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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <wwwmotesplatsen.se och wwwmotesplatsen.se>.

BESLUT

BAKGRUND
Mötesplatsen i Norden AB (Sökanden) bedriver verksamhet på internet under domänen
motesplatsen.se bestående i kontaktförmedling mellan vuxna. Sökanden är innehavare av
de svenska nationella varumärkena MOTESPLATSEN.SE i visst utförande (reg.nr 0381707)
och MÖTESPLATSEN i visst utförande (reg.nr 0411357), registrerade för bl.a. kontaktförmedlingstjänster efter ansökningar ingivna den 7 december 2005 respektive den 22
september 2009.
Patric L (Innehavaren) är innehavare av domännamnen wwwmotesplatsen.se och wwwmotesplatsen.se, registrerade den 18 mars 2005 respektive 25 juli 2006.
YRKANDEN M.M.
Sökanden har yrkat att domännamnen wwwmotesplatsen.se och www-motesplatsen.se skall
överföras till Sökanden.
Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte låtit höra av sig.
Grunder
Sökanden har till grund för yrkandena åberopat att vart och ett av de för Innehavaren
registrerade domännamnen wwwmotesplatsen.se och www-motesplatsen.se liknar bolagets
registrerade firma Mötesplatsen i Norden AB respektive varumärken MOTESPLATSEN.SE i
visst utförande och MÖTESPLATSEN i visst utförande samt att Innehavaren låtit registrera
domännamnen i ond tro och att denne inte har vare sig någon rätt till eller berättigat intresse
av domännamnen.
Utveckling av grunderna
Sökanden har bedrivit verksamhet sedan 2001 och har de senaste fem åren fått utmärkelse
som Sveriges bästa dejtingsajt. Domänen motesplatsen.se hade under tiden den 1-7 januari
2014 en besöksfrekvens på ca 100 000 besökare per dag.
Innehavaren har utnyttjat en uppenbar felskrivning hos personer som letar efter Sökandens
verksamhet på Internet genom att lägga till de tre bokstäverna ”www” i wwwmotesplatsen.se
och tre bokstäver ”www” och tecknet ”-” i www-motesplatsen.se. Tillägget i de båda
domänerna, ”www” och ”-www”, är inte tillräckligt för att särskilja domänerna från
Sökandens ovan angivna rättigheter. Att Innehavaren har bytt ut bokstaven ”ö” mot bokstaven
”o” är inte heller tillräckligt för att särskilja domänen från Sökandes varumärken.
Domännamnen har både visuell och fonetisk likhet med sökandens rättigheter och
domännamnen är därmed förväxlingsbara med Sökandens tidigare rättigheter.
Vid tidpunkten för registreringen av domännamnet wwwmotesplatsen.se innehade Sökanden
firmarätt till lydelsen MÖTESPLATSEN. Vid tidpunkten för registreringen av wwwmotesplatsen.se innehade Sökanden firmarätt till lydelsen MÖTESPLATSEN och varumärkesrätt till lydelsen MOTESPLATSEN.SE. Sökanden bedrev även verksamhet på
domänen motesplatsen.se då Innehavaren registrerade den första domänen

wwwmotesplatsen.se. Då Sökanden vid domänernas registrering hade rättigheter till lydelsen
MÖTESPLATSEN och använde varumärket under sin domän får Innehavaren anses ha
registrerat domänerna i ond tro med vetskap om Sökandens verksamhet och varumärke. Det
framstår som uppenbart att Innehavaren använder domänerna wwwmotesplatsen.se och
www-motesplatsen.se för att snylta på Sökandens verksamhet genom att utnyttja uppenbara
felskrivningar hos konsumenter.
Det finns inget som har framkommit som stöder att Innehavaren skulle ha någon rätt eller
något berättigat intresse till domännamnen wwwmotesplatsen.se och www-motesplatsen.se.
Vidare finns det inget som visar att domänerna skulle vara allmänt kända för Innehavaren
eller att denne skulle förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet.
Tvärtom återfinns på hemsidan en länksamling. Länkarna är av den typ som ger Innehavaren
ersättning när en besökare klickar på dem och de leder i många fall till hemsidor som
tillhandahålls av näringsidkare som bedriver konkurrerande verksamhet i förhållande till
Sökanden. Då Innehavaren uppenbarligen utnyttjar Sökandens varumärke för att själv bereda
sig vinning finns det inget som tyder på att Innehavaren skulle ha ett berättigat intresse.
TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET

Sökanden är innehavare av firman Mötesplatsen i Norden AB. Vidare är Sökanden innehavare av varumärkena MOTESPLATSEN.SE i visst utförande (reg.nr 0381707) och
MÖTESPLATSEN i visst utförande, registrerade efter ansökningar ingivna den 7 december
2005 respektive den 22 september 2009. Vart och ett av Innehavarens domännamn
wwwmotesplatsen.se och www-motesplatsen.se, registrerade den registrerade den 18 mars
2005 respektive den 25 juli 2006, får i känneteckensrättslig mening anses likna Sökandens
kännetecken.
Väl skulle initialförkortningen www (world wide webb) i Innehavarens domännamn kunna
vara ett element som lagts till för att skilja domännamnen från befintliga, identiska eller
liknande domännamn eller kännetecken. Annat är emellertid inte visat än att Innehavaren har
en tidigare rättsgrund till domännamnet wwwmotesplatsen.se än vad Sökanden har till något
av sina kännetecken. Och Sökanden har inte förebringat någon utredning som ger tillräckliga
hållpunkter för slutsatsen att Innehavaren har låtit registrera eller har använt domännamnen i
ond tro.
På grund av det anförda skall ansökan avslås.
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