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BAKGRUND 

Sökanden har ansökt om tvistlösning för domännamnet duma.se och begärt att ansökan skall 

prövas av en tvistlösare. Motparten har besvarat ansökan och godtagit att ansökan prövas av en 

tvistlösare. .SE har utsett Jon Dal till tvistlösare.  

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet skall överföras till Sökanden.  
 
Motparten bestrider bifall till Sökandens yrkande.  
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

Sökanden arbetar med strategiskt stöd och taktiskt stöd kring webbens kommunikation och IT. 

Sökanden startade sin verksamhet år 2000. Sökandens registrerade firma är Duma Nya Medier 

AB.   

 

Det är uppenbart att Motparten agerat i ond tro när man registrerat duma.se. Motparten bedriver 

ingen verksamhet som är förenlig med namnet ”Duma”. Domännamnet existerar tydligen enbart 

för att säljas till aktör med firmanamnet ”Duma”.  

 

Man säger sig vid kontakt med företaget dessutom erbjuda tjänster inom webbproduktion och 

utbildningar inom IT-relaterade ämnen, vilket också Sökanden gör. Detta ger ett ytterligare 

belägg för ond tro då man kan misstänka att registreringen av duma.se är ett försök till att få 

kontakt med prospects som hamnar fel. E-post som sänds till valfri adress som slutar på duma.se 

genererar ej ett felmeddelande, utan når fram till en mailserver. Detta sannolikt för att kunna ta 

emot e-post som egentligen är avsedd för medarbetare hos Sökanden.  

 

Motparten kan inte sägas ha ett berättigat intresse eller behov av en domän som duma.se.    
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Sökanden har åberopat bevisning, bl.a. i form av en skärmdump från duma.se daterad den 12/1 

2010 där webbsidan består av olika länkar till bl.a. sidor med barnsånger och hotellerbjudanden. 

Sökanden har vidare hänvisat till www.duma.se.   

 

Motparten 

Bolaget har funnits sedan 1999 och dess huvudsakliga verksamhet idag består av att investera i 

aktier och domännamn. Fyrstaviga namn med två vokaler och två konsonanter som är uppbyggt 

av två stavelser anser vi är utmärkta domännamn. Den idealiska och mest förekommande stavelsen 

i världens språk består av en inledande konsonant och en vokal, t.ex. ”da”. Duma är allmänt känt 

som generella beteckningen på en lagstiftande församling i Ryssland. Det lediga domännamnet 

duma.se införskaffades 2009-04-12. Duma betyder ungefär ”tänka efter” på ryska, vilket passar 

perfekt för den webbtjänst Motparten har för avsikt att skapa på duma.se. Innan vi lanserar 

tjänsten har vi valt att ha domännamnet parkerad hos Sedo som är den ledande parkeringstjänsten 

för domännamn. Sökanden är ett företag som vi varken känner till eller har haft någon kontakt 

med sedan tidigare.  

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Ett domännamn får enligt ”Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se” överföras till 

den som begärt tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med 

ett näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som 

begärt tvistlösning kan visa rätt, och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse 

till domännamnet, och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.  

 

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

måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Det kan tilläggas att tvistlösningsförfarandet är avsett att 

enbart omfatta klara fall av missbruk. 

 
1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken   

 

Sökandens registrerade firma är Duma Nya Medier AB. ”Duma” är firmadominanten och det som 

ger firman dess särskiljningsförmåga. Tvistlösaren finner att den registrerade firman är tillräckligt 
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lik det aktuella domännamnet duma.se för att Sökanden skall anses inneha ett med domännamnet 

förväxlingsbart näringskännetecken med rättsgrund i Sverige.  

