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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <braun.se> 
 
 
 

BESLUT 

 
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <braun.se> lämnas utan bifall. 
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BAKGRUND 

 
Sökanden är genom sitt helägda dotterbolag Braun GmbH innehavare av det i Sverige registrerade 
varumärket BRAUN. Den tidigaste registreringen där var 1960. Det finns ett flertal andra 
registreringar av ordmärket i skilda utformningar samt gemenskapsvarumärkesregistreringar samt 
sådana registrerade märken i vilka hela eller delar av varumärket BRAUN ingår.  
 
Sökanden registrerade för sig den 22 oktober 1996 domännamnet <braun.se>. Detta blev 
emellertid avregistrerat i samband med en företagssammanslagning den 24 mars 2006. Den 23 
juni 2006 registrerades det i detta ärende omtvistade domännamnet <braun.se> av Motparten, 
varefter Sökanden påkallade ett alternativt tvistlösningsförfarande rörande domännamnet genom 
ansökan den 17 september 2007. I det påföljande ATF-beslutet i ärende 219 den 4 mars 2008 
avslogs Sökandens yrkande om överföring av domännamnet till Sökanden. Av de tre tvistlösarna i 
ärendet ansåg två att Sökanden innehade ett med domännamnet identiskt varukännetecken med 
rättsverkan i Sverige; Motparten ansågs ha ett berättigat intresse till domännamnet och det 
befanns inte vara visat att registreringen eller användningen av domännamnet skett i ond tro. En 
tvistlösare var skiljaktig i bedömningen av Motpartens intresse till domännamnet och i frågan om 
ond tro samt fann, på angivna grunder för sin uppfattning, att domännamnet skulle överföras till 
Sökanden. 
 
I det nu aktuella ärendet påkallade Sökanden ATF-förfarande den 1 mars 2010 beträffande 
<braun.se>. Motparten besvarade ansökan den 1 april 2010. Svaret bemöttes av Sökanden den 27 
maj 2010 och bemötandet delgavs Motparten för kännedom genom .SE:s försorg. 
 
Till tvistlösare i ärendet har utsetts Gunnar Karnell (ordf.), Henry Olsson och Jan Rosén. 
 
Tvistlösarna har i sin handläggning av ärendet lagt till grund endast vad som framgått av de till 
det nu aktuella ärendet hörande handlingarna. Fråga är inte här om någon överprövning av det 
tidigare ATF-beslutet utan om en tvistlösarnas av utgången i det tidigare ärendet oberoende 
prövning. 

 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnet <braun.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten har bestritt Sökandens yrkande. 
 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
 
Motpartens domännamn och sökandens registrerade och inarbetade kännetecken med rättsverkan i 
Sverige är identiska. 
 
Motparten har ingen känneteckensrätt till BRAUN och inte heller anknytning till släktnamnet 
Braun. Motparten är inte känd under namnet. Tjänsten är inte tillgänglig eller i bruk trots att 
Motparten vid tiden för det förra tvistlösningsförfarandet uppgav att den praktiska utvecklingen 
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av den tekniska plattformen för affärsmodellen hade påbörjats och att en betaversion av tjänsterna 
skulle lanseras inom sex-tolv månader. Ännu i februari 2010 bedrevs inte den affärsverksamhet för 
personer med släktnamnet Braun som Motparten åberopade sig på såsom berättigat intresse till 
domännamnet och heller inte någon annan verksamhet. Motparten måste anses vara väl medveten 
om varumärket BRAUN genom den omfattande inarbetning av märket som skett på den svenska 
marknaden. Det har aldrig förekommit något samarbete mellan parterna. Inga medgivanden av 
Sökanden har givits till domännamnsanvändningen. 
 
