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Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <halsoteamet.se>.

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

Bakgrund

Sökanden har ingett ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet
<halsoteamet.se>. Ansökan är daterad den 4 maj 2016.
Sökandens ansökan har översänts till Innehavaren, Karin L, som har besvarat ansökan i
skrivelse daterad den 13 juni 2016.

Den 21 juni 2016 utsågs Jonas Gulliksson till Tvistlösare i ärendet.

Yrkanden

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

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

Parterna har anfört

Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Sökanden är ett bolag som bildades 2012 av fem delägare, däribland Innehavaren. Inför
bildandet införskaffade delägarna avtal beträffande lokal, bredband och telefonabonnemang,
kreditkortsterminal och annat som skulle komma att behövas i bolaget. Det omtvistade
domännamnet, som skulle användas i Sökandens verksamhet, registrerades av Innehavaren.
Kostnaderna som varje delägare hade haft för bolagets räkning avräknades från det kapital som
delägarna skulle tillskjuta till bolaget vid dess bildande. När Sökanden bildades överfördes de av
delägarna införskaffade rättigheterna till Sökanden. Innehavaren överförde emellertid inte det
omtvistade domännamnet.

Det omtvistade domännamnet har använts för Sökandens hemsida, som har administrerats av
Innehavaren. Trots påtryckningar har Innehavaren vägrat att överföra det omtvistade
domännamnet till Sökanden, även efter det att Innehavaren genom ovan nämnda avräkning har
kompenserats ekonomiskt för införskaffandet av domännamnet.

Vidare har Innehavaren på den aktuella hemsidan lagt upp länkar till sin egen verksamhet, samt
vägrat att låta någon annan ta över administrationen av hemsidan.

Innehavaren

Innehavaren har i huvudsak anfört följande.

När de fem delägarna i Sökanden påbörjade sin gemensamma verksamhet 2012 var det osäkert
huruvida de skulle ha något gemensamt företag eller bara samverka. Samtliga delägare har sina
egna företag. Samarbetet har hela tiden varit osäkert och det finns fortfarande inget signerat
samarbetsavtal mellan delägarna.

Efter att delägarna enats om att samarbeta under namnet ”Hälsoteamet Tyresö” registrerade
Innehavaren det omtvistade domännamnet, medan en av de andra delägarna registrerade
domännamnet <halsoteamettyreso.se>. Vid tiden för registreringen av det omtvistade
domännamnet var det ännu oklart hur delägarnas samarbete skulle se ut.

Innehavaren har administrerat hemsidan som är kopplad till det omtvistade domännamnet. På
hemsidan har det funnits länkar till ett flertal hemsidor, samarbetspartners och delägare.
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Kostnaderna för utgifter avseende inköp och arbete har inte reglerats i Sökanden genom åren,
och det omtvistade domännamnet har inte skrivits över på Sökanden. Delägarna i Sökanden
nådde i november 2015 en muntlig uppgörelse, som bl.a. innebar att Innehavaren skulle erhålla
ersättning för arbete med hemsidan. I samband med denna betalning skulle det omtvistade
domännamnet överföras till Sökanden. Övriga delägare har genom ingivandet av ansökan om
alternativt tvistlösningsförfarande brutit mot det muntliga avtalet.

Innehavaren har beslutat att sälja sina aktier i Sökanden, och står i begrepp att starta
”Hälsoteamet Stockholm”. För detta behöver Innehavaren det omtvistade domännamnet, som
registrerades innan Sökanden bildats.

