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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <elciggsweden.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 

Domännamnet <elciggsweden.se> skall överföras till Sökanden 

 

 

BAKGRUND 

Sökanden har inkommit till .SE med begäran om tvistlösning för domännamnet 

<elciggsweden.se>  och att ärendet ska prövas av en tvistlösare. 

 

Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnet 

<elciggsweden.se> . 

 

 

 



YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet <elciggsweden.se> ska överföras till sökanden. 

 

Domännamnsinnehavaren har motsatt sig att det omtvistade domännamnet överförs till 

Sökanden. 

 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

Sökanden har varumärket ELCIGG SWEDEN registrerat hos Patent- och registreringsverket 

sedan 2013-02-08, nr 2012/08092 – ansökan ingavs 2012-11-08. Varumärket används för 

handel med tobaksfria cigaretter för i varumärkesdansökan angivna ”medicinska ändamål”. 

Varumärket ELCIGG SWEDEN används av Sökanden för ett flertal produkter inom 

området. Sådana produkter tillhandahåller Sökanden dels genom nätförsäljning, dels genom 

återförsäljare i form av lokala butiker på olika orter i Sverige, bl a i Malmö där Innehavaren är 

bosatt. Varumärket ELCIGG SWEDEN använde Sökanden även långt före ansökan om 

varumärkesregistrering. 

 

Innehavaren bedriver ingen som helst verksamhet under domännamnet <elciggsweden.se>. 

Domännamnet, registrerat 2013-04-03, är ”parkerat” hos Webbkonsulterna, vilket företag 

bekräftat att något publicerat innehåll aldrig förekommit under www.elciggsweden.se eller 

eljest att domänen aktiverats mot ett webbhotellkonto. Likväl har Innehavaren per e-post 

motsatt sig att överföring sker av domännamnet till Sökanden, i vart fall skulle en överföring 

inte kunna ske ”kostnadsfritt”. Per e-post har Innehavaren även meddelat Sökanden att ”allt 

går att diskutera” och att ”jag är öppen på alla förslag”.  

 

Innehavaren 

Innehavaren, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte i sak bemött Sökandens yrkanden mer 

än såtillvida som att Innehavaren presterat ett bestridande av Sökandens begäran om 

överföring. 

 

 

http://www.elciggsweden.se/


TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Ett domännamn får enligt de villkor som gäller för toppdomänen .SE - inom ramen för 

ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande – föras över till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet. Förutsättningen för detta är att domännamnet är identiskt med 

eller liknar bl.a. ett varukännetecken till vilket sökanden kan visa rätt, att domännamnet 

registrerats eller använts i ond tro och att innehavaren av domännamnet inte har någon 

rätt eller något berättigat intresse till namnet (p. 7.2 i villkoren). Samtliga tre 

förutsättningar måste föreligga för att ansökan ska kunna bifallas. Till de tre rekvisiten 

finns i registreringsvillkoren anvisningar som ska tillämpas vid den helhetsbedömning 

av omständigheterna i ärendet som ska göras. 

 

Enligt tvistlösarens bedömning är domännamnet <elciggsweden.se> så gott som 

identiskt med Sökandens registrerade varukännetecken ELCIGG SWEDEN.  

 

Det s.k. ondtrosrekvisitet gäller om domännamnet har registrerats eller eljest använts i 

ond tro. Innehavaren registrerade domännamnet 2013-04-03 alltså i tiden efter det att 

Sökandens varumärkesregistrering trädde i kraft och långt efter det att Sökanden 

började använda varukännetecknet ELCIGG SWEDEN på den svenska marknaden. 

 

Med beaktande av vad som är utrett i ärendet ter det sig sannolikt att Innehavaren 

kände till Sökandens varumärke och verksamhet även i tiden före registreringsdatumet 

för domännamnet. Det bör ha stått klart för Innehavaren att en användning av 

domännamnet åsamkar Sökanden olägenhet. Av vad parterna uppgett får anses framgå 

att Innehavarens registrering av domännamnet skett i ond tro. 

 

Inget har framkommit som ger anledning till antagande att Innehavaren kan anses ha 

något berättigat intresse av domännamnet. Innehavaren har inte visat på någon 

ensamrätt som kan sägas likna domännamnet eller framfört något skäl till stöd för rätt 

eller berättigat intresse till namnet. 

 

På grundval av det som framgått ovan finner Tvistlösaren att det föreligger sådan likhet 

mellan domännamnet och Sökandens skyddade kännetecken som anges i .SE:s 



registreringsvillkor, att registreringen av domännamnet skett i ond tro och att Innehavaren 

inte har någon rätt eller berättigat intresse av domännamnet.  

 

Domännamnet <elciggsweden.se> ska därför överföras till Sökanden. 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Jan Rosén             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


