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BAKGRUND 

Motparten registrerade domännamnet braun.se den 23 juni 2006. Genom ansökan den 17 

september 2007 påkallade Sökanden alternativt tvistlösningsförfarande gällande braun.se. 

Motparten besvarade ansökan den 18 oktober 2007. Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över 

Motpartens inlaga och inkom med yttrande den 14 december 2007. Motparten har beretts tillfälle 

att kommentera Sökandens inlaga av den 14 december 2007 och inkom med yttrande den 18 

januari 2008. Motpartens yttrande har kommunicerats Sökanden för kännedom.  

 

Med anledning av den korrespondens som förevarit i målet har ordföranden beslutat att utsträcka 

tiden inom vilket ett avgörande skall meddelas.  

  

Tvistlösare i ärendet har varit Jon Dal (ordf.), Per Carlson och Thomas Carlén-Wendels. 

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet braun.se skall överföras till Sökanden. 

 

Motparten bestrider yrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden  

 

Sökanden ingår i den multinationella koncernen Procter & Gamble som under flera decennier 

varit ett av världens ledande konsumentvaruföretag. BRAUN är ett mycket välkänt varumärke i 

Sverige. Sökanden har i Sverige rätt att använda, bevaka och representera Procter & Gambles 

immateriella rättigheter som är registrerade av eller på annat sätt tillkommer olika Braun- eller 

Gillette-bolag.  

 

Domännamnet braun.se registrerades 1996-10-22 men på grund av ett administrativt misstag i 

samband med en företagssammanslagning kom domännamnet att avregistreras 2006-03-24, 

varefter Motparten registrerade det 2006-06-23.   

 

Domännamnet är mycket viktigt för Sökandens marknadsföring av Braun-produkter. 

Konsumenter som söker information om Braun vänder sig till braun.se och Sökanden vill kunna 

använda webbplatsen för att lämna information om produkter, genomföra produktlanseringar etc.  

Det är till stor nackdel vid Sökandens marknadsföring av Braun-produkter att inte ha tillgång till 

domännamnet.  
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Braun GmbH är innehavare av ett flertal varumärkesregistreringar för BRAUN, såväl för 

ordmärken samt figurmärken.  

   

Domännamnet är i princip identiskt med Sökandens varumärken med rättsgrund i Sverige och till 

vilka Sökanden har rätt genom koncernbolaget Braun GmbH.  

 

Motparten har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Domännamnet används 

inte av Motparten och är inte allmänt känt för denne.   

 

Mot bakgrund av att domännamnet i princip är identiskt med Brauns äldre varumärken samt med 

hänsyn till att Braun innehaft domännamnet i mer än nio år, måste Motparten vid 

registreringstillfället ha haft kännedom om Brauns äldre rättigheter. Registreringen får anses ha 

skett i syfte att förhindra Braun/Sökanden att kunna använda sitt kännetecken i ett domännamn 

eller för att dra nytta av Brauns goda renommé. Motparten har således registrerat domännamnet i 

ond tro.      

 

Braun är ett ganska ovanligt efternamn. Det förhållande att 671 ”träffar” erhållits vid sökning på 

Eniros webbplats efter privatpersoner med namnet Braun innebär inte att det finns lika många 

personer med det namnet. En del av träffarna avser samma person.    

 

Det bestrids att Motparten är i färd med att utveckla en ny affärsmodell för sina ”namndomäner”. 

Det bestrids även att den påstådda affärsverksamheten skulle utgöra ett berättigat intresse till 

domännamnet.   

