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BAKGRUND 

Sedan sökanden gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende 

domännamnet <paypass.se> delgavs ansökan med domännamnsinnehavaren som bereddes 

tillfälle att komma in med yttrande över ansökan. Något sådant yttrande kom inte in inom 

förelagd tid. .SE utsåg därefter Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 7 

november 2012. 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till sökanden. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

1. Sökanden. 

 

Sökanden har först anfört att den är en multinationell organisation som sedan 1966 

tillhandahåller tekniska lösningar för elektroniska betalningar samt tillhörande tjänster. Den är 

numera ett av världens ledande företag inom kortbetalningssystembranschen. Den behandlade 

år 2011 27,3 miljarder finansiella transaktioner och har kapacitet att under en timme behandla 

mer än 160 miljoner finansiella transaktioner med en genomsnittlig svarstid om 130 

millisekunder. Den behandlar dagligen transaktioner i över 210 länder och 150 olika valutor. 

 

”Paypass” är namnet på ett betalningssystem som via mobiltelefon trådlöst och kontaktfritt 

utbyter betalningsutgifter via särskilda betalningsterminaler för behandling i sökandens 

nätverk. Konsumenter kan betala genom systemet genom att knacka t.ex. ett kreditkort eller 

ett armband eller liknande mot en särskild betalningsterminal. Detta system är främst lämpat 

för sådana transaktioner som kräver snabbhet och enkelhet som t.ex. i snabbköp, kiosker, 

taxibilar och parkeringsautomater. 

 

Domännamnsinnehavaren registrerade det omtvistade domännamnet den 7 januari 2011. 

Sökanden å sin sida är sedan den 9 juli 1999 innehavare av domännamnet <paypass.com>.. 

 

Sökanden innehar ett stort antal registreringar i olika länder av varumärkena PAYPASS och 

MASTERCARD PAYPASS. Gemenskapsvarumärket MASTERCARD PAYPASS med 

verkan i Sverige registrerades som ordmärke den 19 september år 2001 och som figurmärke 

den 2 april 2012. Gemenskapsvarumärket PAYPASS, likaledes med verkan i Sverige, 

registrerades som figurmärke den 30 januari 2009 och som ordmärke den 4 december 2008. 

 

Det omtvistade domännamnet innehåller sökandens registrerade varumärke PAYPASS i sin 

helhet och innehåller delvis också sökandens registrerade varumärke MASTERCARD 

PAYPASS. Vid likhetsbedömningen ska enligt svensk och internationell praxis bortses från 

den toppdomän som är knuten till namnet. Det är därför sökandens uppfattning att det 

omtvistade domännamnet är identiskt med sökandens varumärke PAYPASS och liknar 

sökandens varumärke MASTERCARD PAYPASS. 

 

När det sedan gäller registrering eller användning i ond tro har sökanden först anfört att 

sökanden är känd under den beteckning som det omtvistade domännamnet utgör. Vid en 

sökning på Google.se och Google.com efter ordet PAYPASS visar det sig att sökresultatets 

första sida enbart uppvisar sådana resultat som har med sökanden att göra. Eftersom sökanden 
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haft en omfattande exponering i Sverige måste, enligt denne, domännamnsinnehavaren redan 

vid registreringstillfället ha varit medveten om sökandens kännetecken PAYPASS. Enligt 

sökanden har registreringen skett i uppenbar ond tro. Detta styrks ytterligare av den 

omständigheten att innehavaren av det omtvistade domännamnet också är innehavare av ett 

antal domännamn av vilka en del består av sökandens kännetecken MASTERCARD och en 

del av kännetecknet PAYPASS, exempelvis <paypass.dk>, <paypass no> och <paypass.us>. 

 

Domännamnsinnehavarens registrering av det omtvistade domännamnet leder enligt sökanden 

till att det finns en påtaglig risk för att de som söker efter sökanden eller dennes 

näringskännetecken på Internet kommer att associera domännamnet med sökanden och kan få 

den uppfattningen att det finns något samarbete eller en ekonomisk koppling mellan sökanden 

och innehavaren; detta kan vara till skada för sökandens varumärke. Man kan också felaktigt 

få intrycket att sökanden inte bedriver eller avser att bedriva någon verksamhet avseende 

trådlösa betalningssystem i Sverige, En annan konsekvens av domännamnsregistreringen är 

att sökanden inte till fullo kan använda sitt varumärke på den svenska toppdomänen. 

 

Trots ett antal påstötningar har innehavaren inte accepterat att överlåta domännamnet till 

sökanden ens mot en lösensumma om 10 000 kronor; i stället har innehavaren begärt att 

sökanden ska återkomma med ett högre bud som bättre skulle återspegla vad domännamnet är 

värt för denne, 

 

Med hänsyn till de omständigheter som har anförts anser sökanden det styrkt att det 

omtvistade domännamnet har registrerats och/eller använts i ond tro. 

