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BAKGRUND 

Den 17 juni år 2010 ansökte STR Service AB (”Sökanden”) om Alternativt tvistlösningsförfarande 
för domännamnet <roadquiz.se> samt betalade ansökningsavgiften till Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur (”.SE”) den 20 maj år 2010. 
 
.SE förelade Scandic Media SIA (”Motparten”) att inkomma med svaromål senast den 22 juli år 
2010. Motparten har inte besvarat ansökan. 
 
Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg .SE Johan 
Sjöbeck som tvistlösare den 23 juli år 2010.  
 
Då ansökan enligt tvistlösaren uppfyller kraven i IIS’ Förfaranderegler för alternativt 
tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ”.se” skall tvistlösaren fatta beslut i 
tvisten. 
 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <roadquiz.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten har icke besvarat ansökan. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
Sökanden är ett servicebolag för ca 360 medlemsföretag till Sveriges Trafikskolors Riksförbund 
som bedriver yrkesmässig förarutbildning. Sökandens främsta uppgift är att producera läromedel 
inom förarutbildningsområdet. Vidare arrangerar Sökanden utbildning inom en rad 
trafikrelaterade områden. Sökanden har utvecklat en trafiksimulator för körkortsteori under 
kännetecknet ROAD QUIZ. 
 
Sökanden äger följande varumärken som är registrerade hos Patent- och Registreringsverket och 
har rättsgrund i Sverige: 
 
ROAD QUIZ i klass 9 med registreringsnummer 0353687, ingivningsdatum den 29 november 
2001 och registreringsdatum den 22 mars år 2002. 
 
ROAD QUIZ i klass 41 med registreringsnummer 0405324, ingivningsdatum den 14 maj år 
2009 och registreringsdatum den 21 augusti år 2009. 
 
Sökanden är sedan den 9 september år 2000 dessutom innehavare av domännamnet 
<roadquiz.com>.  
 
Motparten är ett lettiskt bolag som säljer utbildningsprogram, bland annat körkortsprogram för 
bil och mc. Motpartens verksamhet är koncentrerad till de skandinaviska länderna. 
 
Med hänvisning till att Sökanden är ledande på utbildningsområdet inom körkort i Sverige kan 
Motparten icke vara omedveten om Sökandens existens. När internetanvändare besöker hemsidan 
som är kopplad till det omtvistade domännamnet länkas man vidare till en hemsida benämnd 
”www.korkort.se”. 
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Motparten har inte någon rätt till beteckningen i fråga. Motpartens användning missleder 
konsumenter och utgör ett intrång i Sökandens immaterialrättsliga rättigheter.  
 
Motpartens registrering av domännamnet <roadquiz.se> är gjord den 9 december år 2004 och 
Sökandens varumärke ROAD QUIZ registrerades den 22 mars år 2002. Motparten var vid 
registreringen av det omtvistade domännamnet i ond tro. 
 
Det omtvistade domännamnet <roadquiz.se> är identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens 
varumärke ROAD QUIZ. 
 
Motparten har ingen rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet som gör 
intrång i Sökandens immateriella rättigheter. Motparten använder det omtvistade domännamnet i 
kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter samt för att renommésnylta på Sökandens 
trafiksimulator för körkortsteori, ROAD QUIZ.  
 
Sökanden anser att Motparten registrerat det omtvistade domännamnet i syfte att störa Sökandens 
verksamhet samt att hindra Sökanden att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett 
domännamn.  
 
 
Motparten 
Ansökan har icke besvarats av Motparten. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Enligt punkt 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 
identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, 
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans 
skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa 
officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som 
skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket 
den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller 
berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 
 
 
Identiskt eller förväxlingsbart 
Sökanden har bifogat utdrag från Patent- och Registreringsverket till styrkande av att Sökanden 
äger två figurvarumärken med lydelsen ROAD QUIZ. 
 
Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn 
och varumärke eller firma bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall 
”.se”. Vidare bör noteras att mellanslag icke utgör ett tecken som kan användas i ett domännamn. 
 
Det omtvistade domännamnet <roadquiz.se> innehåller Sökandens registrerade varumärke 
ROAD QUIZ i sin helhet. 
 
Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det omtvistade domännamnet 
<roadquiz.se> är förväxlingsbart med av Sökanden åberopade näringskännetecken till vilka 
Sökanden kan visa rätt. 
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Rätt eller berättigat intresse 
Enligt punkt 6.4 d) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får en innehavare anses 
ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att i) användning eller 
förberedandet av användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller 
tjänster innan tvistlösningen inleddes, ii) domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om 
denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller iii) 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 
ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Sökanden har icke gett Motparten något medgivande eller tillstånd att registrera eller använda ett 
med Sökandens kännetecken förväxlingsbart domännamn. Att, såsom åberopats av Sökanden, 
registrera ett med någons annans kännetecken förväxlingsbart domännamn i syfte att vilseleda 
konsumenter och därmed skada Sökandens kännetecken, utgör inte ett berättigat intresse till 
domännamnet. 
 
Trots att Motparten beretts tillfälle att besvara ansökan har denne icke framlagt någon utredning 
eller bevisning som tyder på att Motparten äger eller innehar någon namnrättighet som 
varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt eller 
förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet <roadquiz.se>. Icke heller har Motparten visat 
eller gjort gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden 
av någon ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Det finns inget i ärendet som tyder på 
att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Motparten. 
 
Det har i ärendet icke framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att 
Motparten skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. 
Således, med hänvisning till det ovan nämnda, finner tvistlösaren att Motparten icke har någon 
rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. 
 
 
Ond tro 
Enligt punkt 6.4 e) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas i) att registreringen eller 
användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt 
tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen, ii) domännamnet 
registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken 
eller sin rättighet i ett domännamn eller iii) domännamnet registrerats i syfte att störa 
affärsverksamheten för en konkurrent. 
 
Av bevisningen i ärendet framgår det att Sökandens varumärke ROAD QUIZ inlämnats den 29 
november 2001 och registrerats den 22 mars år 2002. Vidare framgår det att det omtvistade 
domännamnet registrerats den 9 december år 2004.  
 
Sökanden har anfört att Motparten är en direkt konkurrent till Sökanden inom 
utbildningsområdet för körkortsprogram samt att Motparten använder det omtvistade 
domännamnet kommersiellt genom att vidarebefordra internetanvändare från detta till 
Motpartens egen webbplats med konkurrerande verksamhet.  
 
Omständigheterna i ärendet torde således ge vid handen att Motparten, både vid registrering samt 
efterföljande användning av det omtvistade domännamnet, haft kännedom om Sökandens 
varumärke. Det finns inga omständigheter eller någon bevisning i ärendet som emotsäger 
uppfattningen att Motparten använt det omtvistade domännamnet för att vilseleda 
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internetanvändare samt för att störa Sökandens verksamhet genom att omdirigera 
internetanvändare till Motpartens egen kommersiella webbplats. Att registrera ett domännamn i 
syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken i ett 
domännamn eller i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent får enligt 
Registreringsvillkoren anses utgöra ond tro. 
 
De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att Motparten registrerat och använt 
det omtvistade domännamnet i ond tro på sådant sätt som anges i Registreringsvillkoren. 
 
 
SLUTSATSER 
Baserat på omständigheterna som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Sökanden visat 
sådan rätt till ett näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren samt att det omtvistade 
domännamnet är förväxlingsbart med detta näringskännetecken. Vidare finner tvistlösaren det 
icke visat att Motparten har rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. 
Slutligen finner tvistlösaren att Sökanden visat att Motparten registrerat och använt det 
omtvistade domännamnet i ond tro. Mot denna bakgrund skall således Sökandens begäran om 
överföring av domännamnet <roadquiz.se> bifallas. 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Johan Sjöbeck 