 

Motparten 

 

Motparten är ett av Sveriges ledande företag inom sökordsmarknadsföring. Motparten äger och 

förvaltar ett stort antal domäner, mestadels bestående av .se och .com-domäner. Affärsmodellen är 

att bygga och utveckla varje domän för att kunna erbjuda relevanta tjänster och innehåll för 

besökarna. Motparten är främst intresserad av följande typer av domännamn:  generiska, 

akronymer, geografiska platser samt för- och efternamn. Braun är ett vanligt efternamn i Sverige 

och braun.se tillhör således den sista kategorin. Genom en slagning på eniro.se får man 671 träffar 

vid en sökning på privatpersoner med efternamnet Braun. Motparten har under längre tid planerat 

och utvecklat en affärsmodell avsedd för sina ”namndomäner”. Modellen går i korthet ut på att 

samla alla namndomäner och knyta ihop dessa med tjänster som e-post, bloggar och fotoalbum. 

Varje namndomän ska kunna användas av flera personer och för olika tjänster, t.ex. skulle Bengt 

Braun kunna få en egen webbaserad email med e-postadressen ”bengt@braun.se” och Anna Braun 

kunna ha en personlig blogg på http://anna.braun.se.  

 

Det finns andra företag med exakt samma affärsmodell, t.ex. Netidentity och Microsofts Cool 

Hotmail, vilket visar att den är en fullt legitim verksamhetsform.  
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Motparten har avvaktat med att bygga upp infrastruktur för namnaffärsmodellen till dess att 

tillräckligt många namn registrerats för att uppnå skalfördelar. Motparten har idag registrerat 

bl.a. sandberg.se, adrian.se, bjornsson.se m.fl. namndomäner. Den praktiska utvecklingen av den 

tekniska plattformen för affärsmodellen påbörjades i början av 2007. Motparten räknar med att en 

betaversion av tjänsterna kommer att lanseras inom sex-tolv månader.  

Motpartens registrering av braun.se har inte skett för att dra nytta av Sökandens goda renommé. 

Hemsidan har varit blank sedan den registrerades för över ett år sedan. Det har inte förekommit 

något innehåll eller reklam som orsakat intrång i Sökandens immateriella rättigheter.  

 

I den korrespondens med Sökanden som föregått ATF-prövningen har Motparten meddelat att 

man har registrerat domännamnet i syfte att erbjuda personliga e-mailadresser, bloggar och 

hemsidor och därför inte är intresserad av att överföra domännamnet till Sökanden. 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

 

Enligt .SE:s allmänna villkor vid registrering av domännamn under toppdomänen ”.se” får 

ett domännamn överföras till Sökanden om: 

 

1. domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med t.ex. ett kännetecken, släktnamn 

eller konstnärsnamn som har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt; 

och 

2. motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet; och 

3. domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 

Samtliga tre krav skall vara uppfyllda för att en sökande skall kunna vinna bifall med sin 

ansökan. Det är vidare värt att påpeka att endast vid klara fall av missbruk skall 

domännamnet överföras till sökanden.  
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1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken   

 

Sökanden (genom andra bolag i samma koncern) innehar flera varumärkesregistreringar för 

BRAUN med rättsverkan i Sverige. Bortsett från tillägget .se är Sökandens 

varumärkesregistreringar för BRAUN identiska med det aktuella domännamnet.  

 

Tvistlösarna finner att Sökanden innehar ett med domännamnet identiskt varukännetecken med 

rättsverkan i Sverige.  

 

2. Rätt eller berättigat intresse  

 

Det registrerade domännamnet är ett i Sverige förekommande släktnamn och antalet bärare av 

släktnamnet är enligt utredningen begränsat. Sökanden har emellertid inte gjort gällande att 

Braun är ett egenartat släktnamn som åtnjuter särskilt skydd mot bl.a. kommersiell användning 

enligt reglerna i namnlagen.   

 

Motparten har inte åberopat någon egen rätt eller behörighet till ”braun”, vilket i förevarande fall 

inte heller behövs för att ett berättigat intresse skall kunna föreligga. Syftet med registreringen av 

domännamnet är enligt Motparten att kunna erbjuda personer med efternamnet Braun personliga 

e-postadresser, bloggar och fotoalbum. Enligt Motparten har bolaget även registrerat andra namn 

i samma syfte. Arbetet med att ta fram den tekniska plattformen för affärsmodellen har enligt 

Motparten inletts.  

