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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2021-0183 
 

 

Klager: 

 

Mors Grill 

v/Jamil Mohamad Imad Hairan   

Vestergade 69  

9400 Nørresundby 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

Easy2Eat ApS  

Linde Alle 6, St.  

6400 Sønderborg 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand  
 

Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”morspizza.dk” til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

 

Frifindelse. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 15. juli 2021 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift 

af 31. juli 2021 med seks bilag (bilag A-F), replik af 15. august 2021 og duplik af 1. september 2021 

med ét bilag. 

 

Registreringsdato: 

 

Indklagede har været registrant af domænenavnet ”morspizza.dk” siden den 8. januar 2018. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Klageren driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister 

(bilag 3) er registreret under navnet Mors Grill (CVR-nummer 41204443) med startdato den 5. maj 

2020. Virksomheden er registreret under branchekode 561020 ”Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.”. 
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Indklagede er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet 

Easy2Eat ApS (CVR-nummer 39167956) med startdato den 15. december 2017. Selskabet er 

registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering” og bibranchekode 561020 

”Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.”. Selskabets formål er, at ”drive virksomhed med salg af 

hjemmesider, hosting og hermed forbundet aktivitet”. 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”Vi har haft Easy2Eat til at lave vores online bestillingshjemmeside med et domænenavn 

morspizza.dk. Men vi besluttede [i] december 2020 at skifte leverandør for hjemmesiden, og 

derfor havde vi bedet easy2eat om opsigelse. De nægtede opsigelsen og nægtede at overdrage 

domænet til vores nye leverandør. Desuden, da de hørte, at vi ønskede at skifte leverandør, så 

fik de købt alle mulige domæner, så vi ikke får mulighed at lave en anden hjemmeside på et 

andet domæne. De købte, morsgrill.dk og mors-grill.dk, så vi ikke får mulighed at lave en ny 

hjemmeside. Vi prøvede at overtale dem [til], at opsige abonnement hos dem og overdrage 

domænet. De nægtede altid. Vi havde også bedet om, at lukke hjemmesiden, men i stedet skrev 

de på hjemmesiden, at forretning er lukket, hvilket er misvisende for vores kunder, hvor de 

ringede og spurgte, om vi havde lukket. Vi prøvede alt, men desværre uden held, og til sidst 

besluttede vi os at klage over Easy2Eat og få fat i vores domæner.  

… 

 

Forretning har haft denne hjemmeside siden 2015 og alle vores kunder kender os gennem dette 

domæne. Hvis vi lukker domænet, så mister vi mange kunder, og derfor ønsker vi at fortsætte 

med vores domæne, men hos en anden leverandør. Derfor ønsker vi at få overdraget domænet 

til forretning, fordi det er forretnings domæne og ikke Easy2Eat.” 

 

Bilag 1 er et udateret skærmprint af indholdet på domænenavnet ”morspizza.dk”. Skærmprintet viser, 

at der ikke er nogen hjemmeside, men alene teksten ”Lukket i dag” skrevet med stor skriftstørrelse. 

 

Bilag 2 er følgende udaterede skærmprint af indholdet på domænenavnet ”morspizza.dk”: 
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Sekretariatet har ved opslag den 16. juli 2021 konstateret, at domænenavnet ”morspizza.dk” 

fremstod således: 

 

 
 

Ved fornyet opslag den 12. september 2021 på domænenavnet, har sekretariatet konstateret, at 

domænenavnet i det væsentlige fremstod som vist ovenfor. 

 

I svarskriftet er anført bl.a. følgende: 

 

”Easy2eat ApS (fremadrettet nævnt E2E). 

 

Forretning Mors Grill, Vestergade 69, 9400 Nørresundby (fremadrettet nævnt RES), er kunde 

hos E2E siden 2015, da daværende ejer ønskede at have egen hjemmeside, til online 

bestillinger.  

 

Jamil Mohamad Imad Hairan, har pr. 1.6.2020 overtaget RES og samtidig fået nyt kontrakt 

med E2E, hvilken elektronist er accepteret og underskrevet d. 28.05.2020.  

 

Ejeren Jamil Mohamad Imad Hairan, er samtidig bleven gjort opmærksom på samtlige 

betingelser, der medfører kontrakten, mundtligt, samt skriftligt. Kontakten er vedhæftet og 

underskrevet elektronisk.  

