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BAKGRUND 
Sökanden har inkommit 2015.03.18 till .SE med begäran om tvistlösning för domännamnet 

<gymleco.se> och har betalat erforderlig avgift samt begärt att ärendet ska avgöras av en 

tvistlösare.  

 
Innehavaren har besvarat ansökan och accepterat att ärendet skall avgöras av en tvistlösare.  
 
2015.04.14 lämnades ärendet över till tvistlösaren, Jan Rosén, för avgörande. 
 

YRKANDEN 
Sökanden har yrkat att domännamnet <gymleco.se> ska överföras till Sökanden. 
 
Innehavaren har motsatt sig att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden: 
 

Sökanden, Kari J, är innehavare dels av den nationella svenska varumärkesregistreringen 

GYMLECO med registreringsnumret 336552, ansökningsdatum 1998.08.26, dels den 

nationella svenska varumärkesregistreringen G GYMLECO THE GYM EVOLUTION, ett 

figurvarumärke, med registreringsnumret 505394, ansökningsdatum 2011.11.10, och dels en 

europeisk varumärkesregistrering av GYMLECO med registreringsnumret 010023802, 

ansökningsdatum 2011.06.06. 

 

De registrerade varumärkena består av eller innehåller ordet ”gymleco” i dess helhet. Identitet 

föreligger alltså mellan varumärkena och domännamnet <gymleco.se>. 

 

Sökanden har inte medgett Innehavaren att använda sig av varumärkena eller domännamnet, 

men så sker genom att innehavaren bl.a. driver hemsidan http://gymleco.se. På hemsidan 

marknadsförs produkter som bär varumärket GYMLECO och Innehavaren exponerar härvid 

bilder på produkter med Sökandens ovan nämnda varumärken eller som visas i anslutning till 

produkterna. Innehavaren saknar en koppling till de registrerade varumärkena och den 

verksamhet som Sökanden bedriver. Innehavaren använder alltså Sökandens varumärken i 

kommersiellt syfte och för att vilseleda konsumenterna. 
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Sökanden har i januari 2015 skickat varningsbrev till Innehavaren. Av detta följer att 

Innehavaren använder domännamnet <gymleco.se> i ond tro och mot bakgrund av övriga 

förhållanden har Innehavaren även förvärvat domännamnet i ond tro. 

 
Innehavaren: 
 

Gymleco Sweden AB, tidigare innehavare av domännamnet <gymleco.se>, försattes i 

konkurs 2014.05.14. En månad senare förvärvade Innehavaren, Gymstore Sweden AB, 

rörelsen i Gymleco Sweden AB. Enligt överlåtelseavtalet mellan förvaltaren av konkursboet 

och Gymstore Sweden AB, genom Seija H, ingick i överlåtelsen bl.a. inneliggande lager, 

domännamnet <gymleco.se> och firman ”Gymleco Sweden AB”. 

 

Domännamnet <gymleco.se> registrerades av Gymleco Sweden AB år 2004 och har sedan 

dess använts av detta bolag, intill konkursen år 2014, för att marknadsföra olika typer av 

träningsredskap, bl.a. produkter som säljs under varumärket GYMLECO. Initialt ägdes alla 

aktier i Gymleco Sweden AB av Sökanden, men alla aktier i bolaget såldes år 2006 till Seija 

H. Kari J var även efter försäljningen aktiv inom verksamheten under några år. 

 

Sökanden bedriver ingen verksamhet i Sverige – han är sedan år 2010 och till och med 

utgången av år 2015 åsatt näringsförbud enligt beslut av Svea Hovrätt. Han är inte heller 

folkbokförd i Sverige utan noterad som utvandrad till Kina sedan 2012.03.05. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 
 
I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni 2013 

anges förutsättningarna för att ett domännamn ska kunna överföras från en innehavare till en 

sökande. En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett 

varukännetecken eller annan angiven rättighet som har rättsgrund i Sverige och som sökanden 

kan visa rätt till. En andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond 

tro och en tredje förutsättning är att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet. Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att en Sökandes yrkande om 

överföring ska kunna bifallas. 

