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BAKGRUND 

 
Sedan sökanden gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet 

<air-france.se> delgavs denna ansökan med motparten som förelades att komma in med yttrande. 

Något sådant kom emellertid inte in inom förelagd tid. Sedan föreskrivet åtagande getts in, utsåg 

Stiftelsen Henry Olsson till tvistlösare  att avgöra ärendet senast den 1 december 2010. 

 
Yrkanden 
 
Sökanden har yrkat att domännamnet <air-france.se> ska överföras till sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
1. Sökanden 
 
Allmänt  
 
Inledningsvis har sökanden anfört att Air France är ett av världens största flygbolag vars ursprung 

går tillbaka till 1933. Bolaget driver sin officiella internationella hemsida under domännamnet 

<airfrance.com> men har för lokala marknader registrerat varumärket AIR FRANCE som ett 

motsvarande domännamn under landstoppdomäner, såsom <airfrance.se>, airfrance.no> etc. 

 

Motparten registrerade det omtvistade domännamnet den 20 december 2009. 

 
Identitet/förväxlingsbarhet 
 
I detta hänseende anför sökanden att den som kännetecken för sin verksamhet använder firman 

SOCIÉTÉ AIR FRANCE. Vidare har sökanden registrerat varumärket AIR FRANCE i ett stort 

antal länder, bl.a. som gemenskapsvarumärke den 7 oktober 2003. Därutöver har sökanden 

åberopat att ett flertal domstolar och panelister i olika WIPO-paneler funnit att varumärket är att 

anse som ett välkänt varumärke.  

 

Sökanden framhåller att man vid likhetsbedömningen enligt svensk och internationell 

domännamnspraxis ska bortse från den till ett domännamn knutna toppdomänen. Vidare anför 

sökanden att dess registrerade varumärke innehåller ett mellanslag mellan orden ”air” och 

”france”, medan sökandens domännamn innehåller dessa båda ord med tillägg av ett bindestreck 

mellan dem. Det är enligt sökanden vanligt förekommande på Internet och i 

domännamnssammanhang att ett mellanslag translittereras till ett bindestreck. Det är därför 

enligt sökandens uppfattning uppenbart att det omtvistade domännamnet både visuellt och 

fonetiskt är förväxlingsbart med ett kännetecken till vilket sökanden kan visa rätt. 
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Rätt eller berättigat intresse 
 
Enligt sökanden har denne varken direkt eller indirekt gett motparten något medgivande eller 

licens att registrera och/eller använda domännamn som innehåller sökandens näringskännetecken 

eller varumärken. Inte heller har sökanden kunnat finna något bevis eller några indikationer som 

skulle visa att motparten innehar någon firmaregistrering eller känneteckensrätt innehållande den 

term som utgör det omtvistade domännamnet. Slutligen framhåller sökanden att motparten inte 

heller kan anses vara allmänt känd under domännamnet trots avsaknaden av en ensamrätt till det. 

 
Registrering eller användning i ond tro 
 
Enligt sökandens uppfattning hade motparten på grund av sökandens omfattande exponering i 

Sverige redan vid registreringen god kännedom om sökandens välkända kännetecken AIR 

FRANCE och att registreringen har skett i uppenbar ond tro. Mot bakgrund av att det föreligger 

en uppenbar förväxlingsbarhet mellan domännamnet och kännetecknet finns det en påtaglig risk 

att Internetanvändare som söker efter sökanden hamnar på motpartens hemsida och då får 

intrycket att det finns ett kommersiellt samband mellan sökanden och motparten. Det föreligger 

vidare enligt sökanden en uppenbar risk att Internetanvändare som söker efter sökanden via 

motpartens hemsida vilseleds och hamnar hos konkurrenter till sökanden. Det finns också en risk 

att Internetanvändare och kunder felaktigt skickar e-post till e-postadresser innehållande ”@air-

france.se” i tron att sådana meddelanden kommer att tas emot av sökanden. Motpartens främsta 

användning av domännamnet är att visa sponsrade kommersiella länkar för ekonomisk vinning; 

motparten har länkat inte bara till sökandens egen hemsida utan också till sökandens 

konkurrenter. Detta kan vara till skada för sökandens varumärke och verksamhet. Dessa 

kommersiella länkar har lett till hemsidor som <www.mrjet.se. www.opodo.fr. www.flygresor.se. 

och www.flygkina.se, etc. Länkarna genererar inkomst till motparten när någon klickar på dem. 

 

Den 18 juni 2010 sände sökanden till motparten ett brev med mottagningsbevis och redogjorde 

för sökandens känneteckensrättigheter och begärde att motparten skulle upphöra med 

användningen av domännamnet i fråga och överlåta detta till sökanden. Motparten svarade inte 

men vidtog den åtgärden att det omtvistade domännamnet pekades mot sökandens egen hemsida.  

 

På sin hemsida har motparten inte bara återgett sökandens varumärke grafiskt utan också utan lov 

använt ett fotografi av ett av sökandens flygplan i luften. Enligt sökandens uppfattning har 

motparten medvetet använt sig av dessa grafiska element för att öka förväxlingsrisken och för att 

ge intryck av att motpartens hemsida är en officiell hemsida tillhörande sökanden och att denna 

på något sätt godkänt hemsidan och användningen av domännamnet. Internetanvändare kan också 
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få uppfattningen att sökanden inte har en fullt utbyggd hemsida i Sverige vilket kan vara till 

skada för sökandens näringskännetecken och verksamhet. Sökandens innehav av det omtvistade 

domännamnet medför vidare i att sökanden inte till fullo kan utnyttja sitt varumärke i den 

svenska toppdomänen, något som är ytterligare en indikation på att motparten har registrerat och 

använder det omtvistade domännamnet i ond tro. 