 

Ejeren Jamil Mohamad Imad Hairan har af flere omgange misligholdt betingelserne af 

kontrakten, bl.a. ved ikke at betale de månedlige (E2E fakturere pr. kvartal) abonnement til 

tiden, og ej heller rykkerskrivelserne.  
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Når RES modtager rykker 2 udløser dette ”suspendering” af hjemmesiden, indtil RES eller 

ejeren betaler det skyldige beløb. Hjemmesiden blev således ikke lukket, fordi kunden ønsker 

en anden leverandør, som nævnt, men lukket grundet manglende betaling af faktura.  

 

Faktura 2854 af 22.1.2021, rykker sendt 12.3.2021, indbetalt først d. 12.04.2021.  

Faktura 3081 af 1.2.2021, rykker sendt 15.3.2021, indbetalt først d. 12.04.2021.  

Faktura 3341 af 15.4.2021, rykker sendt 14.5.2021, indbetalt først d. 18.05.2021.  

 

Ved samtlige faktura, er der af flere omgange blevet taget kontakt til RES telefonist, pr. mail, 

samt sms. Samtidig skal siges, at E2E har af flere omgange haft slettet rykkerne for at hjælpe 

RES.  

… 

 

Dette er RES blevet gjort opmærksom på ved underskrivelse af kontrakten med E2E under § 2. 

Domæne & Pakke Opkrævning.  

 

RES, kan til enhver tid opsige abonnementet hos E2E, og få overdraget domæne til aktuelle 

registreret ejer af RES. Dette skal dog ske skriftlig, hvilket til dags dato ikke er sket fra RES 

side.  

 

Naturligvis er der en bindingsperiode, hvilket RES skal holde sig til. Dog ville denne kunne 

omgås, hvis RES ville være villige til at betale restbinding. Som nævnt har der ikke været noget 

skriftlig henvendelse vedr. opsigelse fra RES side og heller ej forespørgsel om at overdrage 

domænet.  

 

Dette er RES blevet gjort opmærksom på ved underskrivelse af kontrakten med E2E under § 

11. Binding & Opsigelse.  

 

Domæne som E2E ejer, uanset tidsfristen, vil aldrig blive givet eller overdraget til tredjepart, 

men kun til RES aktuel registreret ejer.  

 

E2E prøver altid på bedste vis, at RES kunder altid handler direkte hos den enkelte RES. Dette 

betyder, at RES kan have flere domæner, så kunderne altid bliver guidet til det rigtige sted, 

selvom kunden måske skulle skrive forkert adresse. 

 

At E2E tilegner sig flere forskellige domæner, der vedrører samme RES, er kun positivt at se, 

da dette gavner RES i den lange forløb. Dette er RES levet gjort opmærksom på ved 

underskrivelse af kontrakten med E2E under § 2. Domæne & Pakke Opkrævning 

… 

 

RES har siden 2015 haft en aktiv kontrakt vedr. hjemmeside via E2E.  

 

Den aktuelle ejer af RES har [binding] frem til 30.6.2022.  

 

Som allerede nævnt, frem til dags dato, foreligger der ingen skriftlige opsigelse eller ligende 

fra RES…, til trods for at RES er blevet gjort opmærksom [på] dette af flere omgange. E2E 

holder sig til det indgået kontrakt med RES, derfor kan E2E ej heller ”bare” lukke eller opsige 

en aktiv indgået aftale/kontrakt.” 
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Bilag A er en kontrakt indgået den 28. maj 2020 mellem klageren og indklagede, hvorved klageren 

har tegnet et abonnement hos indklagede for forskellige ydelser, der knytter sig til domænenavnet 

”morspizza” og klagerens hjemmeside, der findes herpå. Af kontraktens § 11 fremgår bl.a., at aftalen 

skal opsiges skriftligt. 

 

Bilag B-D er udskrifter, der tilsyneladende viser, at indklagede har sendt flere rykkerskrivelser til 

klageren. 

 

Bilag E er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende en enkeltmandsvirksomhed, 

der er registreret under navnet Mors Grill (CVR-nummer 39637952) med startdato den 1. juni 2018 

og ophørsdato den 31. maj 2018. 

