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BAKGRUND 

Sökandena ansökte om tvistlösning i skrivelse av den 14 juni 2010 och begärde att ansökan skulle 

prövas av en tvistlösare. 

 

Motparten inkom med svarsskrift daterad den 24 juli som var .SE tillhanda den 26 juli 2010. 

 

YRKANDEN 

Sökandena har yrkat att domännamnet ”centerpolitik.se” överförs till Sökande nr 1. 

Motparten har bestritt yrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökandena har anfört i huvudsak följande. Sökandena är sedan 2005 innehavare av det svenska 

varumärket nr 376 108 CENTERPARTIET (ord). Centerpartiet är sedan 1971 registrerad som 

ideell förening med den officiella firman Centerpartiets Riksorganisation. Centern i Sörmland är 

sedan 1985 registrerad som ideell förening med den officiella firman Centerpartiet Södermanlands 

Distrikt. Sökandenas huvudsakliga verksamhet, att driva politiska frågor, har sedan decennier 

inom partiet och i massmedia kallats ”Centerpolitik”. Sökandena har rätt till ”Centerpolitik” som 

upphovsrättsligt skyddad titel på litterära verk. Dessa verk har titlarna ”Organ för Centerpolitik”, 

”Centern inför 80-talet: studiematerial om centerpolitik i valet 79”, ”Bondeförbunds- och 

centerpolitik i Sörmland 1921-1991: en historik” samt ”Centerpolitik i Sörmland 1991-2001”.  

 

Domännamnet centerpolitik.se är vidare identiskt med CENTERPOLITIK, vilket är ett inarbetat 

kännetecken för Sökandenas tjänster. Domännamnet centerpolitik.se är även förväxlingsbart med 

Sökandenas inarbetade varumärke CENTERN och det registrerade varumärket 

CENTERPARTIET. Slutligen är domännamnet centerpolitik.se förväxlingsbart med Sökandenas 

registrerade och inarbetade firmadominant CENTERPARTIET.  

 

Motparten har ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet centerpolitik.se. 

Registreringen av domännamnet har uppenbart tillkommit i ond tro. Syftet med registreringen 

var att utnyttja förväxlingsrisken med Sökandenas känneteckensrättigheter. Domännamnet 

centerpolitik.se pekar till en hemsida med bl a hets mot partiet och uppmaning till och 

förhärligande av skadegörelse riktat mot partiet. Domännamnet har slutligen registrerats för att 

hindra Sökandena att registrera och använda sitt kännetecken CENTERPOLITIK i ett 

domännamn under toppdomänen .se. 
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Motparten har anfört i huvudsak följande. Domännamnet registrerades i samband med en 

kampanj mot Centerpartiets ungdomsförbud (CUF) och deras förslag om sänkt ingångslön och 

avskaffande av LAS. Syftet med registreringen var att skapa en politisk debatt. Kampanjen har 

sedermera diskuterats i media. ”centerpolitik.se” har således blivit känt och omtalat som 

kampanjen mot CUFs förslag. 

 

Att hemsidan skulle uppmana till skadegörelsekampanjer är felaktigt. Hemsidan upplyser om 

kampanjen, dess syfte och olika aktioner som organisationer knutna till kampanjen utför. Därav 

föreligger ett berättigat intresse. ”Centerpolitik” är ett vitt begrepp som Centerpartiet inte har 

någon ensamrätt till. Hemsidan har skapats i upplysningssyfte och någon ond tro föreligger inte. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
I punkt 6.4 c) i Registreringsvillkoren för .SE anges förutsättningarna för att domännamn skall 

kunna överföras. Ett registrerat domännamn får överföras till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet (Sökandena) under förutsättningarna att i) domännamnet är identiskt eller 

förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn 

eller titel på annans skyddade eller litterära konstnärliga verk som har rättsgrund i Sverige och till 

vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och ii) innehavaren varken har någon rätt eller 

berättigat intresse till domännamnet och iii) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. 

 

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn 

måste alla tre villkoren vara uppfyllda.  

 

En första förutsättning är att domännamnet skall vara identiskt eller förväxlingsbart med något 

kännetecken med rättsgrund i Sverige. Sökandena har anfört att domännamnet centerpolitik.se är 

identiskt eller förväxlingsbart med CENTERPOLITIK, CENTERN och CENTERPARTIET, 

såsom varukännetecken, näringskännetecken samt titel på skyddat litterärt verk, vilka alla har 

rättsgrund i Sverige och till vilka Sökandena kan visa rätt. 

 

Det kan till en början konstateras att centerpolitik.se och det av Sökandena påstått inarbetade 

ordet centerpolitik är identiska. Sökandena har emellertid inte lagt fram någon utredning som 

visar att ordet centerpolitik skulle vara inarbetat såsom kännetecken för den verksamhet 

Sökandena bedriver. 
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Sökandena påstår därutöver att domännamnet centerpolitik.se är förväxlingsbart med Sökandenas 

registrerade respektive inarbetade kännetecken CENTERPARTIET och CENTERN. Ordet 

centerpolitik skapar förvisso en association till Centern och Centerpartiet som politiskt parti och 

den politik som Sökandena bedriver. Centerpolitik är däremot ett deskriptivt ord och ger uttryck 

för en beskrivning av en verksamhet som bedrivs av politiskt parti på samma sätt som exempelvis 

högerpolitik eller vänsterpolitik. Domännamnet kan därför inte anses vara förväxlingsbart med 

CENTERPARTIET eller CENTERN i dess egenskaper som kännetecken.  

 

Sökandena har vidare anfört att de har rätt till ordet centerpolitik som upphovsrättsligt skyddad 

titel på litterära verk. Dessa verk har titlarna ”Organ för Centerpolitik”, ”Centern inför 80-talet: 

studiematerial om centerpolitik i valet 79”, ”Bondeförbunds- och centerpolitik i Sörmland 1921-

1991: en historik” samt ”Centerpolitik i Sörmland 1991-2001”. Titelskyddet i upphovsrättslagen 

är snävt såtillvida att det krävs förväxlingsrisk för att skyddet skall komma ifråga. Det fordras 

även att förväxling lätt skall kunna uppstå. Titeln behöver inte vara egenartad, men en titel som 

inte är egenartad kan knappast ge anledning till förväxling.1 Som ovan konstaterats är 

centerpolitik ett beskrivande ord. Det förhållandet att ordet centerpolitik ingår i titlarna som ett 

ord bland flera utgör i sig inte att det är titlarna är förväxlingsbara med domännamnet 

centerpolitik.se. 

 

Sökandena har således inte visat att domännamnet centerpolitik.se är identiskt eller 

förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken eller titel på annans skyddade eller 

litterära konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och som Sökandena kan visa rätt till. 

 

Sökandenas yrkande om överföring av domännamnet centerpolitik.se skall följaktligen lämnas 

utan bifall. 

 

 

På .SE vägnar 

 

 

…………………………………………………………… 

Monique Wadsted 

                                                 
1 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, andra upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2006, 
sid. 444. 


