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SÖKANDE 

Auctions Online Scandinavia AB (org nr 556839-6062) 
KAPTENSGATAN 6  
114 57 Stockholm 
 

INNEHAVARE 

Mark W/Auction Network Sweden AB (org nr 556859-5150) 
Grev Turegatan 44  
11438 Stockholm 
 
 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <barneby.se>. 
 
 
 

BESLUT 

Domännamnet <barneby.se> ska överföras till Sökanden, Auctions Online Scandinavia AB. 
 
 

BAKGRUND 

Sökanden, ett svenskt aktiebolag, är innehavare av Gemenskapsvarumärket nr 010637403 
Barnebys, ingiven 13 februari 2012 och registrerad 4 juli 2012 för varor och tjänster i 
klasserna 16, 35 och 42.  
 
Det omtvistade domännamnet registrerades i namnet av Innehavaren den 31 januari 2014.  
 
Den 16 mars 2015 ingav Sökanden en Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för 
domännamnet <barneby.se> till .SE.  
 
Innehavaren har inte inkommit med svaromål inom föreskriven tidsfrist. 
 



.SE utsåg den 24 april 2015 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 25 
maj 2015. 
 
Enär Ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvist-
lösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .SE (ATF), ska Tvistlösaren fatta beslut i 
tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan och gällande ATF-regler. Förfarandespråket är 
svenska. 
 

YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet <barneby.se> ska överföras till Sökanden, Auctions 
Online Scandinavia AB. 
 
Innehavaren har inte yttrat sig över Sökandens yrkande. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
Sökanden driver webbplatsen <barnebys.se>. Det omtvistade domännamnet skiljer sig från 
Barnebys enbart genom att bokstaven ”s” saknas. Innehavaren är enligt Sökanden en 
konkurrent till Sökanden, som använder <barneby.se> med direkt ompekning till 
Innehavarens egen webbplats. 
 
Sökanden har vid flera tillfällen under februari och mars 2015 försökt nå Innehavarens VD för 
att få en förklaring till registreringen av <barneby.se>, dock utan att få något svar. 
 
Sökanden menar att Innehavaren väl känner till Sökandens verksamhet, och hävdar att 
Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, utan 
att registreringen och användningen av <barneby.se> har skett, och sker, i uppsåt att driva 
trafik till Innehavarens hemsida samt att störa affärsverksamheten för en konkurrent 
(Sökanden). 
 
 
Innehavaren 
Ansökan har inte besvarats av Innehavaren. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” ska ett 
domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om  
 

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett varukännetecken eller titel 
på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, som har rättsgrund i Sverige och 
till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och 

 
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och 

 
3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. 

 



Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin 
talan.  
 
 
Kännetecken vilket har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning 

 
Sökanden är innehavare av Gemenskapsvarumärket nr 010637403 Barnebys, ingiven 13 
februari 2012 och registrerad 4 juli 2012, med varumärkesrättligt skydd som omfattar hela 
EU, inklusive Sverige. Sökanden har således visat en rätt till kännetecken vilket har rättsgrund 
i Sverige. 
 
Det omtvistade domännamnet är <barneby.se>. Vid bedömningen om detta liknar Sökandens 
namnrättighet ska enligt svensk och internationell praxis bortses från den del av 
domännamnet som avser den svenska nationella toppdomänen (.se).  
 
Mellan <barneby> och varumärket Barnebys föreligger mycket stor likhet och närmast 
identitet, då endast den avslutande bokstaven ”s” i varumärket Barnebys inte återfinnes i 
domännamnet. 
 
Tvistlösaren konstaterar att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens 
varumärke. 
 
 
Ond tro 

 
Sökanden och Innehavaren tillhör samma tjänstebransch, samt är dessutom baserade i samma 
stad (Stockholm).  Tvistlösaren håller med Sökanden om att det därför får anses sannolikt att 
Innehavaren känner till Sökanden och Sökandens verksamhet. 
 
Mot bakgrund av att <barneby.se> uppenbarligen inte används på annat sätt än att peka direkt 
mot Innehavarens egen hemsida, med tjänster som konkurrerar med Sökanden, kan 
Tvistlösaren inte dra någon annan slutsats än att det värde och syfte som Innehavaren såg i 
registrering och användning av det omtvistade domännamnet var just att locka över kunder 
som av misstag stavat Sökandens varumärke fel. 
 
Tvistlösaren drar slutsatsen att <barneby.se> såväl registrerats som använts i ond tro. 
 

 

Berättigat intresse 

 

Enligt Sökanden har inte Innehavaren fått tillstånd av Sökanden att registrera eller använda ett 
domännamn som är närmast identiskt, och i varje fall förväxlingsbart, med Sökandens 
varumärke. 
 
Eftersom Innehavaren inte har besvarat ansökan om Alternativt tvistlösningsförfarande, finns 
heller ingenting som tyder på att Innehavaren har ett berättigat intresse.  Innehavarens namn 
skiljer sig helt från <barneby.se>, och att registrera och använda ett domännamn i syfte att dra 
nytta av uppenbar förväxlingsrisk med en konkurrents skyddade varumärke utgör inte 
berättigat intresse. 
 



Tvistlösaren drar därför slutsatsen att Innehavaren varken har en rätt eller berättigat intresse 
till  <barneby.se>. 
 
 
 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
………………………………      
Petter Rindforth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