 

Sökanden har ifrågasatt om Motpartens syfte med att registrera domännamnet är det uppgivna och 

menar att det inte framkommit något som stödjer dessa påståenden. 

 

Vad Motparten anfört om den uppgivna affärsmodellen kan enligt tvistlösarna inte lämnas utan 

avseende. Det har inte framkommit något som visar att Motparten i själva verket har annat syfte 

med registreringen och användandet av domännamnet än det uppgivna. Tvistlösarna utgår därför 

ifrån att syftet med registreringen och användandet av domännamnet är det som Motparten 

uppgivit, dvs. att erbjuda personer med efternamnet Braun personliga e-postadresser, bloggar 

m.m.  

 

Frågan är då om Motpartens affärsmodell utgör ett berättigat intresse till det aktuella 

domännamnet.  

 

Oavsett om den tänkta affärsmodellen kommer att visa sig vara en fungerande affärsmodell eller 

inte kan den i sig inte anses vara sådan att den saknar förutsättningar att konstituera ett berättigat 

intresse i de allmänna villkorens mening. Det har inte gjorts gällande att affärsmodellen skulle 

strida mot lag, författning eller allmän ordning, eller att den skulle vara ägnad att väcka 

förargelse. Det är inte visat att syftet med registreringen eller användningen är att vilseleda 
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konsumenter eller skada ett känneteckens eller rättighets anseende. Inte heller är det visat att 

användningen skulle utgöra intrång i Sökandens rätt till kännetecknet BRAUN.  

Tvistlösarna gör följaktligen den bedömningen att Motparten skall anses ha ett berättigat intresse 

till domännamnet.  

 

Vid denna bedömning behöver frågan om ond tro inte prövas, men tvistlösarna väljer ändå att 

göra detta.  

     

3.  Ond tro 

 

Sökanden har inte visat att Motparten har registrerat eller använt domännamnet i syfte att störa 

Sökandens affärsverksamhet eller för att förhindra Sökanden att utnyttja sina kännetecken i ett 

domännamn. Inte heller har Sökanden visat att Motparten registrerat eller använt domännamnet 

för att överlåta det till Sökanden eller till någon konkurrent till Sökanden.  

 

Tvistlösarna finner således inte visat att registreringen eller användningen av domännamnet har 

skett i ond tro.  

      

 

Tvistlösarna beslutar att Sökandens begäran om överföring av domännamnet braun.se skall lämnas 

utan bifall.  

 

På .SE vägnar 

 

 

Jon Dal (ordf)  Per Carlson  Thomas Carlén-Wendels 

   Skiljaktlig mening, se Bilaga 1 
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Bilaga 1 

 

 

Thomas Carlén-Wendels är skiljaktig och anför: 

 

Enligt gällande Allmänna villkor vid registrering av domännamn, punkt 11, har den som 

registrerar ett domännamn att, vid registreringen och därefter fortlöpande, tillse att domännamnet 

inte utgör intrång i annans rättighet. Vad som här avses med ”rättighet” får rimligen anses 

tydliggjort genom punkt 18 som också i övrigt konkretiserar punkt 11. I punkt 18c anges, med 

viss förenkling, att domännamnsinnehavaren får frånvinnas domännamnet om detta är identiskt 

eller förväxlingsbart med annans varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärs-

namn, titel på upphovsrättsligt alster eller officiella beteckning (jfr bl a FirmaL 10§) och 

innehavaren saknar egen rätt eller berättigat intresse till domännamnet och registrering eller 

användning skett i ond tro. Med relevans i detta ärende noteras alltså att bl a varumärken, firmor 

och släktnamn likvärdigt utgör beteckningar som, under angivna förutsättningar, rättsinnehavare 

har bättre rätt till som domännamn. Den bättre rätten är inte begränsad till väl ansedda 

kännetecken eller sk egenartade släktnamn. 

