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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2020-0042 
 

 

Klager: 

 

Tommy Lundgren Chunprawat 

Strandgatan 6 

21612 Malmø 

Sverige 

 

Indklagede: 

 

[A] 

[A’s adresse] 

Sverige 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”blue-diamond.dk” til klageren. 
 

Indklagedes påstand 

Indklagede har ikke svaret i sagen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. marts 2020 med 12 bilag (bilag 1-12). 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”blue-diamond.dk” er registreret den 5. januar 2007. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”[A] er tidligere samarbejdspartner, og på grund af […] valgte min hustru og jeg at overdrage 

vores Hosting og webdesign firma til [A] kvit og frit, fordi han på pågældende tidspunkt var en 

god ven tilligemed. Jeg fortsatte med at hjælpe ham, indtil han havde alt på plads, men på et 

tidspunkt gik noget galt for [A], og da han opførte sig irrationelt, meddelte jeg ham, at jeg ikke 

mere stod til rådighed for ham, hvilket han blev helt hysterisk over, jeg sagde ikke, at jeg ikke 

ville være venner mere, men han drog åbenbart den konklusion og meddelte at vores websider 

hermed blev slettet og det blev de på under 5 minutter, både min hustrus og min datters 

erhvervssider.  
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[…] Han gik direkte ind på DK-Hostmaster med min hustrus bruger id og password og 

overførte to af vores domæner til hans navn, vi fandt kort efter ud af at han rent faktisk havde 

kopieret alle vores og klienternes bruger id samt passwords og ændrede også disse passwords 

så klienterne ikke havde adgang til egne hjemmesider. Om det er min hustru, der har overdraget 

domænerne ??? Nej min hustru er Thailandsk og kan ikke læse eller skrive hverken engelsk, 

dansk eller svensk, så det er alene mig, der indtil min datter har lært, hvorledes man bruger 

dk-hostmaster m.m. 

 

Jeg skiftede firmanavn i 2007 fra Thai-lotus.dk til Blue-diamond.dk og købte domænet, på 

grund af […] overdragede jeg såvel firma som diverse domænenavne vi ejede til hendes navn. 

 

Blue-diamond.dk har de sidste 3 år været et passivt domænenavn og derfor ikke et 

erhvervsregistreret domæne, da vi lukkede vores forretninger ned i Danmark i 2012 og flyttede 

dem til Sverige, hvor vi oprettede bluediamond.se. På grund af vores popularitet og navnets 

genkendelighed valgte vi at beholde navnet så ingen anden skulle lukrere på vores popularitet. 

Desværre har [A] misbrugt de stjålne domæner ved at linke til skadelige websider og dermed 

skaffet mange af vores kunder inklusive os selv over 500 spam mails pr. dag og virus på flere 

websider og i telefoner. 

 

Jeg vedhæfter diverse bilag til brug for sagsbehandlingen, […] 

… 

 

Da domænenavnet er vores, som [A] uretmæssigt har stjålet, som beskrevet ovenfor, skal det 

naturligvis leveres tilbage. Han har stjålet to domæner, men det er domænet ”blue-

diamond.dk”, vi lige ønsker tilbage, inden [A] for lavet mere skade på hustrus forretning i 

Sverige.” 

 

Bilag 1 er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvoraf fremgår, at klageren i 

perioden 1. april 2010 til 15. august 2012 havde registreret en enkeltmandsvirksomhed ved navn 

Blue-Diamond wellness center v/Tommy Lundgren Chunprawat. Virksomheden var registreret under 

branchekode 960400 ”Aktiviteter vedrørende fysisk velvære”. 

 

Bilag 2 er en ordrebekræftelse fra DK Hostmaster, hvoraf fremgår, at klageren blev registrant af 

domænenavnet ”blue-diamond.dk” den 5. januar 2007.  

 

Bilag 3 er en bekræftelse fra DK Hostmaster på, at domænenavnet ”blue-diamond.dk” blev 

overdraget til Patcharaporn Sueapheng den 4. december 2012. 