 

När det sedan gäller innehavarens rätt till eller berättigade intresse i domännamnet har 

sökanden först anfört att den varken direkt eller indirekt har lämnat denne något tillstånd eller 

medgivande eller meddelat någon licens att registrera och/eller använda något domännamn 

innehållande sökandens näringskännetecken eller varumärken, Sökanden kan heller inte finna 

att innehavaren skulle vara innehavare av någon firmaregistrering eller känneteckensrätt 

innehållande någon term som utgör det omtvistade domännamnet. Innehavaren har heller inte 

tagit domännamnet i aktivt bruk och kan heller inte anses vara allmänt känd under 

domännamnet. Vidare understryker sökanden än en gång att innehavaren trots påstötning har 

vägrat att utan tillräcklig ekonomisk kompensation överlåta det omtvistade domännamnet till 

sökanden. 

 

Enligt sökandens uppfattning råder det inte något tvivel om att innehavaren har registrerat 

domännamnet med sökandens varumärke i åtanke både vid registreringstillfället och därefter. 

Bland annat har innehavaren registrerat ytterligare domännamn som innehåller sökandens 

varumärken PAYPASS och MASTERCARD. Dessutom är innehavaren förlorande part i ett 

beslut den 7 juni 2012 rörande domännamnet <paypass.us> av National Arbitration Forum. 

 

Sökanden har i detta sammanhang vidare anfört att internetanvändare som söker efter 

sökanden felaktigt hamnar på domännamninnehavarens ännu inte utbyggda hemsida eller 

alternativt får intrycket att det finns något kommersiellt samband mellan parterna. Det kan 

också vara så att internetanvändare skickar e-post till adresser innehållande <@paypass.se> i 

tron att sökanden kommer att få dessa meddelanden. Risken finns också konsumenterna 

felaktigt får den uppfattningen att sökanden inte har för avsikt att tillämpa eller använda 

PAYPASS i Sverige eftersom det omtvistade domännamnet endast pekar på en tillfällig 

parkerad hemsida. Innehavarens agerande gentemot sökanden visar också på att den har 
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registrerat och använt det omtvistade domännamnet främst i hopp att få en ekonomisk 

kompensation från sökanden som i vart fall ska överstiga 10 000 kronor. 

 

Mot bakgrund av det om nu har sagts har sökanden anfört att innehavaren saknar rätt till eller 

berättigat intresse i domännamnet. 

 

Sammanfattningsvis hävdar sökanden att domännamnet är identiskt med eller liknar 

sökandens varumärke PAYPASS, att motparten medvetet har registrerat och/eller använt 

domännamnet i ond tro samt att den inte har någon rätt till eller berättigat intresse i 

domännamnet. Sökanden yrkar på dessa grunder att detta ska överföras till sökanden. 

 

2. Innehavaren 

 

Innehavaren har delgivits ansökan och beretts tillfälle att yttra sig men har inte kommit in med 

något sådant yttrande. 

 

Bland handlingarna i ärendet ingår också en kopia av ett e-postmeddelande den 5 september 

2012 från ”O. B med e-postadress @wavepass.no” av innehåll att ”Dere kan eventuellt få leid 

detta domenet av oss”. Sedan detta delgetts med sökanden har denne den 7 september 2012 

genmält att detta erbjudande är ”ytterligare en indikation om att Motparten saknar rätt eller 

berättigat intresse samt att domännamnet registrerats och/eller använts i ond tro”. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Enligt punkt 7 ifrån den 15 februari 2011 gällande Registreringsvillkor avseende 

toppdomänen .se ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som har begärt 

tvistlösningsförfarandet om 

 Domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken, ett 

näringskännetecken, ett släktnamn, ett konstnärsnamn (om inte namnet syftar på 

någon sedan länge avliden), en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga 

namn, ett namn som skyddas enligt förordningen (1976:100) om vissa officiella 

beteckningar, en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom 

Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning skyddas genom 

Rådets förordning (EG) 110/2008, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den 

som har begärt tvistlösningen kan visa rätt, 

 domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och 

 innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet. 

 

I de Anvisningar gällande för ATF (punkt 7) som är fogade Registreringsvillkoren finns 

angivna vissa element till ledning för tolkningen av de olika rekvisiten. 

 

Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund 

för beslutet. 