 

Att Sökanden innehar varumärkesrätt till BRAUN är ostridigt. Likaså får det anses ostridigt att 

Name Navigation (NN) saknar egen immateriell eller motsvarande rätt till beteckningen. Intresse 

knyter sig därför till frågorna huruvida NN skall anses ha ett berättigat intresse till domännamnet 

resp huruvida registrering/användning skett i ond tro. 

 

Berättigat intresse 

Till stöd för berättigat intresse har NN uppgivit att BRAUN är ett i Sverige förekommande 

släktnamn och att NN har för avsikt att skapa en ”portal” under <braun.se> för att från denna 

plattform sälja tjänster (t ex webbsidor, e-post-konton mm) till rättsinnehavare med anknytning 

till BRAUN.  

 

Från utgångspunkten att släktnamn och kännetecken ”skyddas” på enahanda sätt under ATF-

reglerna, är NNs tänkta släktnamnsportal, enligt mitt synsätt, att bedöma på samma vis som om 

hade det varit fråga om att skapa en varumärkes- eller firmaportal. Exempelvis en portal för alla 

som har en rätt till kännetecknen ”Wasa”, ”SAS”, ”Eriksson” osv. Jag ställer mig helt avvisande 

till tanken att anse ett uppgivet syfte att skapa en dylik varumärkes/firma-portal för att därifrån 

upplåta tjänster till känneteckensinnehavare, konstituera ett berättigat intresse med företräde 

framför rättsinnehavare. Från den nämnda utgångspunkten, att släktnamn och kännetecken 

”skyddas” på likvärdigt sätt under ATF-reglerna, ställer jag mig på motsvarande sätt avvisande 

till att anse ett uppgivet syfte att skapa en släktnamnsportal, konstituera berättigat intresse. 
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Det skall anmärkas att portaler av det slag som NN avser, förvisso kan tjäna goda syften och vara 

till gemensamt gagn för såväl de enskilda rättsinnehavarna som för den allmänna navigeringen på 

Internet. Likväl finner jag inget utrymme under ATF-reglerna att av ändamåls- eller andra 

lämplighetsskäl, tillerkänna tredje man – dvs någon som själv saknar immateriell rätt till den 

aktuella beteckningen – ett berättigat intresse att för kommersiella syften utnyttja ett 

kännetecken eller släktnamn för att tillhandahålla rättsinnehavare sådana portaltjänster.  

 

I förevarande ärende är Sökanden inte själv innehavare av rätt till släktnamnet BRAUN. Detta 

förhållande saknar dock betydelse i den nu diskuterade frågan om berättigat intresse. Bedöm-

ningen här avser frågan huruvida det av NN uppgivna syftet i sig, att skapa en portal med 

utnyttjande av annans släktnamn, skall anses grunda ett berättigat intresse till domännamnet. 

Bedömningen är alltså i denna del fristående från motpartens identitet och immaterialrättsliga 

innehav. 

 

NN har anfört att släktnamnsportaler förekommer utomlands och att, vid tvistlösning under 

ICANNs UDRP-regler, upprättandet av släktnamnsportaler ansetts skapa ett berättigat intresse. 

Särskilt har NN åberopat WIPO-ärendet D2006-1488 <roche.org>. (Domännamnet innehades av 

Tucows och användes som släktnamnsportal sedan 10 år. I USA finns ca 15.000 personer med 

släktnamnet ROCHE. Under de tio åren hade man haft totalt 20 kunder; vid tidpunkten för 

avgörandet 12 kunder.) 