 

Bilag 4 og 5 er to mails af 14. november 2019 kl. 17.41 fra DK Hostmaster til mailadressen 

”tommy.chunprawat@gmail.com”, hvoraf fremgår, at domænenavnene ”blue-diamond.dk” og 

”tommyc.dk” denne dag blev overdraget fra Patcharaporn Sueapheng til indklagede. 

 

Bilag 6 er en mail af 14. november 2019 kl. 17.46 fra klageren (tommy.chunprawat@gmail.com) til 

DK Hostmaster, der lyder således: 

 

”Til DK Hostmaster 
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Jeg skal gøre opmærksom på at en person har logget sig in på min hustrus konto og overført 

(stjålet) to af vores domæner, som er nævnt i denne meddelelse fra jer. 

 

Disse vil jeg meget gerne have tilbageført samtidigt med, […], personen er tidligere 

medarbejder som tilsyneladende har skaffet sig vores password.” 

 

Bilag 7 er en mail af 15. november 2019 fra DK Hostmaster til klageren, hvoraf fremgår, at der har 

været en telefonsamtale mellem DK Hostmaster og klageren, og at DK Hostmaster i forlængelse heraf 

fremsendte et link til klageren om indgivelse af klager vedrørende domænenavne. 

 

Bilag 8 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er 

registrant af domænenavnet ”blue-diamond.dk”. 

 

[…] 

 

DK Hostmaster har ved mail af 15. april 2020 oplyst, at domænenavnet ”blue-diamond.dk” via DK 

Hostmasters ”Selvbetjening” er blevet ”godkendt til sletning”. Sletningen er dog på grund af denne 

klagesag endnu ikke blevet effektueret. 

 

Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”blue-diamond.dk” den 1. april 2020 og 3. maj 2020 

konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. 

 

Ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) den 3. maj 2020 har sekretariatet 

konstateret, at indholdet af domænenavnet ”blue-diamond.dk” er lagret 64 gange i perioden fra den 

14. marts 2007 til den 14. august 2019. Det fremgår heraf bl.a., at domænenavnet ”blue-diamond.dk” 

den 14. august 2019 viderestillede til domænenavnet ”blue-diamond.dk”, som klageren og dennes 

ægtefælle anvender til en hjemmeside for deres massageklinik. Det fremgår endvidere, at klageren 

og dennes ægtefælle tidligere har anvendt domænenavnet ”blue-diamond.dk” til en hjemmeside. 

 

Ved sekretariatets søgning på ”blue diamond” den 3. maj 2020 i Google blev antallet af søgeresultater 

oplyst til at være ca. 22 mio., når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 

søgeresultater vedrørte tre klageren og dennes ægtefælles massageklinik, mens ingen vedrørte 

indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. forskellige restauranter og hoteller. 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

 

 at indklagede uden bemyndigelse fra klageren eller dennes ægtefælle, Patcharaporn Sueapheng, 

har logget ind på DK Hostmasters selvbetjeningsside og overført domænenavnet ”blue-

diamond.dk” fra Patcharaporn Sueapheng til indklagede, og 

 at det omtvistede domænenavn derfor skal overdrages til klageren. 

 

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 

blive afgjort på det foreliggende grundlag. 

 

Nævnets bemærkninger: 
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Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af 

klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets 

forretningsorden. 

 

Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at indklagede uden bemyndigelse fra klageren 

eller dennes ægtefælle, Patcharaporn Sueapheng, har logget ind på DK Hostmasters 

selvbetjeningsside og overført domænenavnet ”blue-diamond.dk” fra Patcharaporn Sueapheng til 

indklagede. Indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”blue-diamond.dk” 

indebærer derfor en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. 

 

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 ”blue-diamond.dk” skal overføres til klageren, Tommy Lundgren 

Chunprawat. Overførslen skal gennemføres straks. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

Dato: 11. juni 2020.  

 

 

___________________ 

Jacob Waage 

(Formand)  

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