 
2. Rätt eller berättigat intresse  

 

Syftet med registrering av domännamnet duma.se var enligt Motparten att skapa en webbsida 

baserat på den språkliga betydelsen av duma - ”tänka efter”. Motparten har även angett ordets 

uppbyggnad, längd och härigenom dess lämplighet som domännamn som skäl till att registrera 

domännamnet. Motparten har tidigare haft domännamnet kopplat till en webbsida med länkar på 

olika teman, såsom barnsånger och hotellerbjudanden. För närvarande är domännamnet parkerat 

hos Sedo och webbsidan som domännamnet är kopplat till visar ett antal länkar med rysk 

anknytning. Det framgår av den nuvarande webbsidan att domännamnet är till salu.  

  

Att registrera ett domännamn för att skapa en webbsida baserad på domännamnets språkliga 

betydelse, att registrera ord som passar bra som domännamn eller att registrera domännamn för 

att kunna erbjuda dem till försäljning, utgör alla syften och användning som i sig kan ge 

innehavaren en rätt eller berättigat intresse till domännamnet. En förutsättning för detta är dock 

att domännamnet inte registreras eller används för att vilseleda om kommersiell tillhörighet eller 

för att snylta på eller skada någon annans renommé.  

 

Motparten har uppgivit att man inte känt till eller haft någon kontakt med Sökanden tidigare. 

Sökanden har påstått att Motparten haft kännedom om Sökanden vid registreringstillfället och att 

syftet med registreringen är att plocka upp prospects som kommit fel och härigenom vilseleda 

potentiella kunder.  

 

Motparten har visserligen inte ännu lanserat sin temasida men förklaringen till varför Motparten 

registrerat domännamnet förefaller rimlig. Någon bevisning som visar att Motparten känt till 

Sökanden före tvistlösningen eller som visar att Motparten registrerat domännamnet för att åka 

snålskjuts på eller skada Sökandens renommé har Sökanden inte inkommit med.  

 

Tvistlösaren finner att Motparten under sådana omständigheter skall anses ha ett berättigat 

intresse till domännamnet.  
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3. Ond tro  

Ond tro kan föreligga såväl vid registreringstillfället som vid senare användning av 

domännamnet. Om syftet med registreringen och/eller användningen av domännamnet är att 

försöka sälja det till en specifik varumärkesinnehavare, att störa någon annans affärsverksamhet 

eller för att förhindra någon annan att använda sitt kännetecken i ett domännamn föreligger ond 

tro.    

 

Vid registreringstillfället saknade Motparten kännedom om Sökanden och Sökandens verksamhet 

och domännamnet kan därför inte ha registrerats för att sälja det till Sökanden eller för att störa 

Sökandens affärsverksamhet. Tvistlösaren finner härmed att Motparten inte var i ond tro vid 

registreringstillfället.  

 

Domännamnet är för närvarande parkerat hos Sedo och webbsidan som domännamnet är kopplat 

till består av diverse länkar med rysk anknytning. Någon koppling till Sökanden eller Sökandens 

verksamhet finns inte på webbsidan. Inte heller på den tidigare webbsidan fanns någon koppling 

till Sökanden eller Sökandens verksamhet. Domännamnet erbjuds till försäljning men erbjudandet 

riktar sig till alla som kan ha ett intresse av domännamnet vilket, med tanke på ordets språkliga 

betydelse, kan vara en nog så bred krets av potentiella köpare.  

 

Tvistlösaren finner att inte heller användningen eller den planerade användningen av 

domännamnet utgör ond tro. Det faktum att Motparten efter inledandet av 

tvistlösningsförfarandet har fått kännedom om Sökanden och Sökandens verksamhet leder inte till 

någon annan bedömning.   

 

Sammanfattningsvis skall Motparten inte anses ha registrerat eller använt domännamnet i ond tro.  

 ________________________________ 

 

Med stöd av det ovan anförda finner tvistlösaren att Sökandens begäran om överföring av 

domännamnet duma.se skall lämnas utan bifall.  

 

 
På .SE vägnar 
 
 
…………………………… 
Jon Dal 