 

Att dra paralleller från UDRP-avgöranden är emellertid inte möjligt i fall rörande släktnamn. Till 

skillnad från ATF-reglerna är nämligen släktnamn inte ”skyddade” under UDRP. Under de senare 

reglerna står det alltså var och en fritt att registrera och inneha ett domännamn som utgör annans 

släktnamn. Utgångspunkten enligt UDRP-reglerna är alltså att intresset att registrera och 

kommersiellt utnyttja ett sådant domännamn, är fullt legitimt. Därmed återstår vid UDRP-

bedömningen endast frågan huruvida detta intresse skall accepteras även i fall då släktnamnet 

också är ett varumärke. Vid avvägningen i ROCHE-ärendet ansågs – bl a med hänsyn till att 

svaranden haft sin registrering och tillhandahållit portaltjänsten i över 10 år – sökandens 

varumärkesrätt inte kullkasta domäninnehavarens grundläggande berättigade intresse att fritt 

kunna registrera och använda annans släktnamn som domännamn under en generisk toppdomän. 

Motsvarande avvägningar har gjorts – med varierande utfall – i flera UDRP-ärenden. Under ATF-

reglerna aktualiseras däremot avvägningen överhuvud taget inte då den grundläggande rätten till 

annans släktnamn som domännamn i konkurrens med släktnamnsinnehavare, inte existerar här. 

 

Att namnportaler förekommer under generiska toppdomäner är sålunda inte legitimerande under 

<.se>. 

 

 

 

 

Ond tro 
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En första förutsättning för att anse ond tro föreligga måste vara att domännamnet 

registrerats/använts i vetskap om att det är identiskt eller förväxlingsbart med en beteckning till 

vilken annan har rätt. Vidare får det, enligt ATF-regler och -praxis, anses krävas ett syfte hos 

domännamnsinnehavaren att till sin kommersiella fördel utnyttja, snylta på, beteckningen eller 

att utnyttja den till förfång för en rättsinnehavare. 

 

I förevarande fall kan inte råda någon tvekan om att NN haft eller bort ha haft kännedom om att 

BRAUN är ett i Sverige väl ansett varumärke. Av det uppgivna syftet, att skapa en 

släktnamnsportal, följer att NN också måste haft kännedom om att BRAUN är ett i Sverige 

förekommande släktnamn. 

 

I en icke uttömmande exemplifiering i ATF-reglerna, punkt 18e, anges att ond tro skall anses ha 

förelegat om domännamnet registrerats i syfte att det skall säljas eller överlåtas till den som begärt 

tvistlösningen eller till en konkurrent till denne. Med försäljning/upplåtelse till den som begärt 

tvistlösningen måste, vid beteckningar till vilka flera kan ha rätt, likställas fallet då avsikten varit 

att sälja till någon rättsinnehavare. Detta följer bl a av att ond tro är ett objektivt kriterium som 

naturligen inte kan vara beroende av vilken rättsinnehavare som /först/ ansöker om tvistlösning. 

 

NNs uppgivna avsikt är att till dem som har namnanknytning till BRAUN – i praktiken släkt-

namnsinnehavare och möjligen känneteckensinnehavare – kommersiellt upplåta (”hyra ut”) 

nyttjande av domännamnet. Sålunda handlar det inte om att sälja/överlåta domännamnet till en 

rättsinnehavare utan om att upplåta det mot betalning till flera. Förfarandet träffas alltså inte 

direkt av det vägledande exemplet i punkt 18e. Emellertid uppfattar jag NNs uppgivna syfte 

ligga så nära den av ATF-reglerna såsom särskilt klandervärd utpekade avsikten, att registreringen 

av <braun.se> måste anses ha skett i ond tro. 

 

Sålunda finner jag att Sökanden har en känneteckensrätt till BRAUN, att Name Navigation 

saknar såväl egen immateriell rätt till beteckningen som berättigat intresse till domännamnet 

samt att registreringen skett i ond tro i ATF-reglernas betydelse. Domännamnet <braun.se> skall 

med detta synsätt överföras till Sökanden. 

 

Thomas Carlén-Wendels 

 


