s adresse] 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstande 
Registreringen af domænenavnet ”cphfrisortilbehor.dk” skal overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. juli 2021 med ét bilag (bilag 1) samt svarskrift 
af 6. juli 2021 uden bilag. 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”cphfrisortilbehor.dk” er registreret den 14. april 2020. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet har Haeeman A. Abrahim anført følgende blandt andet: 
 

”… 

Jeg er ejen af firma CPHfrisørtilbehør og [A’s fornavn] er kun medarbejder men han har 

skrevet at han som kontant person som domæne. 

 

I den foregående måned blev det afsløret, at han havde stjålet virksomhedens penge og 

misbrugt firmaets navn til køb og salg i Tyskland uden min viden 
 

Så jeg klagede over ham til politiet, ... 
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Jeg bad ham om alle virksomhedens e-mails og et kodeord for at få adgang til det, men han 

nægtede at give det til mig og løb væk, og jeg kan ikke nå ham. 

 

Kan i skifte hans navn som kontant person? 

… 

Jeg vil give dig et papir, der beviser ejerskabet af virksomheden for mig 

 

Jeg lagde sagsnummeret til dig i politiet 
 

Webshopfirmaet hjalp mig med at genvinde ejerskabet af siden, da de så beviset for mit 

ejerskab af virksomheden, og jeg betalte alle virksomhedens udgifter fra min konto.” 

 

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf bl.a. 
fremgår, at Haeeman A. Abrahim, der har indgivet klagen, er ejer af klageren, og at Haeeman A. 
Abrahim og indklagede er stiftere af klageren. 
 
I svarskriftet har indklagede anført følgende blandt andet: 
 

”Jeg er ejer af domænenavnet. Jeg var den, der grundlagde et firma. Du kan se på min 

historie. Jeg arbejdede i et firma. Jeg fik ikke min løn i to måneder. De har mange problemer 

i et firma. Jeg har alle de bevis mod dem, jeg vil ikke opgive mit domænenavn.” 

 
 
Ved opslag på domænenavnet ”cphfrisortilbehor.dk” den 5. juli 2021 har sekretariatet taget 
følgende kopi: 
 
 

 
 



 3

 
Ved fornyet opslag den 11. september 2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at indklagede har været ansat hos klageren, der har navnet ”CPH Frisør Tilbehør”, 

• at indklagede i sin egenskab af ansat hos klageren har angivet sig selv som kontaktperson ved 
registreringen af domænenavnet ”cphfrisortilbehor.dk”, 

• at indklagede har stjålet klagerens penge og misbrugt klagerens navn til køb og salg i Tyskland, 
og 

• at klageren uden held har anmodet indklagede om at overdrage alle klagerens e-mails og 
kodeord for at få adgang til domænenavnet ”cphfrisortilbehor.dk”. 

 
Indklagede har gjort gældende, 

• at indklagede ejer domænenavnet ”cphfrisortilbehor.dk”, og 

• at indklagede grundlagde og arbejdede i et firma, men fik ikke løn i to måneder. 
 

 
Nævnets bemærkninger: 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede er medstifter af klageren, og at indklagede i hvert 
fald på nuværende tidspunkt ikke har ejerinteresser i klageren. Klageren har oplyst, at indklagede 
har været ansat hos klageren. Klagenævnet forstår indklagede således, at indklagede gør gældende, 
at indklagede var med til at stifte klageren, og at indklagede arbejdede hos klageren, men ikke fik 
løn af klageren i to måneder. På tidspunktet for denne klagesags start blev domænenavnet 
”cphfrisortilbehor.dk” anvendt til klagerens hjemmeside. På den anførte baggrund finder 
klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”cphfrisortilbehor.dk” blev 
registreret af indklagede til brug for klageren.  
 
Som sagen er oplyst, må klageren derfor antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til 
det omtvistede domænenavn. Det forhold, at indklagede er medstifter af klageren og efter det 
oplyste har arbejdet for klageren, men ikke har fået løn for to måneders arbejde, kan ikke føre til 
andet resultat. 
 
Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede 
domænenavn, ”cphfrisortilbehor.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført 
til sig. 
 
Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes registrering af 
domænenavnet ”cphfrisortilbehor.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet 
til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i 
domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 
 

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god 

domænenavnsskik”. 
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Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
 
 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”cphfrisortilbehor.dk” skal overføres til klageren, CPH Frisør 
Tilbehør ApS. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.  
 
 
 
Dato: 28. oktober 2021 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


