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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 
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BESLUT     ÄRENDENUMMER 

2014-04-22     751 PF 

 

 

 

SÖKANDE 

Happy Pancake AB   (org-nr 556850-4137) 

Box 38137 

104 62  Stockholm 

Ombud: 

Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB 

Skeppsbron 26 

111 30  Stockholm 

INNEHAVARE 

Fredrik J    

 

 

SAKEN 

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen 

<gladapannkakan.se>, 

<gladapannkaka.se> och 

<gladapankakan.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Sökandens begäran om överföring av domännamnen  <gladapannkakan.se>, <gladapannkaka.se> 

och <gladapankakan.se> till Happy Pancake AB, bifalles. 
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BAKGRUND 

Sökanden åberopar sin firma Happy Pancake AB och sitt varumärke HAPPY PANCAKE.   

Kännetecknen har varit registrerade med giltighet i Sverige sedan april 2011 resp juli 2012. 

Domännamnen <gladapannkakan.se>, <gladapannkaka.se> och <gladapankakan.se> regi-

strerades av Innehavaren i september 2013. 

Sökanden har den 5 mars 2014 ansökt om alternativt tvistlösningsförfarande. Ansökan delgavs 

Innehavaren med föreläggande att inge eventuellt svar senast den 7 april 2014. 

Då svar inte inkommit inom angiven svarsfrist upptogs ärendet, på Sökandens begäran, enligt 

reglerna för Påskyndat förfarande. Innehavaren meddelade emellertid den 8 april, att han inte 

mottagit någon ansökan eller något föreläggande att inkomma med svaromål. Innehavaren med-

gavs då ytterligare en vecka, dvs att inkomma med svaromål senast den 16 april 2014 – med 

effekten att ärendet skulle komma att handläggas som ordinärt tvistlösningsförfarande. Något 

svaromål har dock inte inkommit inom förelagd frist varför handläggningen fortsatt enligt reglerna 

för Påskyndat förfarande. 

 

Genom sedvanlig ärendefördelning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnen <gladapannkakan.se>, <gladapannkaka.se> och 

<gladapankakan.se> ska överföras till Happy Pancake AB. 

Innehavarens inställning är okänd. 

 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET 

Sökanden har visat sig inneha bl a kännetecknet HAPPY PANCAKE – vars betydelse är uppen-

bart begriplig för svenskar i allmänhet. Trots språkskillnader och smärre variationer i stavning, får 

full betydelselikhet anses föreligger mellan de omstridda domännamnen och Sökandens känne-

tecken. Domännamnen och kännetecknet uppvisar därmed sådana likhet som omfattas av 

Registreringsvillkoren punkt 7.2. 

 

Sökanden har gjort sannolikt att domännamnen registrerats och används i ond tro. 

 

Omständigheter till stöd för en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnen för Innehavaren, 

har inte framkommit i ärendet. 

 

 

 

På .SE vägnar 

 

Thomas Carlén-Wendels 

 