 

Klageren har i replikken anført bl.a.: 

 

”Vi har opsagt vores aftale/abonnement hos Easy2Eat telefonisk omkring 21/12/2020, og bedt 

Easy2Eat overdrage domænet til os, men desværre havde Easy2Eat afvist vores anmodning 

flere gange, fordi de mente, at Easy2Eat ejer domænet, og derfor ønsker de ikke, at overdrage 

domænet til forretning. Efter vores opsigelse havde Easy2Eat desværre købt flere domæner 

(mors-grill.dk, morsgrill.dk) for at udelukker alle vores muligheder. Vi ønsker fortsat domænet 

overdraget til forretning snarest.” 

 

Indklagede har i duplikken anført bl.a.: 

 

”RES, kan til enhver tid opsige abonnementet hos E2E, og få overdraget domæne til aktuelle 

registreret ejer af RES. Dette skal dog ske skriftlig, hvilket til dags dato ikke er sket fra RES 

side.  

 

RES er gjort opmærksom på dette af flere omgang, samtidig er der sendt opsigelsesformular.  

 

Som beskrevet har E2E til og med dags dato ikke fået nogen opsigelse fra RES.  

 

En telefonisk opsigelse er ikke gyldig.  

 

Vi har flere gange henvist RES at læse kontraktbetingelserne, som er accepteret d. 28.05.2020 

igen.  

 

E2E fastholder betingelserne og kontrakten, som er indgået d. 28.05.2020.  

 

E2E har dags dato 31.08.2021 atter igen fremsendt RES en opsigelses formular til den 

registrerede e-mailadresse ….” 

 

Bilag G er en mail af 31. august 2021, hvorved indklagede fremsender en opsigelsesformular til 

klageren med henblik på, at klageren kan udfylde og tilbagesende formularen, hvis klageren ønsker 

at opsige abonnementsaftalen. 

 

Det fremgår af DK Hostmasters WHOIS-database, at indklagede er registrant af domænenavnet 

”morspizza.dk”, der blev registreret den 8. september 2015. 
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DK Hostmaster har ved mail af 16. juli 2021 oplyst, at indklagede har været registrant af 

domænenavnet siden 8. januar 2018. 

 

DK Hostmaster har ved mail af 6. september 2021 oplyst, at indklagede – ud over domænenavnet 

”morspizza.dk” – er registrant af følgende 453 domænenavne: 
 

