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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2007-12-06    210 
 
 

SÖKANDE 

Systembolaget AB (556059-9473) 

103 84 Stockholm 

 
Ombud: 

Advokat Karin C, Sandart & Partners Advokatbyrå 

114 32 Stockholm 

 

MOTPART 

Systemnet Wine & Spirits Oü ([EE] 11066373)  

Estland 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet systemnet.se 
 
 
 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
 
Domännamnet systemnet.se skall överföras till Sökanden. 
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BAKGRUND 

 
Sökanden registrerade sin firma den 24 juli 1968. Sökanden erhöll registrering av 

SYSTEMBOLAGET den 9 april 2003 och av SYSTEMET den 2 april 2004 som varumärken. 

 

Motparten erhöll registrering av domännamnet systemnet.se den 13 december 2005. 

 

Sökanden ansökte om ATF den 28 juni 2007. Motparten gavs möjlighet att inkomma med svar 

senast den 3 augusti 2007. Svar inkom ej inom den tiden.  

 

Beslutsunderlag översändes till parterna och Tvistlösarna den 9 augusti med angiven beräknad 

beslutsdag den 9 oktober 2007. 

  

Motpartens ombud kontaktade .SE och uppgav att Motparten inte fått del av ansökan. ATF 

ordföranden beslöt att medge Svaranden en ny svarsfrist till den 20 september och nytt 

beslutsdatum till den 5 december 2007. Motpartens ombud kontaktade .SE och fick ytterligare 

uppskov t o m 2007-10-05.  Motpartens ombud inkom med svar via mail först den 8 oktober 

2007. Motpartsombudet meddelade att svaret också sänts per papperspost den 30 september dels 

till .SE och dels till Sökandens ombud. Sökandens ombud inkom med svar på Motpartens inlaga 

den 1 oktober 2007.  

 

Motparten har under handläggningstiden bytt firma till Netbar och registrerat domännamnet 

netbar.se där verksamheten numera bedrivs.  

 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet systemnet.se överförs till Sökanden. 

 

Motparten har bestritt ansökan. 
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PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

Motpartens domännamn är förväxlingsbart med Sökandens firma SYSTEMBOLAGET och 

Sökandens varumärke SYSTEMET. Systemet och systemnet är både visuellt och ljudmässigt näst 

intill identiska.  Även de tjänster som tillhandahålls är identiska. Domännamnet ger intryck av 

att det är Systemet som säljer varor via Internet. SYSTEMBOLAGET och SYSTEMET är också 

inarbetade kännetecken för Sökanden. 

 

Motparten har inget berättigat intresse av domännamnet eftersom Motparten inte har något 

registrerat kännetecken i Sverige. Motparten har inte heller använt domännamnet på ett sådant 

sätt att det blivit allmänt känt under det registrerade domännamnet. 

 

Domännamnet används också för att vilseleda allmänheten att besöka fel webbplats och 

därigenom skada Systembolagets verksamhet.  

Motparten har registrerat och använder domännamnet i ond tro. På Motpartens webbplats anges 

att Motpartens varor är upp till 70% billigare än Systembolagets. Det språk som används på 

webbplatsen är svenska och webbplatsen riktar sig till svenska konsumenter. 

 

Motparten har under handläggningens gång överfört sin verksamhet till www.netbar.se. 

Motparten kommer därför inte att lida någon skada av att domännamnet systemnet.se överförs till 

Sökanden. 

 

Motparten 

.SE har beviljat ansökan om registrering av systemnet.se utan att ansökan ifrågasatts. Detta 

innebär en bekräftelse av att ansökan ansågs godtagbar. 

 

Systemnet är inte förväxlingsbart med Systemet. 

 

Systemnet.se gör inte intrång i Systemet. 

 

Sökanden har inte visat att Sökanden använt Systemet i den omfattning som krävs för att 

upprätthålla registreringen av det som varumärke. 
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Motparten har erhållit registrering av sin firma lagligen i ett annat EU land. 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

I punkt 18 i .SE:s allmänna villkor för registrering av domännamn anges förutsättningarna för att 

domännamn skall kunna överföras.  

 

En första förutsättning är att domännamnet skall vara identiskt eller förväxlingsbart med något kännetecken 

med rättsgrund i Sverige som sökanden kan visa rätt till. 

 

Sökandens firma är Systembolaget AB. Sökanden innehar också varumärkena SYSTEMBOLAGET och 

SYSTEMET som registrerats i Sverige innan Motparten erhöll registrering av systemnet.se. Domännamnet 

systemnet.se är med en bokstavs skillnad identiskt med Sökandens varumärke SYSTEMET och ordet 

"System" är det bärande elementet i både Sökandens firma och varumärken å ena sidan och det omtvistade 

domännamnet å andra sidan. Vidare föreligger identitet mellan de produkter som Sökanden och Motparten 

tillhandahåller.  Tvistlösarna finner ingen anledning att ifrågasätta Sökandens påstående om att SYSTEMET 

även sedan flera år tillbaka är välkänt varumärke 

i Sverige. Kravet på att domännamnet skall vara identiskt eller förväxlingsbart med kännetecken som 

Sökanden har rätt till är således uppfyllt. 

 

Därutöver krävs att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och att 

domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 

Motparten är inte känd i Sverige under beteckningen systemnet.se men innehade tidigare en estnisk firma 

som innehöll ordet Systemnet. Denna firma är dock ändrad till Netbar. Motparten innehar således inte 

längre någon firma eller liknande som har en koppling till domännamnet och kan därför inte anses ha ett 

berättigat intresse av det.  

 

Vidare ompekas besökare som skriver in www.systemnet.se i sökmotorns fönster till Motpartens hemsida 

www.netbar.se där Motparten erbjuder alkoholhaltiga drycker till försäljning. Domännamnet används 

således i kommersiellt syfte. Motpartens användning av domännamnet systemnet.se får därmed också anses 

störa Sökandens verksamhet och kan leda konsumenter till fel webbplats. Motparten har inte bestridit att 

Motparten kände till Sökandens registreringar och kännetecken och mot bakgrund av att Sökandens 
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verksamhet vänder sig till den svenska marknaden och såvitt bekant också drivs av svenskar är det klart att 

Motparten kände till att Sökanden bedriver liknande verksamhet under förväxlingsbara kännetecken. 

Motparten får därför anses ha registrerat och använt domännamnet i ond tro. 

  

Vid denna bedömning skall Sökandens begäran om överföring av domännamnet till Sökanden bifallas.  

 

 
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
 

Monique Wadsted                          Gunnar Karnell Bengt Eliasson 

   
 

 