Trots Motpartens kännedom om varukännetecknet BRAUN har Motparten sökt och låtit 
registrera domännamnet med samma namn. Motparten är medveten om att Sökanden innehade 
domännamnet i nio år och känner Sökandens varumärkesrättigheter sedan ATF-förfarandet 2008. 
I vart fall har detta förfarande försatt Motparten i ond tro. Den förklaring till registreringen av 
domännamnet som gavs i slutet av 2007 var inte sannfärdig till att uppfylla registreringskraven. 
Motpartens registrering av domännamnet verkar störande på Sökandens verksamhet. Motparten 
har medvetet valt domännamnet för att hindra Sökanden från att kunna använda sitt kännetecken 
i ett domännamn eller för att hindra Sökanden från att utnyttja den goodwill som Sökanden byggt 
upp kring sitt varumärke på marknaden. Sökanden håller för troligt att Motpartens egentliga syfte 
med sin registrering av domännamnet är att attrahera internettrafik till sin hemsida för 
ekonomisk vinning genom försäljning av reklamplatser under utnyttjande av varumärkets 
BRAUN goodwill. Med hänvisning till tidigare beslut i ATF-ärenden betonar Sökanden att ett 
varumärkesrättsligt väl känt varumärke även i domännamnshänseende bör anses ha en särställning 
med avseende på risk för skada på varumärkets anseende på marknaden samt risken för 
”urvattning av varumärket”. Braun är inte ett vanligen förekommande efternamn i Sverige. 
Motpartens uppgifter rörande omfattningen av sina insatser i tid, arbete och investeringar 
relaterade till en träfflista om endast 442 personer är inte trovärdiga. Långt ifrån alla dessa kan 
vara intresserade av Motpartens tjänster. För bedömningen av Motpartens onda tro skall beaktas 
att vid den nu aktuella ansökan om tvistlösning närmare fyra år förflutit efter 
domännamnsregistreringen och att det tidigare ATF-beslutet grundades på endast ca två år. 
Motparten saknar alltjämt ett berättigat intresse till domännamnet. Ett sådant intresse kan inte ta 
sikte på att någon gång i framtiden skaffa sig ett och sålunda under många år framöver blockera 
domännamnet utan att använda det. 
 
Motparten 
 
Motparten har berättigat intresse till domännamnet och har inte registrerat eller använt det i ond 
tro, vilket allt konstaterades den 4 mars 2008 i ATF-beslutet i ärende nr 219. Sedan dess har 
Motparten fortsatt att utveckla sin verksamhet och sina domäner. Nu finns två heltidsanställda 
och verksamhetsårets omsättning 2008/09 var 3,88 MSEK, där nedgången förklaras av 
finanskrisen. Motparten äger och förvaltar landets största portfölj av .SE-domäner, varav de flesta 
är parkerade, d v s kopplade till hemsidor som innehåller reklam i form av s k sponsrade länkar 
(annonser i form av en textlänk). Visade länkar på de parkerade domänerna kommer från Google 
och Eniro. Samtidigt utvecklar Motparten sina domäner i skilda kategorier, t ex produkt/tjänste 
domäner, akronymer, geodomäner och namndomäner (för- och efternamn). Varje kategori har sina 
egenskaper och sin utvecklingsplan. Affärsmodellen för namndomäner syftar till samling av alla 
namndomäner och till att förbinda dem med tjänster som e-post, bloggar och fotoalbum till att 
kunna användas av flera personer och för flera olika tjänster. En Bengt Braun kan sålunda få en 
egen e-postadress <bengt@braun.se>, en Anna Braun en personlig blogg på 
”http://anna.braun.se” och en Monika Braun en samling semesterbilder på 
”http://monika.braun.se”. Liknande tjänster erbjuds av andra, t ex Hover.com med bl a 
<braun.nu> som en domän för sina tjänster. För utvecklingen av projekten köper Motparten 
tjänster utifrån i tillägg till de anställdas. Namnprojektet, dit <braun.se> hör, har ännu inte 
lanserats. Geodomänerna däremot har lanserats tidigare än beräknat. Som affärsmodell är 
namndomänprojektet mycket mer tekniskt avancerat och investeringskrävande. Att tidplaner hos 



4 

 

Motparten inte innehålls är ingen Sökandens angelägenhet och skall inte kunna leda till att rätten 
till domännamnet förverkas. 
 
<braun.se> har lagts in i Motpartens projektportfölj eftersom Braun är ett tämligen vanligt 
efternamn i Sverige (442 träffar vid sökning på privatpersoner med efternamnet Braun; över 
<hitta.se>); med andra namnregistreringar nog kundunderlag för att upprätta och driva en publik 
tjänst. Investering i projektet fortgår. Nya namndomäner har köpts in; 18 i tiden 12 april 2009 
till och med 25 mars 2010. 
 
Motparten utgår från att överväganden kring en dess onda tro i nu förevarande ärende skall avse 
tiden efter det tidigare ATF-beslutet, eftersom det där fastställdes att Motpartens registrering och 
användning av domännamnet intill dess inte skett i ond tro. I tiden därefter har Motparten inte 
haft någon kontakt med Sökanden; inte sökt överlåta det dit eller till annan. Domännamnet har 
alls inte utnyttjats och Sökanden störs inte genom att inte äga .se-domänen. Den äger inte 
motsvarande domäner i andra europeiska länder, ex. <braun.co.uk> eller <braun.fr>. Ett stort 
antal personer och företag kan ha ett berättigat intresse till Braun som ett av de vanligaste 
efternamnen i Tyskland och vanligt i Sverige. Motparten har ett med ”först till kvarn”-principen 
förbundet berättigat intresse till domännamnet <braun.se>. 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

 
Tvistlösare får enligt gällande regler för tvistlösningsförfarandet besluta att ett domännamn skall 
överföras till Sökanden om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl. a. varukännetecken 
eller näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige. Sökanden skall för bifall till sitt yrkande om 
överföring kunna visa rätt till kännetecknet och att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 
intresse till domännamnet samt att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. Samtliga dessa 
krav skall vara uppfyllda för bifall till en ansökan om överföring av ett domännamn. 
 