aladdinpizza.dk 

alad-vvs.dk 

alcapone-pizza.dk 

alcaponepizza.dk 

aleppo-grill.dk 

aleppogrill.dk 

alfredos-pizza.dk 

alfredospizza.dk 

alibaba-pizza.dk 

alibabapizza.dk 

alibabas.dk 

alibabas-pizza.dk 

alibabaspizza.dk 

almindpizza.dk 

alrayes-pizza.dk 

alrayespizza.dk 

alsgade-pizza.dk 

alsgadepizza.dk 

amantes-mix.dk 

amantesmix.dk 

amigo-pizza.dk 

amigopizza.dk 

amigosvodskov.dk 

amigotandslet.dk 

amore-pizza.dk 

amorepizza.dk 

amor-pizza.dk 

amorpizza.dk 

anaskebab.dk 

andos-pizza.dk 

andospizza.dk 

antalyapizza.dk 

apex-pizza.dk 

apexpizza.dk 

arizona-pizza.dk 

arizonapizza.dk 

asbendos.dk 

asbendospizza.dk 

asserbopizza.dk 

augustenborg-pizza.dk 

augustenborgpizza.dk 

avanti-pizza.dk 

avantipizza.dk 

avantiskagen.dk 

avanti9800.dk 

babas.dk 

babas-pizza.dk 

babaspizza.dk 

badran.dk 

bambino-pizza.dk 

bambi-pizza.dk 

bambipizza.dk 

barbaros-pizza.dk 

barbarospizza.dk 

bellaitalia.dk 

bellaitaliana.dk 

bellaitaliavraa.dk 

bellarosa-pizza.dk 

bellarosapizza.dk 

bella-vodskov.dk 

bellavodskov.dk 

bella-vraa.dk 

bellavraa.dk 

bellinipizza.dk 

big-bite.dk 

bigbite.dk 

big-mamas.dk 

bigmamas.dk 

bigmamma-pizza.dk 

billund-pizza.dk 

bogeskovpizza.dk 

botan-pizza.dk 

brammingpizza.dk 

bridge-pizza.dk 

bridgepizza.dk 

broager-pizza.dk 

broagerpizza.dk 

broruppizza.dk 

buffalo-pizza.dk 

buffalovalby.dk 

buon-appetito.dk 

byens-pita.dk 

byenspizzaria.dk 

cafe-alfa.dk 

cafealfa.dk 

cafe-huset.dk 

cafehuset.dk 

cafeistanbul.dk 

cafeplanet.dk 

cafe-s.dk 

cafe-sisi.dk 

center-pizza.dk 

centrepalace.dk 

chaplin-pizza.dk 

chaplinpizza.dk 

chaps-pizza.dk 

chapspizza.dk 

chopnwok.dk 

crispy-chicken.dk 

crispychicken.dk 

davinciaulum.dk 

delmare.dk 

delmarepizza.dk 

deluxe-pizza.dk 

denlokaleshawarma.dk 

denstoregryde.dk 

doro-pizza.dk 

doropizza.dk 

dream-pizza.dk 

dreampizza.dk 

easytoeat.dk 

easy2eat.dk 

eat-falafel.dk 

eatfalafel.dk 

eat-now.dk 

eatnow.dk 

efes-pizza.dk 

efespizza.dk 

emilianapizza.dk 

emma-pizza.dk 

emmapizza.dk 

erpizza.dk 

esbjerg-pizza.dk 

esbjergpizza.dk 

eskebaek-pizza.dk 

eskebaekpizza.dk 

e-takeout.dk 

etakeout.dk 

fadis-pizza.dk 

fadispizza.dk 

falafel-grill.dk 

falafelgrill.dk 

falafel-hadsund.dk 

falafelhadsund.dk 

falafel-house.dk 
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falafelhouse.dk 

