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SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet < aps.se>. 
 
 
 

BESLUT 
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <aps.se> till Sökanden lämnas utan 
bifall. 
 

BAKGRUND 
 
Sökanden påkallade den 30 april 2014 alternativt tvistlösningsförfarande med begäran att 
ansökan skulle prövas av en tvistlösare. Innehavaren har godtagit detta. Till tvistlösare har 
utsetts prof. em. Gunnar Karnell. 
 
Innehavaren registrerade sitt domännamn <aps.se> den 1 juni 2007. 
 
Sökanden är verksam som ”aps artistic plastic surgery sweden” sedan 2007. 
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YRKANDEN 
 
Sökanden har yrkat att domännamnet <aps.se> ska överföras till Sökanden. Till stöd för sitt 
yrkande har Sökanden anfört sitt, sedan ansökan ingetts den 7 juni 2007, den 26 oktober 2007 
PRV-registrerade varumärke med nummer 391943. 
 
Yrkandet har bestritts av Innehavaren. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 
 
Sökanden: Sökanden verkar under sitt registrerade varumärke samt sitt domännamn 
<artisticplasticsergery.se>. Innehavaren av det omtvistade domännamnet <aps.se> syns inte 
bedriva någon verksamhet eller använda något anknytande kännetecken för sin verksamhet. 
Innehavaren har varken namn eller verksamhet med anknytning till det omtvistade 
domännamnet och har handlat enbart i kommersiellt syfte samt därmed i ond tro för att 
registrera sitt domännamn <aps.se>.  
 
Innehavaren: Innehavarens verksamhet består i att registrera, köpa, sälja och utveckla 
domäner. Den innehar och förvaltar en av Sveriges största portföljer av .se domäner. 
Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet den 1 juni 2007 för användning i sin 
verksamhet. Domännamnet är generiskt och som trebokstavsdomän en brukbar akronym för 
åtskilligt. Det registrerades alltså sex dagar före registreringen av Sökandens 
varumärkesansökan. Sökandens anförda varumärke är ett figurmärke som innehåller flera 
olika detaljer som inte ger ensamrätt till bokstavskombinationen ”aps”. Sökandens firma och 
verksamhet är inte kända i hela Sverige. Sökanden har inte utvecklat hur eller varför 
Innehavaren skulle sakna berättigat intresse eller vara i ond tro. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 
 
För bifall till Sökandens yrkande om överföring av domännamnet till Sökanden krävs att det 
omtvistade domännamnet är 1) identiskt med eller liknar Sökandens kännetecken, här dess 
registrerade varumärke, 2) att kännetecknet har rättsgrund i Sverige och att Sökanden kan visa 
rätt till detta. 3) Sökanden skall visa att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. 
4) Sökanden skall också visa att Motparten/Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 
intresse till domännamnet. Alla momenten 1) – 4) skall vara uppfyllda. 
 
Sökanden har med sin hänvisning till sitt registrerade varumärke visat rättsgrund i Sverige vid 
tiden för sin ansökan om tvistlösningsförfarandet. Varumärket är emellertid ett figurmärke, 
vari, i anslutning till en i en ring förekommande bild av ett huvud, angivits bokstäverna a, p 
och s med åtskillnadstecken mellan de sistnämnda. Bokstavssammanställningen aps är en bl. 
a. på den svenska marknaden allmänt förekommande förkortning i och för åtskilliga 
verksamheter av skilda slag. Kravet om identitet eller likhet med det omtvistade 
domännamnet är inte uppfyllt i vidare mån än genom att domännamnet i sin helhet kan, såsom 
en delad sekvens av förekommande bokstäver, uppfattas i det registrerade varumärket.  
 
Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet har skett tidigare än Sökandens 
ansökan om registrering av sitt kännetecken. Vad Sökanden har anfört om Innehavarens 
namn, verksamhet och syfte med registreringen eller användningen av domännamnet stöder 
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inte dess påståenden om en Innehavarens onda tro vid registrering eller användning av 
domännamnet samt inte heller om någon Innehavarens avsaknad av rätt eller berättigat 
intresse till detta. 
 
Tvistlösaren finner att förutsättningar saknas för bifall till ansökan om överföring av 
domännamnet <aps.se> till Sökanden. 
 
Ansökan om överföring av domännamnet <aps.se> till Sökanden ska sålunda lämnas utan 
bifall.   
 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
………………………………      
Gunnar Karnell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