Sökanden har inget registrerat varumärke, och Sökandens firma överensstämmer inte med det
omtvistade domännamnet. Innehavaren har inte haft något ont uppsåt vid registreringen och
användningen av det omtvistade domännamnet, och har aldrig haft för avsikt att sälja detsamma.
Tvistlösarens skäl

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

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 HÄLSOTEAMET TYRESÖ AB. Efter att toppdomänen avlägsnats, liksom
ändelsen ”AB” i firman, skiljer sig domännamnet från Sökandens firma på det sättet att den
geografiska angivelsen ”Tyresö” saknas i domännamnet. Denna del av firman, som får antas ha
till funktion att ange den geografiska placeringen för Sökandens verksamhet, får enligt
Tvistlösarens uppfattning anses ha låg särskiljningsförmåga. Således är det ordet ”Hälsoteamet”
– d.v.s. den del av Sökandens näringskännetecken som är återgivet i det omtvistade
domännamnet – som utgör det distinktiva elementet i Sökandens firma. Mot den bakgrunden
finner Tvistlösaren att avsaknaden av ortsnamnet ”Tyresö” i det omtvistade domännamnet inte
kan medföra att likhet inte föreligger mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens
näringskännetecken.

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.

Av i ärendet ingiven överlåtelsehandling framgår att Innehavaren förvärvade det omtvistade
domännamnet under andra halvan av 2012. Överlåtelsehandlingen är daterad den 29 augusti
2012. Även om det inte uttryckligen anges i överlåtelsehandlingen huruvida överlåtelsen ska vara
gällande omedelbart från dagen för signering av handlingen, framgår det av den ingivna
mejlkorrespondensen att Innehavaren förvärvade det omtvistade domännamnet i vart fall per
den 24 september 2012. Sökandens firma registrerades först den 1 november 2012. Denna
omständighet talar för att registrering av det omtvistade domännamnet inte har skett i ond tro.

Av parternas inlagor framgår emellertid att Innehavaren, efter det att Sökanden bildats, inte har
överfört det omtvistade domännamnet till Sökanden. Innehavarens agerande i detta avseende får
anses försvåra för Sökanden att registrera den distinktiva delen av sin firma. Att en av delägarna i
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Sökanden, enligt vad Innehavaren har uppgett, även registrerat domännamnet
<halsoteamettyreso.se> saknar i detta avseende betydelse.

Vidare framgår av Innehavarens egna uppgifter att Innehavaren har beslutat sig för att avyttra
sina aktier i Sökanden, och istället starta upp en ny verksamhet, i vilken hon avser att använda
det omtvistade domännamnet. Planer på att använda det omtvistade domännamnet för en med
Sökanden konkurrerande verksamhet får enligt Tvistlösarens mening anses utgöra sådan
användning i ond tro som avses i registreringsvillkoren. Det ska i detta sammanhang
understrykas att frågan huruvida parterna har ingått ett avtal om villkoren för en överlåtelse av det
omtvistade domännamnet, samt huruvida villkoren för en sådan överlåtelse har uppfyllts av
Sökanden, ligger utanför vad Tvistlösaren har att pröva inom ramen för ett alternativt
tvistlösningsförfarande.

Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren således det visat att Innehavaren har registrerat
domännamnet <halsoteamet.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.

Som konstaterats ovan är det omtvistade domännamnet äldre än den firmaregistrering som
Sökanden grundat sin talan på. Tvistlösaren konstaterar emellertid att det i ärendet är ostridigt att
det omtvistade domännamnet, vid tiden för Innehavarens förvärvande av detsamma, var tänkt att
användas inom ramen för ett samarbete under namnet ”Hälsoteamet Tyresö”. Att Sökanden
ännu inte hade registrerats som bolag, att det överhuvudtaget var oklart i vilken form samarbetet
skulle bedrivas, och att Innehavaren sedermera blev delägare i Sökanden, innebär enligt
Tvistlösarens mening inte i sig att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det
omtvistade domännamnet.

Vidare saknas det i ärendet 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. Att Innehavaren enligt egna uppgifter
har för avsikt att använda det omtvistade domännamnet för en ny verksamhet som av inlagorna
att döma skulle förete likheter med Sökandens verksamhet, är en omständighet som enligt
Tvistlösarens mening har betydelse inte bara för frågan om ond tro, utan även talar för att
Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga.

Tvistlösaren finner därför att det tredje rekvisitet är uppfyllt.

5

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

På IIS vägnar

………………………………
Jonas Gulliksson
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