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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)  
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Beslut      Ärendenummer 
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Sökande 

Populär Kommunikation 

Innehavare 

Batteri Kommunikation AB (org.nr 556626-9717)  

Södra vägen 24 

412 54 Göteborg 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen < publishingpriset.se> och 
<svenskapublishingpriset.se>. 

 

 

 

Beslut 

 

Sökandens begäran om överföring av domännamnen <publishingpriset.se> och 
<svenskapublishingprist.se> lämnas utan bifall. 

 

Bakgrund 

Sökanden påkallade den 27 april 2016 tvistlösningsförfarande med begäran att ansökan skulle 
prövas av en tvistlösare. Till tvistlösare har utsetts prof. em. Gunnar Karnell. 

Sökanden är en privat firma, grundad 1966, och av Sökanden omnämnd som ”Sveriges äldsta 
arrangör av kurser inom publishing”. Sedan 1990-talet med början år 1999 driver firman en årlig 
kommunikationstävling under kännetecknet  SVENSKA PUBLISHINGPRISET, i dagligt tal 
omtalat som ”Publiceringspriset”, finansierad genom att deltagarna betalar deltagaravgift. 

Innehavarens registrering av de omtvistade domännamnen skedde år 2005.  

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

Yrkanden 
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Sökanden har yrkat att domännamnen <svenskapublishingpriset.se> och <publishingpriset.se> 
ska överföras till Sökanden och till stöd för yrkandet anfört det ovan nämnda 
näringskännetecknet. 

Tvistlösarens skäl i korthet 

Sökanden använder ett sådant näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren punkt 
7.2.1 och som liknar domännamnen. Kännetecknet har inte uppgivits vara registrerat och det har 
inte visats vara i känneteckensrättslig mening inarbetat för Sökanden. Vad Sökanden har anfört 
till påvisande av ond tro om Innehavarens  bruk av de liksom näringskännetecknet  generiska 
domännamnen i en föregivet konkurrerande verksamhet under beteckningen ”Svenska  
Designpriset” lämnas här utan avseende. Sökanden har – särskilt i beaktande av oklarheter 
beträffande anförda omständigheter i det utdragna historiska förloppet  ̶  inte gjort sannolikt att 
domännamnen har registrerats eller av Innehavaren använts i ond tro. 

Tvistlösaren saknar följaktligen anledning att uttala sig om Innehavarens rätt eller berättigade 
intresse till domännamnen.  

På IIS vägnar 

 

Gunnar Karnell 

 


