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Sökande
Fotsacken Aktiebolag (org.nr 556431-0315)
Box 45159
104 30 Stockholm

Innehavare
Mihai T

Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <fotsacken.se>.

Beslut
Domännamnet <fotsacken.se> ska överföras till Sökanden.

Bakgrund

Sökanden har ingett ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet
<fotsacken.se>. Ansökan är daterad den 4 december 2015.

Sökandens ansökan har översänts till Innehavaren, Mihai T, som givits tillfälle att inkomma med
svar. Innehavaren har inte besvarat ansökan.

Sökanden har inte begärt att ansökan ska prövas enligt reglerna om påskyndat förfarande.

Internetstiftelsen i Sverige. Box 7399, 103 91 Stockholm. Tel 08 452 35 00. Org.nr 802405-0190. iis.se

Den 18 mars 2016 utsågs Jonas Gulliksson till Tvistlösare i ärendet.

Yrkanden

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

Parterna har anfört

Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Innehavaren utförde tidigare på regelbunden basis diverse målningsarbeten för Sökanden. På
grund av oenigheter kring betalning för tjänsterna upphörde Sökanden 2011 att anlita
Innehavaren.

Cirka ett år efter det att Sökanden slutade att anlita Innehavaren, kontaktade Innehavaren
Sökanden och påstod att Sökanden var skyldig innehavaren cirka 50 000 kr. 2013 tillställdes ett
till Sökanden närstående bolag, Torö Varv AB, en faktura på 246 471 kr avseende
målningsarbeten. Ställföreträdaren för nämnda bolag, som även är ställföreträdare för Sökanden,
bestred den aktuella fakturan.

Innehavaren kom därefter att hota ställföreträdaren för Sökanden upprepade gånger.
Innehavaren har även drivit den påstådda fordran om 246 471 kr vidare till
Kronofogdemyndigheten, samt lagt till Torö Varv AB på webbsidan ”obetaldfaktura.se”.

Den 1 december 2015 registrerade Innehavaren, förutom det omtvistade domännamnet, även
domännamnen <torövarv.se> och <carlsönerna.se>. På de båda sistnämnda webbsidorna har
Innehavaren publicerat uppgifter om att Torö Varv AB är ett bolag som satt i system att anlita
företag för att utföra tjänster, och sedan inte betala för tjänsterna. Innehavaren har på
hemsidorna också angett att Torö Varv AB är listade på ”obetaldfaktura.se”.

Innehavarens agerande stör Sökandens verksamhet.

Tvistlösarens skäl
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Enligt p. 7.2 ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015” ska ett
domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar
a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning
(EG) 510/2006,
h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning
(EG) 1234/2007, eller
j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt
SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna
förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin
talan.

Tvistlösaren gör följande bedömning.

Likhet med kännetecken som har rättsgrund i Sverige

Sökanden har genom ingivet registreringsbevis visat att Sökanden innehar rätten till den i Sverige
registrerade firman FOTSACKEN AB. Efter att toppdomänen avlägsnats, liksom ändelsen ”AB” i
firman, är det omtvistade domännamnet identiskt med Sökandens firma. Det omtvistade
domännamnet får därför anses förete sådan likhet med ett näringskännetecken som avses i
registreringsvillkoren.

3

Tvistlösaren finner följaktligen att det första rekvisitet är uppfyllt.

Ond tro

Vid en bedömning av om ond tro föreligger ska tvistlösaren göra en helhetsbedömning av alla
relevanta omständigheter. Det är, enligt punkt 7.2 i registreringsvillkoren, tillräckligt att ond tro
föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att rekvisitet ska vara
uppfyllt.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 2 december 2015. Sökanden har i ansökan
beskrivit den konflikt som föregick registreringen. Av det i ärendet ingivna beslutet från
Kronofogdemyndigheten – i vilket Sökanden är svarande – framgår att sagda myndighet den 22
april 2014 avskrev ett mål i vilket Stejar Kommanditbolag var sökande. I den nu aktuella
domännamnstvisten har Sökanden, som ansökan får förstås, anfört att Steja Kommanditbolag
företräds av Innehavaren.

Av den ingivna bevisningen framgår vidare att den av Sökanden beskrivna fakturan, med ett
fakturabelopp om 246 471 kr, har lagts till på hemsidan ”obetaldfaktura.se”. Även på denna
hemsida anges att det är Stejar Kommanditbolag som är borgenär. Det framgår också att
Innehavaren har använt domännamnen <carlsönerna.se> respektive <torövarv.se> – vilka båda
är domännamn som har en koppling till bolag i vilka Sökandens ställföreträdare är verksam – till
att lägga upp texter med budskapet att bolagen inte betalar sina fakturor. Även om det inte
anförts att det omtvistade domännamnet har använts på motsvarande vis, så talar dessa
omständigheter starkt för att domännamnet har registrerats och använts i ond tro.

Vidare är firmadominanten FOTSACKEN i hög grad distinktiv och det är högst osannolikt att
Innehavaren inte känt till att Sökanden är innehavare av näringskännetecknet FOTSACKEN eller
har använt det i sin verksamhet. Innehavarens registrering av domännamn som är identiska med
eller är förväxlingsbara med CARLSÖNERNA respektive TORÖ VARV ger dessutom ytterligare
stöd för att domännamnet <fotsacken.se> har registrerats i ond tro.

Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren således det visat att Innehavaren har registrerat
domännamnet <fotsacken.se> i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till det
omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta
omständigheter.
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Tvistlösaren konstaterar att det i ärendet saknas uppgifter om att Innehavaren skulle ha erhållit
någon licens eller i övrigt någon rätt att använda Sökandens näringskännetecken som
domännamn. Inte heller i övrigt har det framkommit några omständigheter som talar för att
Innehavaren skulle ha en rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.
Tvistlösaren finner därför att det tredje rekvisitet är uppfyllt.

Då samtliga rekvisit är uppfyllda finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av
domännamnet <fotsacken.se> ska bifallas.

På IIS vägnar

………………………………
Jonas Gulliksson
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