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BAKGRUND 

Domännamnet <blinddater.se> har innehafts av Sökanden sedan närmare tio år. Genom ett 

administrativt misstag blev registreringen inte förnyad under senhösten 2009 varefter domän-

namnet registrerades av Motparten den 19 januari 2010. 

 

Genom ansökan daterad 31 mars 2010 har Sökanden Blinddater AB ansökt om alternativt 

tvistlösningsförfarande. 

 

Genom sedvanlig lottning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 

 

Ansökan har delgivits Motparten Easy Domain Connect LTD (EDC), som dock inte inkommit 

med svaromål eller avhört på annat vis. 

 

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <blinddater.se> skall överföras till Blinddater AB. 

Svaranden har inte avhörts. 

 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden Blinddater AB 

Blinddater-gruppen, i vilken Sökanden Blinddater AB ingår, har funnits sedan 1999 och 

erbjuder bl a online-dating. Blinddater AB har idag webbplatser och verksamhet i tolv länder 

med över 400.000 medlemmar – varav huvudparten på den skandinaviska marknaden. 

Domännamnet <blinddater.se> har varit adress till den svenska webbplatsen sedan starten. 

 

Firman Blinddater AB är firmaregistrerad i Sverige sedan 2001. BLINDDATER är även ett 

registrerat EU-varumärke (002306462). EU-registreringen innehas av en av bolagets 

grundare, tillika firmatecknare, Per B, som i särskilt, bifogat, intyg medger att Blinddater AB 

får basera sin talan i förevarande ATF-ärende på EU-registreringen. 

 

Sökningar på Internet och det engelska bolagsverket indikerar att Motparten EDC är ett 

vilande bolag som utnyttjas som fasad för andra bolag som systematiskt köper upp attraktiva 

domännamn, ofta med kännetecken som innehas av tredje man, för att utnyttja dessa genom 

bl a länksidor. 

 

Det omtvistade domännamnet <blinddater.se> registrerades av Motparten EDC den 

19 januari 2010 sedan Blinddater AB pga ett administrativt misstag inte förnyat sin 

registrering. 

 

Domännamnet <blinddater.se> är förväxlingsbart med Blinddater ABs registrerade känne-

tecken med giltighet i Sverige. 

 

Motparten EDC är inte känd under kännetecknet BLINDDATER och torde inte ha förvärvat 

någon egen rätt till kännetecknet genom inarbetning. 
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Enligt tidigare ATF-praxis grundar användning av domännamn som adress till en länksida 

inte i sig en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet (jfr t ex ATF 374 molway.se; 

355 jemofix.se). 

 

Namnet BLINDDATER är inget vedertaget begrepp för någon som går på en ”blind date”, 

vilket utvisas av bedömningen av särskiljningsförmågan som gjorts av OHIM. Den som 

använder detta ord, t ex genom att registrera det som domännamn, har sannolikt kännedom 

om annans användning. Blinddater AB gör gällande att EDC knappast kan ha registrerat det 

omtvistade domännamnet utan kännedom om Blinddater AB och dess specifika och sär-

skiljande kännetecken. Därmed har ond tro förelegat redan vid registreringen. 

 

Domännamnet <blinddater.se> är nu kopplat till en webbplats som är fylld av länkar, där den 

övervägande majoriteten av länkarna avser dating – inte minst svenska dating-sajter. Vidare 

innehåller webbplatsen flera förslag på relaterade sökningar, också avseende dating eller 

kontaktförmedling. Flertalet av förekommande länkar och sökförslag leder till Blinddater ABs 

konkurrenter. 

 

Motparten Easy Domain Connect LTD 

Motparten EDC har inte ingivit något svaromål. 

 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt .SE:s Registreringsvillkor av den 

9 mars 2009, punkt 6.4.c-e, att det omstridda domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart 

med ett kännetecken som sökanden har rätt till. Vidare fordras att domännamnsinnehavaren 

inte själv har en sådan rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet samt, slutligen, 

att domännamnet registrerats eller använts i ond tro. För att ett domännamn skall överföras till 

sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda. 

 

Sökandens rätt till åberopat kännetecken 

Sökanden är sedan 2001 innehavare av den svenska firman Blinddater AB. Sökanden kan, 

genom sin grundare och firmatecknare, även åberopa rätten till EU-märket BLINDDATER. 

 

Förväxlingsbarhet 

Domännamnet <blinddater.se> är identiskt och uppenbart förväxlingsbart med 

Blinddater ABs firma och varumärke. 

 

Motpartens rätt; Berättigat intresse 

Sökanden uppger att EDC saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet 

<blinddater.se>. EDC har inte invänt häremot och några omständigheter som talar för före-

komsten av en sådan rätt eller ett berättigat intresse, har inte framkommit. Det framstår också 

som ytterst osannolikt att sådana omständigheter skulle föreligga. Användning av ett domän-

namn som adress till en länksida grundar i sig inte ett berättigat intresse – särskilt inte då 

länksidan, på ett affärsmässigt illojalt vis, till stor det innehåller länkar till Sökandens 

konkurrenter. EDC måste alltså anses sakna rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 
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Ond tro 

Sökanden gör gällande att Motparten knappast kan ha varit ovetande om Blinddater-gruppens 

och Blinddater ABs verksamhet och registrerade kännetecken, varför ond tro måste ha före-

legat redan vid registreringen. Det förhållandet att EDC använder domännamnet till en webb-

plats med länkar till Blinddater AB konkurrenter, företrädelsevis svenska konkurrenter, stöder 

också antagandet att EDC är och varit väl medvetna om Blinddater ABs verksamhet. I av-

saknad av bemötande från Motparten EDC, får antagandet anses bära sannolikhetens prägel. 

 

EDC använder alltså, i uppenbart kommersiellt syfte, domännamnet <blinddater.se> som 

adress till en webbplats med länkar, varav flertalet till Blinddater ABs konkurrenter. EDCs 

webbplats är dessutom så utformad – exempelvis med ett sidhuvud med texten ”Välkommen 

till Blinddater.se” – att den försåtligt kan ge besökaren intryck av att webbplatsen tillhör 

Blinddater AB. Utnyttjandet av domännamnet på det nu beskrivna viset, utgör användning i 

ond tro i ATF-reglernas betydelse. 

 

*** 

Sammanfattat finner jag att domännamnet <blinddater.se> är förväxlingsbart med Sökandens 

kännetecken, att Motparten inte har någon egen rätt eller berättigat intresse till domännamnet 

samt att i vart fall användningen av domännamnet måste anses ha skett och ske i ond tro. 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet skall därmed bifallas. 

 

 

På .SE vägnar 

 

 

Thomas Carlén-Wendels 

 


