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Saken  

 

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet < fodelsevralet.se>. 

 

 

 

Beslut 

 

Sökandens begäran om överföring av domännamnet < fodelsevralet.se> lämnas utan bifall. 

 

 

 

Bakgrund 

Det omtvistade domännamnen<fodelsevralet.se> registrerades av  Innehavaren den 2 februari 
2016. Den 18 juli 2016 lämnade Sökanden,den ideella föreningen Födelsevrålet, in ansökan om 
alternativ tvistlösning till IIS (Stiftelsen för internetinfrastruktur). Sökanden har begärt att ansökan 
ska prövas av en tvistlösare och IIS har därefter utsett Bengt Eliasson till tvistlösare. 

Innehavaren har den 1 september 2016 i ett bemötande av ansökan bestridit Sökandens yrkande 
om överföring av domännamnet. Ärendet överlämnades till tvistlösaren för avgörande den 8 
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september 2016 med en frist för beslut till den den 10 oktober 2016. Vardera parten har därefter 
inkommit med kompletterande inlagor. 

Yrkanden 

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

Parterna har anfört 

Båda parter har i sina inlagor anfört en rad omständigheter som inte har direkt relevans för 
prövning av ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande varför bara de i ärendet relevanta 
omständigheterna återges fortsättningsvis. 

Sökanden 

Sökanden har ett registrerat kännetecken i form av namnet på den i Sverige registrerade 
föreningen, Födelsevrålet, som är identiskt med domännamnet.  

Den omständigheten att det åberopade kännetecknet är yngre än domännamnet är inte grund för 
avslag av ansökan. Det är vidare vanligt att en domän registreras innan ett formellt 
näringskännetecken registreras. Det är också vanligt att funktionärer inom föreningar och andra 
sammanslutningar registrerar domäner på uppdrag av ännu inte registrerade juridiska personer. 
Redan innan registreringen fanns en organiserad (om än inte registrerad) förening med styrelse 
etc, som innehavaren också varit en del av, men sedan valt att lämna.  

Innehavaren var inte i ond tro när domännamnet registrerades, vilket gjordes på uppdrag av 
föreningen. När hon lämnade föreningen har hon dock fortsatt att använda domänen i ond tro. 
Innehavaren har vidare velat hindra föreningen från att ha fortsatt tillgång till domänen trots att 
hon varit medveten om föreningens fortsatta arbete och dess behov av tillgång till 
domännamnet.   

Det har inte framkommit några skäl som skulle utgöra ett berättigat intresse till domännamnet 
från Innehavarens sida. Tvärtom, av Innehavarens uppgifter framgår att intresset till domänen 
består i att hindra föreningen från att använda domänen. Detta är inte ett berättigat intresse utan 
snarare ett bevis på att domännamnet används i ond tro. De anledningar som Innehavaren 
uppger avseende ansvar för vad som sker på domänen skulle enkelt kunna lösas genom att 
domänen överlåtes på föreningen. 

Innehavaren 

Sökanden är en ideell förening  registrerad den 21 juli 2016 under namnet Födelsevrålet,  vars 
namn inte är ett kännetecken med rättsgrund i Sverige i sig. Beteckningen har inte använts i 
sådan utsträckning att det skall anses vara ett inarbetat kännetecken, vilket inte har styrkts av 
Sökande.  Födelsevrålet är heller inte registrerat som varumärke. Enligt gällande ATF-regler 
krävs att Sökanden har en immateriell rätt till en beteckning som är identiskt med eller liknar 
domännamnet. Ideella föreningars namn hör inte till den grupp av beteckningar som, enligt ATF-
reglerna, skall betraktas som immateriell rätt i detta sammanhang. Sökanden kan sålunda inte 
vinna bifall till sitt yrkande enligt etablerad ATF-praxis, se besluten med ärendenummer: 2016-
914 (mattecentrum.se och pluggakuten.se), 2009-317 (pappa-barn.se); 2004-65 
(centrummotrasism.se); 2004-66 (swedenwadoryu.se). 

Sökanden har inte kunnat styrka att registreringen gjorts på uppdrag av Sökanden. Däremot är 
det ostridigt att Innehavaren ej handlat i ond tro när domännamnet registrerades. 

Det finns ingenting i ärendet som styrker att parterna avtalat om att domännamnet tillhör 
kampanjen Födelsevrålet eller förening Födelsevrålet och inte heller att domännamnet skulle 
överföras till Sökanden. Tvärtom är det ostridigt att det skriftligen avtalats att Innehavaren äger 
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domännamnet och har all rätt att nyttja den vid eventuellt utträde ur kampanjgruppen. 
Innehavaren har använt domänen oavbrutet sedan registreringen, vilket tidigare inte ifrågasatts. 
Användningen av domännamnet kan därmed inte anses vara i ond tro. 

Innehavaren har ett berättigat intresse till domännamnet genom sitt arbete med kampanjen 
Födelsevrålets sakfrågor och budskap sedan 2013, vilket senare fortsatt genom föreningen 
Födelsebyrån. 

Tvistlösarens skäl 

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen  ”.se”  tillämpas 
principen ”först  till kvarn”, vilket  innebär att ansökningar om tilldelning prövas i den ordning de 
förs in i IIS register. 

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se, punkt 7.2, 
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 
identiskt med eller liknar ett varukännetecken,  ett näringskännetecken,  ett släktnamn, ett 
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),  en titel på annans 
skyddade litterära eller konstnärliga verk,  ett namn som skyddas genom förordningen om vissa 
officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som 
skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som skyddas 
genom Rådets förordning (EG) 110/2008, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som 
begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond tro och 
Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige 

Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt med eller liknande ett domännamn ska 
bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Vidare ska 
bedömningen enbart avse märkeslikhet, varför eventuell varu-eller tjänsteslaglikhet inte ska 
beaktas. Sökanden, som är en registrerad ideell förening, har i ärendet beträffande 
domännamnet <fodelsevralet.se> hänvisat till föreningens namn, Födelsevrålet, vilket således är 
identiskt med det omtvistade domännamnet. 

Namnet på en ideell förening som sådan åtnjuter dock inte sådant känneteckensrättsligt skydd 
som kan grunda en överföring genom ATF. Såvida namnet på föreningen inte inarbetats som ett 
näringskännetecken (jmfr 7.2 i villkoren), se även beslutet i ATF 317 <pappa-
barn.se>  ”Sökanden är en ideell förening och en sådan åtnjuter i sig inte sådant 
känneteckensrättsligt skydd som kan grunda en överföring efter ATF. Detta såvida namnet på 
föreningen inte inarbetats som ett näringskännetecken. Så har inte skett och ansökan kunde inte 
bifallas. Liknande prövning har bl a skett i ärendena nr. 65 (centrummotrasism.se), nr. 71 
(frisk.se), nr. 77 (kommunistiskapartiet.se) och nr. 223 (amningshjälpen.se)”. 

Någon utredning som visar att namnet Födelsevrålet är ett för Sökanden inarbetat 
näringskännetecken föreligger inte i ärendet. 

Ond tro och berättigat intresse 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan, finner tvistlösarna ingen anledning att även pröva frågan 
om ond tro och berättigat intresse. 

Sammanfattningsvis är således det första rekvisitet att Sökanden ska ha en med domännamnet 
<fodelsevralet.se> förväxlingsbar rättighet med rättsgrund i Sverige inte uppfyllt. Därmed finns 
det ingen grund för överföring av domännamnet <fodelsevralet.se> och Sökandens ansökan ska 
därför lämnas utan bifall. 
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På IIS vägnar 

 

 

………………………………  

Bengt Eliasson 

 

 


