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 Remissunderlag – ATF till WIPO 
 

 Introduktion 
Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för  positiv 
utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med 
registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella 
domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter IIS också drift och administration av  
toppdomänen .nu. 

Detta dokument är ett remissunderlag för att inhämta synpunkter beträffande frågan om flytt av 
administrationen av IIS alternativa tvistlösningsförfarande (ATF) till WIPO (World Intellectual 
Property Organisation) i Schweiz.  

 Bakgrund 
Alternativt tvistlösningsförfarande 

Det är ”först till kvarn” som gäller vid tilldelning av .se-domännamn, vilket innebär att den som 
ansöker om ett ledigt domännamn får det utan att en prövning görs. Överklagande av tilldelning 
av ett .se-domännamn sker i efterhand genom alternativt tvistlösningsförfarande (ATF). IIS 
erbjuder ATF som ett alternativ till prövning i domstol. ATF är ett rättssäkert, snabbare och 
billigare alternativ till en domstolsprocess och kan användas av alla som anser att ett namn de 
har rättighet till, till exempel ett varumärke eller företagsnamn, har registrerats som .se-
domännamn av någon annan.  

IIS handlägger ATF ärenden, men ärendena avgörs av tvistlösare utsedda av IIS. Juristerna är 
fristående från IIS och avgör ärenden självständigt utifrån de regler som gäller och den praxis 
som utvecklats. Förfarandet är endast skriftligt och huvudregeln är att parterna endast lämnar in 
en handling var. Vid bifall ska beslutet verkställas av IIS efter 14 dagar. Inom denna tid har 
innehavaren möjlighet att ta tvisten till domstol för att få tvisten prövad där. Om en sådan talan 
väcks stoppar IIS verkställandet av ATF-beslutet. Kostnaden för ATF betalas av sökanden, och 
hälften av den avgift som sökanden betalat för ett ATF-förfarande återbetalas om sökanden 
vinner.  

Mer information om ATF finner du här: https://www.iis.se/domaner/tvistlosning/for-se-domaner/  

Befintligt lagkrav 
Enligt lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet (toppdomänlagen) 7 §, andra 
stycket ska domänadministratören tillhandahålla ett effektivt förfarande för lösning av tvister om 
tilldelning av domännamn. 

I förarbetena anges bland annat att regeringen anser att det är angeläget att regleringen av 
nationella toppdomäner för Sverige inte blir mer ingripande än absolut nödvändigt. Det bör därför 
i lagen endast föreskrivas att domänadministratören ska tillhandahålla ett effektivt förfarande för 
tvistlösning. Regler för förfarandet lämnas åt domänadministratörerna att utforma. Detta medger 
flexibilitet och förfarandet kan justeras efter de behov som finns från tid till annan. 

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet.  
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WIPO (World Intellectual Property Organisation) 
WIPO Arbitration and Mediation Center erbjuder en process för att lösa domännamnstvister. I 
denna tjänst ingår WIPO:s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), enligt 
vilken WIPO har behandlat över 30 000 ärenden. IIS använder idag WIPO och dess UDRP-regler 
för tvistlösning gällande toppdomänen .nu. 

WIPO kan även tillhandahålla administration av domännamnstvister men utifrån topp-
domänadministratörens egna regler och policyer, samt med toppdomänadministratörens egna 
utsedda tvistlösare. WIPO tillhandahåller administrationen idag för bland andra toppdomänerna 
.ch (Schweiz) och .nl (Nederländerna) utifrån deras egna regler och tvistlösare.  

IIS har haft två inledande möten med WIPO gällande frågan om de kan hantera administrationen 
av ATF för toppdomänen .se. WIPO har ställt sig positiv till att administrera tvistlösningen för .se 
och ser inga hinder att hantera förfarandet utifrån IIS regler, praxis och med av IIS utsedda 
tvistlösare. WIPO ser inte heller några hinder att administrera påskyndat förfarande.  

Att administrationen skulle flyttas över till WIPO skulle innebära att WIPO sköter all administrativ 
hantering av förfarandet, all kontakt med parterna samt kontakten med tvistlösarna. Dock 
kommer förfarandet fortsätta att ske utifrån IIS regler (Registreringsvillkoren och 
Förfarandereglerna) samt befintlig praxis. Administrationen ska även, efter en eventuell flytt, 
fortsättningsvis skötas på både svenska och engelska.   

Vad som blir kvar hos IIS är information på vår webb, en viss kundkontakt när det gäller generella 
frågor om förfarandet samt årliga möten med tvistlösarna.  

Syftet med att utreda frågan är att frigöra resurser internt, utan att kvaliteten och tillgängligheten i 
administrationen av ATF påverkas. En förutsättning för flytt av administrationen är att kostnaden 
inte ska öka för parterna.  

IIS och WIPO har ännu inte diskuterat detaljerna kring förfarandet, eventuellt behov av viss 
justering av reglerna och övriga frågor, utan detta kommer ske efter att IIS fått in eventuella 
synpunkter från berörda parter.  

 Syfte med remissen 
Vid beredningen av ärendet har förslaget diskuterats med IIS Policyrådgivningsgrupp, IIS styrelse 
samt Post- och Telestyrelsen. 

Syftet med att kommunicera förslaget i detta skede är att vara transparanta och skapa utrymme 
för diskussioner kring förslaget samt ge möjlighet att påverka beslutet och även ställa frågor om 
det är något som är oklart. 

IIS vill med denna remiss ge som många som möjligt tillfälle att höra av sig, och remissunderlaget 
skickas brett via e-post. Kommunikationen avser att främja ett så brett deltagande som möjligt.  

 Frågor 
IIS önskar era synpunkter, frågor eller kommentarer på förslaget och lämnar därför inga specifika 
frågor att besvara. 

 

Remissvar skickas till remissvar@iis.se senast den 19 juli 2016.  

 

 