 
2. Motparten  
 
Som tidigare har nämnts har motparten inte kommit in med något yttrande i ärendet. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Allmänt 
 
Punkten 6.4 c) i nu gällande Registreringsvillkor för Toppdomänen .SE föreskriver att ett 

domännamn får avregistreras eller överföras till den som har begärt ett tvistlösningsförfarande om 

a) domännamnet är identiskt med eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, ett 

näringskännetecken, ett släktnamn, ett konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan 

länge avliden), en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas 

genom förordningen om vissa officiella beteckningar eller en geografisk beteckning som skyddas 

genom en EG-förordning, vilka har rättsgrund i Sverige och som den som har begärt 

tvistlösningen kan visa rätt till, 

b) innehavaren inte har någon rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet, och 

c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. 

 
I punkterna 6.4 d) och e) finns angivna vissa omständigheter som särskilt kan anses visa när rätt 

eller berättigat intresse resp. när ond tro kan anses föreligga. 

 

Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för 

beslutet 

 

Motparten har som tidigare har nämnts inte kommit in med något yttrande över sökandens 

yrkanden. Tvistlösaren har därför att grunda sina bedömningar främst på sökandens påståenden 

och de handlingar som har åberopats som bevisning till stöd för dessa. 
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Identitet eller förväxlingsbarhet 
 
Av handlingarna framgår att sökanden bl.a. innehar en gemenskapsregistrering av varumärket 

AIR FRANCE, daterad den 7 oktober 2003. Registreringen daterar sig alltså från tiden före 

motpartens registrering av domännamnet. 

 
I enlighet med allmän domännamnspraxis skall vid likhetsbedömningen bortses från 

toppdomänen ”.se”. I övrigt skiljer sig domännamnet från varumärket endast genom att 

mellanslaget mellan orden ”AIR” och ”FRANCE” har ersatts av ett bindestreck.  

 

Mot bakgrund bland annat av att den beteckning som utgör varumärket är mycket distinktiv och 

till att det både uttalsmässigt och utseendemässigt är synnerligen lätt att förväxla domännamnet 

med varumärket föreligger enligt tvistlösarens uppfattning en uppenbar förväxlingsbarhet mellan 

domännamnet och sökandens varumärke till vilket denne har rätt i Sverige. 

 
Rätt eller berättigat intresse 
 
I detta hänseende har sökanden anfört att den inte har gett motparten något tillstånd eller någon 

licens att registrera eller använda domännamn som innehåller sökandens kännetecken och att den 

inte heller har kunna finna några indikationer på att motparten skulle inneha någon 

firmaregistrering eller känneteckensrätt innehållande den term som utgör det omtvistade 

domännamnet. Inte heller kan motparten anses vara allmänt känd under domännamnet. 

 

När det gäller motpartens användning av domännamnet har sökanden anfört att den främsta 

användningen synes ha varit att visa sponsrade länkar för ekonomisk vinning, något som inte i sig 

skapar någon automatisk rätt eller berättigat intresse. Sammanfattningsvis anför sökanden att 

motparten använder domännamnet i syfte att vilseleda konsumenter och/eller för att skada 

anseendet hos sökandens kännetecken eller rättigheter. 

 

Eftersom motparten inte har gett in något yttrande i ärendet har den inte heller bemött sökandens 

påståenden i denna del. Dessa styrks av de handlingar som sökanden har gett in och tvistlösaren 

anser sig därför böra lägga dem till grund för sina slutsatser. Den användning som har skett av 

domännamnet är inte sådan att den grundar någon rätt till eller skapar något berättigat intresse i 

domännamnet i fråga. 

 

Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att motparten saknar rätt till eller 

berättigat intresse i domännamnet. 
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Registrering eller användning i ond tro 
 
I detta hänseende har sökanden först anfört att motparten redan vid registreringstillfället väl 

kände till sökandens välkända kännetecken ”AIR FRANCE” och vidare anfört en rad 

omständigheter som tyder på att motparten har använt domännamnet för att på hemsidan visa 

sponsrade kommersiella länkar. Motparten har vidare bland annat åberopat att motparten efter 

sökandens brev pekade om domännamnet till sökandens egen hemsida. 

 

De omständigheter som sökanden har åberopat i denna del styrks av den utredning som har getts 

in. Motparten har som nyss har nämnts inte kommit in med något yttrande och har alltså inte 

heller bemött något av sökandens påståenden. Mot denna bakgrund finner tvistlösaren det klarlagt 

att motparten har både registrerat och använt domännamnet i ond tro i Registreringsvillkorens 

mening. 

 
Slutsatser 
 

Mot bakgrund av vad som nu har anförts finner tvistlösaren att 

• det föreligger sådan förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens skyddade 

varumärke som avses i punkten 6.4 c) i Registeringsvillkoren, 

• motparten inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet på det sätt som 

avses i punkterna 6.4 c) och d) i Registeringsvillkoren och 

• att motparten har registrerat och använt domännamnet i ond tro på det sätt som avses i 

punkterna 6.4 c) och e) i Registeringsvillkoren 

 
Vid denna bedömning av de olika frågorna ska sökandens begäran om överföring av domännamnet 

<air-france.se> till sökanden bifallas. 

 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Henry Olsson 


