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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)  

Påskyndat förfarande 

Beslut      Ärendenummer 

2016-12-27     957 PF 

Sökande 

dinatelli Kommanditbolag i konkurs (org.nr 9697286400) 

c/o F Victors Advokatbyrå 

Storgatan 30 

831 30 Östersund 

 

Innehavare 

Arnold B. 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <familjefilm.se>. 

 

 

 

Beslut 

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <familjefilm.se> lämnas utan bifall. 

 

Bakgrund 

Sökanden (som försattes i konkurs den 13 september 2016) har bedrivit olika typer av 

verksamheter huvudsakligen inom tillverkning och försäljning av kontorsprodukter. Bland 

verksamheterna har ingått digitalisering av olika typer av media, för vilken marknadsföring och 

försäljning skett under domännamnet ˂familjefilm.se>. 

 

Sökanden anger att i samband med utredning av Sökandens tillgångar i konkursen uppdagades 

att tre domännamn som använts vid Sökandens verksamhet, däribland ˂familjefilm.se>, inte var 

registrerade med Sökanden som innehavare. På förfrågan från Sökanden har Sökandens 

externa firmatecknare, T.Ö., uppgett att de bolag/personer som registrerats som innehavare 

utgör så kallade "brevlådeföretag" eller fiktiva personer, dock att T.Ö. ansvarat för samtliga 

registreringar, och tanken var att verksamheten hela tiden skulle bedrivas under Sökanden.  

 

Enligt Sökanden har varumärket FAMILJEFILM och tillhörande domännamn inarbetats av 

Sökanden genom sin verksamhet, intäkter från verksamhet knuten till ˂familjefilm.se> har tillfallit 

Sökanden, och Sökanden har bekostat med ˂familjefilm.se> tillhörande hemsida. 
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Sökanden anger vidare att det faktum att Innehavaren enligt T.Ö. är en fiktiv juridisk person ger 

stöd för att registreringen av ˂familjefilm.se> skett i ond tro, och Innehavaren har därmed inte 

heller rätt eller berättigat intresse till ˂familjefilm.se>. 

 

Det omtvistade domännamnet ˂familjefilm.se> registrerades den 12 april 2009. 

 

Sökanden ansökte den 3 november 2016 om tvistlösning för ˂familjefilm.se>, samt begärde att 

ansökan vid uteblivet svar från Innehavaren ska prövas enligt Påskyndat förfarande. 

 

Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar. 

 

IIS utsåg den 21 december 2016 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 5 

januari 2017. 

 

Yrkanden 

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden, dinatelli Kommanditbolag i 

konkurs. 

 

Tvistlösarens skäl i korthet 

Sökanden har inte visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 

7.2.1 och som är identisk med eller liknar domännamnet. Av dokumentationen framgår endast att 

Sökanden i viss mån administrerat del av verksamheten under det omtvistade domännamnet, 

men uppgifter/dokumentation till stöd för påståendet att FAMILJEFILM är ett av Sökanden 

inarbetat varumärke saknas. 

Sökanden har inte gjort sannolikt att domännamnet registrerats/använts i ond tro. Sökanden har 

här enbart hänvisat till uppgifter från T.Ö., dock utan stöd i form av dokumentation som visar på 

kopplingen mellan T.Ö. och Innehavaren. 

Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren, har 

inte framkommit i ärendet. 

 

På IIS vägnar 

 

 

…………………………………………………………… 

Petter Rindforth 

 