falafel-king.dk 

falafelking.dk 

fanoepizza.dk 

fiasko-aalborg.dk 

fiaskoaalborg.dk 

foldby-spisehus.dk 

foldbyspisehus.dk 

food-express.dk 

foodexpress.dk 

food-online.dk 

foodonline.dk 

foodpanda.dk 

galsgaard-pizza.dk 

galsgaardpizza.dk 

gedvedgrillen.dk 

gerners.dk 

gerners-grill.dk 

gernersgrill.dk 

gimsing-takeaway.dk 

goldens-pizza.dk 

goldenspizza.dk 

grillogsandwich.dk 

grilltorvet.dk 

gusto-pizza.dk 

gustopizza.dk 

hadsundpizza.dk 

halvrimmenpizza.dk 

hammel-pizza.dk 

happytimes-pizza.dk 

happytimespizza.dk 

hapspizza.dk 

havana-pizza.dk 

havanapizza.dk 

helia-pizza.dk 

heliapizza.dk 

hjertingpizza.dk 

hjortshojpizza.dk 

hjortshøjpizza.dk 

hobropizza.dk 

hollywoodpizza.dk 

horup-pizza.dk 

horuppizza.dk 

hotbite.dk 

ilcastello.dk 

ilcastello-pizza.dk 

ilcastellopizza.dk 

indiantakeaway.dk 

iorder.dk 

italia-grenaa.dk 

italiano-pizza.dk 

italianopizza.dk 

italiarestaurant.dk 

jerrys-restaurant.dk 

jerrysrestaurant.dk 

kaprisandwich.dk 

kapri-skive.dk 

kapriskive.dk 

kastanietræet.dk 

kastanietræetpizzeria.dk 

kawayisushi.dk 

kayaspizza.dk 

kbbilhandel.dk 

kebabhouse-viborg.dk 

kebabhouseviborg.dk 

kebabhouse9000.dk 

kebabhuset.dk 

kebab-town.dk 

kebabtown.dk 

khawandaarhus.dk 

khawand-pizza.dk 

khawandpizza.dk 

kingofpizza.dk 

kliplev-pizza.dk 

kliplevpizza.dk 

koelvraa-pizza.dk 

koldingpizza.dk 

laboheme-pizza.dk 

labohemepizza.dk 

laboheme-randers.dk 

labohemeranders.dk 

laboheme-tarm.dk 

labohemetarm.dk 

lamarspizza.dk 

lanasaalborg.dk 

lanas-pizza.dk 

lanaspizza.dk 

larosapizza.dk 

lidopizza.dk 

lifli-sushi.dk 

liflisushi.dk 

luciano.dk 

luciano-pizza.dk 

lucianopizza.dk 

luigis.dk 

luigis-pizza.dk 

luigispizza.dk 

luxus-pizza.dk 

luxuspizza.dk 

mamamia-aalborg.dk 

mamamiaaalborg.dk 

mama-mia.dk 

mamamia-esbjerg.dk 

mamamiaesbjerg.dk 

mamamia-herning.dk 

mamamiaherning.dk 

mamamia-pizza.dk 

mamamia-ribe.dk 

mamarosa-esbjerg.dk 

mamarosaesbjerg.dk 

mamarosa-pizza.dk 

mamarosapizza.dk 

mamarosa-varde.dk 

mamas-pizza.dk 

mamaspizza.dk 

mamma-rosa.dk 

mammaspizza.dk 

marias-grill.dk 

mariasgrill.dk 

marias-pizza.dk 

mariaspizza.dk 

marys-pizza.dk 

maryspizza.dk 

maserviceaps.dk 

maximpizza.dk 

mbautomobiler.dk 

me-hungry.dk 

mehungry.dk 

mhanna.dk 

miami-pizza.dk 

milanpizza.dk 

milazzopizza.dk 

mir-restaurant.dk 

mirrestaurant.dk 

mojosspisehus.dk 

molholmpizza.dk 

monalisa-pizza.dk 

monalisapizza.dk 

mondopizza.dk 

mors-grill.dk 

morsgrill.dk 

mors-pizza.dk 

morswellness.dk 

my-sandwich.dk 

napoliesbjerg.dk 

napoli-pizza.dk 

napolipizzagram.dk 

napolipizza7200.dk 

napolis-pizza.dk 

napolispizza.dk 

naz-restaurant.dk 

nazrestaurant.dk 

neptunpizza.dk 

newyork-pizza.dk 

newyorkpizza.dk 

noerresundbypizza.dk 

nova-pizza.dk 

paafarten.dk 

papaspizza.dk 



 8 

papatya2.dk 

pappas.dk 

pasam.dk 

pitamix.dk 

pita-pizza.dk 

pitapizza.dk 

pizza-aladdin.dk 

pizzaaladdin.dk 

pizzabalkan.dk 

pizza-bof.dk 

pizzabof.dk 

pizzahouse.dk 

pizzahousegrindsted.dk 

pizzahouse6400.dk 

pizza-huset.dk 

pizzaitaly.dk 

pizzakebab.dk 

pizzaking-skive.dk 

pizzakingskive.dk 

pizzaking-varde.dk 

pizzakingvarde.dk 

pizza-land.dk 

pizzalarosa.dk 

pizza-mester.dk 

pizzamilano.dk 

pizzanapoli.dk 

pizza-planet.dk 

pizzaplanet.dk 

pizza-pronta.dk 

pizzapronta.dk 

pizzasolemio.dk 

pizzaspot.dk 

pizza-steakhouse.dk 

pizzasteakhouse.dk 

pizzatime.dk 

pizzatoeat.dk 

pizzatogo.dk 

pizza-world.dk 

pizza2eat.dk 

pizza2go.dk 

pizza-6400.dk 

pizza6700.dk 

pomodoro-pizza.dk 

pomodoropizza.dk 

post-grill.dk 

prinsens-pizza.dk 

prinsenspizza.dk 

pronto-aarup.dk 

prontoaarup.dk 

restaurantterminalen.dk 