 

Tvistlösaren vill emellertid dessförinnan ta upp en begäran från K. M, också med e-postadress 

”@wavepass.no”, med en begäran om att erhålla ”henvendelsen deres og alle vedlegg oversatt 

på norsk språk”. 26 § i gällande Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för 

domännamn i toppdomänen ”.se”. föreskriver emellertid dels att ansökan om alternativt 

tvistlösningsförfarande ska göras på svenska eller engelska, dels att beslutet ska avfallas på 

det språk på vilket ansökan gjorts. Däremot står det motparten fritt att besvara en ansökan om 
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tvistlösning på svenska eller engelska. Begäran om översättning av handlingarna kan därför 

inte bifallas. 

 

Som nyss har nämnts har innehavaren av det omtvistade domännamnet inte yttrat sig över 

ansökan. Tvistlösaren har därför att till grund för sitt beslut lägga de omständigheter som 

sökanden har anfört och som styrks av den utredning som sökanden har gett in. 

 

1. Identitet eller förväxlingsbarhet 

 

En förutsättning för att en sökande i ett ATF-ärende ska ha framgång är att den innehar ett 

sådant kännetecken som avses i punkten 7 i Registreringsvillkoren. 

 

I detta hänseende konstaterar tvistlösaren att sökanden innehar registreringar för 

gemenskapsvarumärket PAYPASS både som ordmärke och som figurmärke. Det skydd som 

ges enligt dessa registreringar gäller också i Sverige. Sökanden innehar alltså en 

varumärkesrättighet som har rättsgrund i Sverige och till vilken den kan visa rätt.  

 

I enlighet med stadgad praxis ska vid likhetsbedömningen bortses från exempelvis 

toppdomäner såsom .se. 

 

Det omtvistade domännamnet innehåller sökandens skyddade varumärke och får därför anses 

identiskt med detta varumärke. 

 

2. Registrering eller användning i ond tro 

 

Som sökanden närmare har utvecklat är den ett av världens ledande företag med avseende på 

kortbetalningssystem, och dess trådlösa betalningssystem PAYPASS började användas på 

vissa marknader, bland annat Sverige, år 2005; enligt sökanden har både SE-banken och 

Swedbank anslutit sig till denna tjänst. Vid en sökning efter PAYPASS kommer enligt 

sökanden endast resultat som har med sökanden att göra att visas på sökresultatets första sida. 

När det gäller den onda tron pekar sökanden också på att domännamnsinnehavaren har 

registrerat ytterligare domännamn innehållande ordet PAYPASS på de danska, norska och 

amerikanska toppdomänerna. 

 

Sökanden har vidare hänvisat till den korrespondens som den haft med innehavaren om att få 

överta det omtvistade domännamnet för en summa av 10 000 kronor vilket innehavaren 

avvisat och begärt att sökanden ska komma med ett bättre bud. Enligt ett företett e-

postmeddelande har också ett erbjudande gjorts till sökanden om att eventuellt få hyra 

domännamnet.  

 

Med hänsyn till de omständigheter som har anförts nu anser tvistlösaren det ställt utom varje 

tvivel att innehavaren vid registreringstillfället känt till sökandens varumärke och dess 

användning för trådlösa betalningssystem. Efter registreringen har det omtvistade 

domännamnet inte använts. Vid sökning på ”www.paypass.se” fås beskedet ”This domain is 

parked with domainnameshop”. Detta leder tvistlösaren till den slutsatsen att innehavaren har 

registrerat och använt domännamnet i fråga i ond tro i Registreringsvillkorens mening. 

 

3. Rätt eller berättigat intresse 
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De omständigheter som har refererat ovan med avseende på den onda tron har också relevans 

när det gäller att bedöma om innehavaren har någon rätt till eller något berättigat intresse i det 

omtvistade domännamnet. 

 

Till detta ska också läggas sökandens påstående om att den inte gett innehavaren något 

tillstånd eller på annat sätt medgett någon registrering av sökandens varumärke som 

domännamn och att det heller inte finns något som tyder på att innehavaren skulle vara 

innehavare av något kännetecken innehållande termen PAYPASS eller vara allmänt känd 

under domännamnet. 

 

Mot den bakgrund som nu har anförts får det anses klarlagt att innehavaren saknar rätt till 

eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet i Registreringsvillkorens mening. 

 

4. Slutsatser 

 

Vid denna bedömning av de olika elementen finner tvistlösaren 

 att det visats att det föreligger likhet mellan domännamnet och sökandens skyddade 

varumärke PAYPASS, 

 att det visats att domännamnet har registrerats och använts i ond tro i 

Registreringsvillkorens mening, och 

 att det likaledes är klarlagt att innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i 

domännamnet 

 

Denna bedömning av de olika frågorna leder till att sökandens begäran om överföring av 

domännamnet <paypass.se> ska bifallas. 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Henry Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


