Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
Påskyndat förfarande
BESLUT
2013-11-06

ÄRENDENUMMER
704 PF

SÖKANDE
Golden Shisha AB (org. nr 556633-1897)
Gustaf De Lavalsväg 10 A
147 41 Tumba
Ombud:
Ballou Internet Services AB
Ronnebygatan 36
371 33 Karlskrona

INNEHAVARE

Musamer S

SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <alfakher.se>.

BESLUT
Tvistlösaren lämnar Sökandens begäran om överföring av domännamnet <alfakher.se> till
Sökanden utan bifall.

BAKGRUND
Sedan Sökanden inlämnat en begäran om alternativt tvistlösningsförfarande beträffande
det omtvistade domännamnet delgavs Innehavaren med föreläggande att besvara ansökan
inom den tidsfrist som framgår av 13 § Förfarandereglerna. Något svar inkom icke från
Innehavaren inom föreskriven tid. Eftersom Sökanden begärt att ärendet vid uteblivet svar
skulle avgöras enligt reglerna om Påskyndat Förfarande, utsåg .SE Johan Sjöbeck att avgöra
ärendet senast den 12 november år 2013.
Efter att den förelagda svarstiden passerat och efter att tvistlösaren utsetts inkom Innehavaren
med svar på ansökan men med hänvisning till att ansökan icke besvarats inom den i 13 §
Förfarandereglerna förelagda tiden skall ärendet enligt 10§ p.4 i Förfarandereglerna behandlas
som Påskyndat Förfarande och svaret följaktligen icke beaktas.
Sökanden hade via sitt domännamnsombud beställt nyregistrering av det omtvistade
domännamnet men på grund av ett fel i ombudets system utfördes icke registreringen och när
detta upptäcktes var domännamnet istället registrerat av Innehavaren.
Sökanden har anfört att denne är svensk leverantör av produkten ”Al Fakher Tobacco” och
har som bevisning åberopat en e-post konversation mellan Sökanden och produktens
leverantör i Förenade Arabemiraten.
YRKANDEN
Sökanden har begärt att domännamnet <alfakher.se> skall överföras från Innehavaren till
Sökanden.

TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET
Sökanden har icke visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt
7.2.1 och som är identisk med eller liknar domännamnet.
Sökanden har icke gjort sannolikt att domännamnet registrerats eller använts i ond tro.
Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren
har icke framkommit i ärendet.
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