rhodos-pizza.dk 

rhodospizza.dk 

ristorantebellini.dk 

romapizza.dk 

ronde-pizza.dk 

r-pizza.dk 

rpizza.dk 

rudis-pizza.dk 

rudispizza.dk 

saffran-rest.dk 

sahil-restaurant.dk 

sakurasushibar.dk 

sams-pizza.dk 

sandies.dk 

sanmario.dk 

sanmariopizza.dk 

san-remo.dk 

sanremo.dk 

sanremoesbjerg.dk 

santamaria-pizza.dk 

santamariapizza.dk 

shahba-sandwich.dk 

shahbasandwich.dk 

shawarma-aarhus.dk 

sigpizzaria.dk 

skagen-spiseri.dk 

skagenspiseri.dk 

skalborg-pizza.dk 

sliderburger.dk 

slidrburger.dk 

smileyfood.dk 

soenderborg-pizza.dk 

soenderborgpizza.dk 

solomiopizza.dk 

sonderborg-pizza.dk 

sonderborgpizza.dk 

sondersopizza.dk 

stationspizza.dk 

stegtkylling.dk 

stelladoro.dk 

stella-pizza.dk 

stellapizza.dk 

stenovgrindsted.dk 

stenovnbredballe.dk 

stenovngrindsted.dk 

stenovn-pizza.dk 

stjerne-pizza.dk 

stjernepizza.dk 

stones-pizza.dk 

stonespizza.dk 

super-pizza.dk 

superpizza.dk 

sønderborg-pizza.dk 

sønderborgpizza.dk 

søndersøpizza.dk 

takeawaysystem.dk 

tasty-pizza.dk 

tastypizza.dk 

thaifood-hub.dk 

thegreencorner.dk 

tirstrupdinner.dk 

to-eat.dk 

toeat.dk 

toftlund-pizza.dk 

toftlundpizza.dk 

tonys-pizza.dk 

tonyspizza.dk 

top-pizza.dk 

toppizza.dk 

torino6630.dk 

toscana-esbjerg.dk 

toscanaesbjerg.dk 

toscana-pizza.dk 

toscanapizza.dk 

ullerup-pizza.dk 

ulleruppizza.dk 

us-pizza.dk 

uspizza.dk 

valentino-esbjerg.dk 

valentinoesbjerg.dk 

valentino-pizza.dk 

varde-pizza.dk 

vardepizza.dk 

vejen-pizza.dk 

vejenpizza.dk 

venezia-haderslev.dk 

veneziahaderslev.dk 

venezia-klarup.dk 

veneziaklarup.dk 

venezia6300.dk 

vestbyens-pizza.dk 

vestbyenspizza.dk 

viborg-pizza.dk 

viborg-pizzaria.dk 

viborgpizzaria.dk 

viking-pizza.dk 

visse-pizza.dk 

vissepizza.dk 

voldbygrillen.dk 

wedo-pizza.dk 

wedopizza.dk 

yalla-eat.dk 

yallaeat.dk 

yallayallaapps.dk 

youeat.dk 

younespizza.dk 

2-eat.dk 

2eat.dk 

tastys.dk 
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Ved opslag på 10 tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne har sekretariatet konstateret, at 

der i ni tilfælde enten ikke fremkom nogen hjemmeside eller fremkom en hjemmesideskabelon uden 

reelt indhold. I ét tilfælde fremkom en hjemmeside for et madbestillingssystem. 

 

Ved sekretariatets søgning den 12. september 2021 på ”mors pizza” i Google blev antallet af 

søgeresultater oplyst til at være ca. 3.200, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 

50 søgeresultater vedrørte 13 klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i 

øvrigt en række forskellige pizzeriaer, herunder navnlig ét fra øen Mors. 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

• at indklagede på vegne af klageren har udarbejdet en madbestillingshjemmeside på domænenavnet 

”morspizza.dk”, 

• at hjemmesiden på domænenavnet ”morspizza.dk” har vedrørt klagerens restaurant siden 2015, 

hvor domænenavnet blev registreret, 

• at klageren, der overtog restauranten i maj 2020, besluttede at finde en anden 

hjemmesideleverandør i december 2020, hvorfor klageren opsagde sit samarbejde med indklagede, 

• at indklagede har nægtet at anerkende opsigelsen og nægtet at overdrage domænenavnet 

”morspizza.dk”, 

• at indklagede – efter klagerens opsigelse – på chikanøs vis har registreret flere domænenavne, der 

til forveksling minder om domænenavnet ”morspizza.dk”, herunder bl.a. ”mors-grill.dk” og 

”morsgrill.dk”, hvorved indklagede har sikret sig, at klageren ikke kan anvende disse 

domænenavne, og 

• at indklagede på chikanøs vis på klagerens hjemmeside i perioder har anført, at klagerens 

forretning var lukket, hvilket har skabt misforståelser blandt klagerens kunder. 

