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BAKGRUND 

Det omtvistade domännamnet registrerades den 14 maj 2007. 
 
I ansökan daterad den 30 september 2010 har sökanden ansökt om tvistlösning och begärt att 
ansökan ska prövas av en tvistlösare. 
  
Motparten har inom den angivna svarsfristen på 30 dagar inte inkommit med något svar. 
 
Tvistlösaren har inte funnit anledning att begära in någon komplettering enligt § 14 i 
Förfaranderegler för ATF. 
 

YRKANDEN 

Sökanden har begärt att domännamnet < kamagra.se > överförs till sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden har anfört följande. 
 
Sökanden har som verksamhet att sälja receptfria kosttillskott och naturläkemedel via sin nätbutik 
på internet. 
 
Sökanden innehar sedan överlåtelse skett den 19 augusti 2010, den svenska 
varumärkesregistreringen nr 0387505, KAMAGRA, gemenskapsregistreringen nr 6722201, 
KAMAGRA samt ansökan om registrering i EU nr 5760467, KAMAGRA. Alla 
registreringar/ansökningar avser varor i klasserna 5, 29, 30 och 32. 
 
Det omtvistade domännamnet innefattar Sökandens varumärke i sin helhet. Kännetecknet 
KAMAGRA har en hög ursprunglig särskiljningsförmåga. Förväxlingsbarheten mellan det 
omtvistade domännamnet och Sökandens registrerade varumärken jämte varumärkesansökan är 
uppenbar.     
 
Motparten är inte allmänt känd under det omtvistade domännamnet. Sökanden eller den tidigare 
innehavaren har inte heller gett något tillstånd för Motparten att använda sig av kännetecknet 
eller registrera det omtvistade domännamnet. Det omtvistade domännamnet används uteslutande 
för att locka till sig kunder och intäkter genom användningen av kännetecknet KAMAGRA. 
Användningen innebär kommersiell skada för Sökanden. 
 
Sedan domännamnet registrerades har det använts för försäljning av direkt med Sökanden 
konkurrerande produkter i Sverige. Försäljningen har skett utan tillstånd eller licens av den 
dåvarande varumärkesinnehavaren. Motparten har därigenom avsiktligen genom att locka till sig 
internetanvändare genom att använda sig av det med Sökandens registrerade varumärke 
förväxlingsbara domännamnet vilselett internetanvändare att tro att det finn ett legitimt samband 
mellan Motpartens produkter och Sökandens varumärken. Sökanden har därutöver själv hindrats 
att registrera det omtvistade domännamnet vilket inneburit störande av dess verksamhet. 
 
Den tidigare innehavaren av registreringarna sam ansökan har vid sammanlagt tre tillfällen 
skickat varningsbrev till Motparten med krav på att domännamnet skall överföras och att 
verksamheten skall upphöra. Efter överlåtelsen har Sökanden för egen del den 25 augusti 2010 
översänt varningsbrev med samma innehåll. Breven har postats till Indien och e-postats till den 
hos .SE uppgivna e-postadressen.   
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TVISTLÖSARENS SKÄL 

Administrationen av den nationella toppdomänen .se är reglerad i lag. Vid registrering av ett 
domännamn skriver man också under de Allmänna villkor som innebär att man genom beslut i ett 
alternativt tvistlösningsförfarande kan mista sin registrering. Det alternativa 
tvistlösningsförfarandet bygger på det förfarande som framarbetats av den internationella 
organisationen Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, som ansvarar för 
den internationella koordineringen av toppdomäner som världen över.   
 
Ett domännamn kan, enligt de Allmänna villkoren punkt 6.4 c), i samband med 
tvistlösningsförfarande avregistreras eller överlåtas till den som begärt sådant förfarande om 
domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. varukännetecken eller 
näringskännetecken vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan 
visa rätt, och 
– Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och 
– Domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 
 
Tvistlösaren gör följande bedömning. 
 
Förväxlingsbart med varu- eller näringskännetecken vilka har rättsgrund i Sverige 
 
Sökanden är för närvarande inte ännu registrerad i de relevanta varumärkesregistren som 
innehavare för de åberopade varumärkesregistreringarna samt ansökan i EU. Sökanden har 
emellertid bifogat en överlåtelsehandling underskriven av behörig firmatecknare. Tvistlösaren 
finner mot denna bakgrund att Sökanden har rätt att åberopa de berörda registreringarna och 
ansökan. 
 
Det omtvistade domännamnet är, efter att toppdomänen avlägsnats i enlighet med etablerad 
konsensus, identisk med Sökandens åberopade varumärke KAMAGRA. Det första kriteriet är 
således uppfyllt. 
 
Berättigat intresse 
 
Sökandens varumärke ingår i Motparten firma. Av underlaget framgår emellertid att det 
omtvistade domännamnet använts för att saluföra produkter under Sökandens varumärke 
KAMAGRA. Detta pekar mot att Motparten använder det omtvistade domännamnet i 
kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenten till skada för Sökandens varumärke. Motparten 
har inte heller inkommit med något som mot Sökandens påståenden tyder på att berättigat 
intresse föreligger. Tvistlösaren finner därför att även det andra kriteriet är uppfyllt. 
 
Ond tro 
 
 
Eftersom reglerna som avser toppdomänen .SE förutsätter att domännamnet endera skall ha 
registrerats eller använts i ond tro (det är alltså inte fråga om kumulativa krav såsom det är 
beträffande flera internationella generiska toppdomäner), är det enligt tvistlösaren tillräckligt att 
Sökanden, efter att överlåtelsen skett, skickat ett varningsbrev där man gör gällande sina 
rättigheter för att Motparten skall försättas i ond tro beträffande användningen. Enligt 
tvistlösarens mening läkes på detta sätt eventuell passivitet från den tidigare 
varumärkesinnehavarens sida.  
 
De Allmänna villkoren anger som exempel på en registrering i ond tro att domännamnet 
registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken 
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eller sin rättighet i ett domännamn eller – att domännamnet registrerats i syfte att störa 
affärsverksamheten för en konkurrent. 
Mot bakgrund av motpartens användning av det omtvistade domännamnet och den oemotsagda 
uppgiften att parterna är konkurrenter framstår det som uppenbart för tvistlösaren att det 
omtvistade domännamnet används för att störa konkurrentens verksamhet och för att vilseleda 
dem som söker sig till domännamnet ifråga. Tvistlösaren finner således att domännamnet används 
i ond tro.  
 
Då alla kriterier är uppfyllda skall sökandens ansökan bifallas och domännamnet ifråga överföras 
till sökanden.     
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Jonas Gulliksson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