Berättigat intresse för innehavaren kan bl.a. föreligga om användning eller förberedande av 
användning av domännamnet har skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster 
innan tvistlösningsförfarandet inleddes, om domännamnet är allmänt känt för innehavaren, även 
om denne inte har förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet, eller om 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 
ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Ond tro vid registrering eller användning kan bl. a. utvisas av att registreringen eller 
användningen har tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till Sökanden eller till 
en konkurrent till denne, att registreringen skett i syfte att förhindra Sökanden att kunna använda 
sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller att domännamnet har registrerats i syfte 
att störa affärsverksamheten för en konkurrent. 
 
Tvistlösarna gör följande bedömning: 
 
Förväxlingsbarhet 
 
Sökanden är innehavare av ett flertal registreringar för varumärket BRAUN med rättsverkan i 
Sverige och som, med bortseende från tillägget .se i domännamnet, är identiska med detta. 
Förväxlingsbarhetskravet för överföring av domännamnet till Sökanden är sålunda uppfyllt. 
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Rätt eller berättigat intresse 
 
Braun är ett i Sverige förekommande släktnamn. Vad Motparten har uppgivit om dess frekvens 
har inte bestritts. Klart är att Motparten saknar egen känneteckensrätt till BRAUN, saknar 
anknytning till släktnamnet Braun och inte är känd under namnet.  
 
Motparten har uppenbarligen haft kännedom om varumärket redan vid registreringen av 
domännamnet och har utförligt beskrivit den affärsmodell, det projekt, som byggts kring 
användningen av domännamnet, såsom avsett att tillhandahålla internetrelaterade tjänster till 
personer med familjenamnet Braun såsom en kategori av personnamnsbärare bland flera. 
Beträffande projektet har Sökanden, som invändning mot ett därtill knutet berättigande intresse, 
invänt dels att de tjänster som projektet uppgivits avse inte har lanserats på marknaden ännu nära 
fyra år efter registreringen, dels att Motpartens uppgifter om sina insatser, såsom relaterade till en 
”träfflista om endast 442 personer”, inte förtjänar tilltro i beaktande av att bland dem långt ifrån 
alla kan förväntas vara intresserade av Motpartens tjänster. 
 
 
Det är här inte tvistlösarnas sak att bedöma realismen bakom de förutsättningar för framgång för 
projektet på marknaden som Motparten har gett uttryck åt. Uppgiften är att såvitt möjligt 
objektivt ta ställning till om Motpartens av Sökanden bestridda grunder för sitt intresse till 
domännamnet gör detta berättigat i här tidigare angiven mening. 
 
Tvistlösarna finner att Motpartens projektbeskrivning inte på av Sökanden anförda grunder kan 
betecknas som i avsaknad av trovärdighet. Motpartens registrering av sitt domännamn och 
uppbyggnad av sin verksamhet med det aktuella projektet framstår inte som syftande till 
kommersiellt bruk av domännamnet för att vilseleda konsumenter eller för att skada Sökandens 
känneteckens anseende. En användning av personnamn i sådana domännamn för anknytning till 
för- och efternamn som Motparten gett exempel på såsom åsyftade med sin affärsmodell – efter- 
och/eller förnamnspersonifierade namndomäner – låter f.ö. eventuella likheter mellan egna namn 
och andras kännetecken förlora i rättslig relevans. Personifierande domännamnsförvärvare kan 
förväntas i förhållande till fångesmannen/Motparten kräva garanti för att deras domännamn i sitt 
personifierade skick inte gör intrång i någon annans rättighet. Den tid om snart fyra år som det 
hittills tagit för Motpartens projekt att utvecklas är visserligen anmärkningsvärt lång, men vad 
som i det nu aktuella ärendet har upplysts om affärsmodellen och dess potentiella marknad för det 
omtvistade domännamnet samt om att investeringar i skilda hänseenden fortlöpande sker däri tar 
tvistlösarna för gott till att konstituera ett för Motparten berättigande intresse till sitt 
domännamn.   
 
Sedan sålunda ett Motpartens berättigade intresse till domännamnet <braun.se> konstaterats 
finner tvistlösarna ingen anledning att pröva om dess registrering eller användning skett i ond tro. 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
…………………… …………………… ….………………… 
Gunnar Karnell (ordf.) Henry Olsson  Jan Rosén  
 

 
 
 

 