 

 
1.Rättighet med rättsgrund i Sverige 



4 
 

 
Sökanden har förvisso varumärkesregistreringar med rättsgrund i Sverige och som 

<gymleco.se> är identiskt med eller som <gymleco.se> liknar, i vart fall såvitt gäller de 

registrerade ordmärkena. Den första förutsättningen enligt punkt 7.2 i registreringsvillkoren 

förmår således Sökanden uppfylla.  

 

2. Frågan om ond tro 

 
I gällande anvisningar för ATF avseende villkoret om ond tro ges exempel på omständigheter 

som kan tala för att villkoret är uppfyllt. En helhetsbedömning ska ske av alla relevanta 

omständigheter. Omständigheter som kan tala för eller mot ond tro kan också vara relevanta 

vid prövning av om Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet.  

 

Innehavaren förvärvade domännamnet <gymleco.se> genom köp av rörelsen i Gymleco 

Sweden AB sedan detta bolag försatts i konkurs. Därmed kom Innehavaren även att inneha 

det i konkurs satta bolaget firma, för att kunna användas av Innehavaren vid behov, liksom 

inneliggande lager av produkter varav åtskilliga hade varukännetecknet GYMLECO. 

Sökandens förvärv av domännamnet m.m. skedde enligt överlåtelseavtalet genom samma 

person som ägde alla aktier i konkursbolaget. Produkter med varumärket GYMLECO har 

Innehavaren fortsatt att marknadsföra, i vart fall såvitt gäller det förvärvade lagret, bl.a. under 

den hemsida som bärs upp av domännamnet <gymleco.se>. 

 

Sökanden synes inte alls ha bedrivit någon verksamhet under de varumärken som Sökanden 

onekligen är innehavare av enligt registreringshandlingarna, i vart fall inte sedan 2006 då 

Sökanden torde ha avyttrat hela sitt aktieinnehav i Gymleco Sweden AB, och torde för övrigt 

inte ha bedrivit någon näringsverksamhet alls i Sverige under de senaste fem åren och får inte 

heller göra det enligt meddelat näringsförbud. 

 

Tvistlösaren finner inget stöd i vad som har anförts i ärendet för att Innehavarens registrering 

av domännamnet <gymleco.se> har skett i ond tro eller att domännamnet efter överföringen 

till Innehavaren har använts i ond tro. Något samband mellan Sökandens anförda motiv och 

en Innehavarens onda tro har inte visats. Med konstaterandet att det andra under punkt 7:2 i 

registreringsvillkoren angivna villkoret inte är uppfyllt är en vidare prövning av det tredje 
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villkoret (härnedan under 3), som grund för Sökandens yrkande om överföring av 

domännamnet obehövlig.  

Tvistlösaren är emellertid oförhindrad av regelverket att yttra sin mening även i fråga om det 

tredje villkoret.  

 

3) Rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
 
Bland de exempel som ges i anvisningarna för ATF, under punkt 7.2, på omständigheter som 

kan tala för att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet, nämns att 

detta använts eller har registrerats för att användas i kommersiell eller privat verksamhet, 

”som inte utgör intrång i sökandens rättigheter”. Innehavarens rätt och berättigade intresse av 

domännamnet i sin kommersiella verksamhet har belysts i tvistlösningsförfarandet. Vad 

Sökanden anfört om intrång i någon Sökandens, för en prövning i ett ATF-förfarande som det 

aktuella, relevant rättighet, ter sig inte relevant. Det måste vara klart att Innehavaren får 

marknadsföra GYMLECO-produkter under detta varukännetecken, i all synnerhet som det 

bara innebär en fortsättning av den kommersiella verksamheten med bl.a. dessa produkter 

som förekom i Gymleco Sweden AB och som efter detta bolags konkurs förekommer inom 

Innehavarens verksamhet genom Innehavarens förvärv år 2014 av rörelsen i Gymleco Sweden 

AB. 

 
Tvistlösaren finner att förutsättningarna är uppfyllda för att lämna Sökandens yrkande om 

överföring av domännamnet <gymleco.se> till Sökanden utan bifall.  

 

På .SE:s vägnar  

 

 

…………………………………………………………  
 
Jan Rosén 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