 

Indklagede har gjort gældende, 

• at restauranten, som klageren har ejet siden 2020, har haft et hjemmesideabonnement hos 

indklagede siden 2015,  

• at klageren den 1. juni 2020 overtog abonnement hos indklagede,  

• at klageren derfor er forpligtet abonnementet, herunder kravet om, at opsigelse skal ske skriftligt, 

• at klageren ikke på noget tidspunkt har opsagt abonnement i overensstemmelse med formkravene, 

hvorfor aftalen står ved magt, 

• at klageren til en hver tid vil kunne få overdraget domænenavnet ”morspizza.dk”, men det kræver, 

at indklagede modtager en skriftlig opsigelse og betaler de skyldige beløb, 

• at klageren er forpligtet af den bindingsperiode, der følger af abonnementsaftalen, 

• at klageren har misligholdt abonnementsaftalen, idet klageren ikke har betalt sine regninger, 

• at indklagede aldrig kunne finde på, at overdrage domænenavnet ”morspizza.dk” til tredjemand, 

og 

• at det er korrekt, at indklagede har registreret bl.a. domænenavnene ”mors-grill.dk” og 

”morsgrill.dk”, men at dette har alene været for at sikre, at klageren er bedst muligt dækket i 

tilfælde af, at klagerens kunder laver tastefejl ved søgning efter klagerens restaurant på internettet. 
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Nævnets bemærkninger: 

 

Der er enighed mellem parterne om, at indklagede i 2015 indgik en aftale med den daværende ejer af 

restauranten Mors Grill om en total online-løsning vedrørende domænenavnet ”morspizza.dk”, og at 

klageren efter overtagelse af restauranten i 2020 indtrådte i den tidligere ejers rettigheder og pligter i 

forholdet til indklagede. Indklagede har således også oplyst, at indklagede er indstillet på formelt at 

overdrage domænenavnet til klageren, hvis klageren skriftligt opsiger sin aftale med indklagede og 

betaler, hvad klageren skylder. 

 

Klagenævnet lægger herefter til grund, at indklagede har registreret domænenavnet ”morspizza.dk” 

på vegne af og til brug for den daværende ejer af restauranten Mors Grill, og at indklagede således 

har handlet som fuldmægtig for restaurantejeren. Da klageren er indtrådt i den oprindelige 

restaurantejers sted, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 

omtvistede domænenavn. Det følger heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet 

”morspizza.dk” overført til sig. 

 

Indklagedes anbringender må forstås således, at indklagede påberåber sig at udøve en 

tilbageholdelsesret i domænenavnet ”morspizza.dk”, indtil klageren opsiger sin aftale med 

indklagede og betaler, hvad indklagede mener at have til gode hos klageren som følge af ydelser 

leveret af indklagede. 

 

Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til at øve pression mod en 

skyldner gennem udøvelse af tilbageholdsret forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Kreditor 

må således kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at denne har et krav. Kreditor skal derudover 

retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at denne er i stand til faktisk at hindre, at 

der sker overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere – snæver – forbindelse 

(konneksitet) mellem kravet og besiddelsen.  

 

I det foreliggende tilfælde er det – som anført – uretmæssigt, at indklagede fremstår som indehaver 

af domænenavnet, og indklagedes besiddelse af dette er derfor ikke lovlig. Det er derfor ikke 

godtgjort, at en helt grundlæggende betingelse for at udøve tilbageholdsret i domænenavnet 

”morspizza.dk” konkret er opfyldt. Det følger således allerede heraf, at betingelserne for, at 

indklagede kan udøve tilbageholdsret i det omtvistede domænenavn, ikke er opfyldt.  

 

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, er der herefter intet grundlag for at fastslå, at 

indklagede har nogen legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet 

”morspizza.dk”. Klageren, der driver restauranten Mors Grill, og som anvender domænenavnet 

”morspizza.dk” til sin hjemmeside, har derimod en åbenbar interesse i at råde over det pågældende 

domænenavn.  

 

Klagenævnet finder på baggrund af det oven for anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet 

”morspizza.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 lov nr. 164 af 26. 

februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).  

 

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende. 
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A F G Ø R E L S E 
  

Registreringen af domænenavnet ”morspizza.dk” skal overføres til klageren, Mors Grill v/Jamil 

Mohamad Imad Hairan. Overførslen skal gennemføres straks.  

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

Dato: 28. oktober 2021. 

 

 

___________________ 

Jacob Waage 

(Formand)  

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 

 


