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BAKGRUND 

 

Den 13 oktober 2009 inkom Sökanden med ansökan om tvistlösning avseende domännamnet 

microsoftexchange.se, vilket domännamn registrerats av Motparten den 1 september 2008. 

 

Motparten har beretts tillfälle att inkomma med svar men har inte besvarat ansökan. 

 

 

YRKANDEN 

 

Sökanden yrkar att domännamnet microsoftexchange.se skall överföras till Sökanden. 

 

Motparten har inte avhörts i saken. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 

Microsoft är ett mjukvaruföretag och har bl. a. utvecklat en serverprogramvara för mailhantering 

och så kallad Unified Communication, det vill säga e-post, röstmeddelanden, faxmeddelanden och 

kalenderinformation. Denna serverprogramvara kallas Microsoft Exchange. Produkten 

marknadsförs i hela världen och alltså även i Sverige. Microsoft är innehavare av varumärket 

MICROSOFT som är skyddat i Sverige dels genom fyra gemenskapregistreringar dels genom sex 

svenska registreringar. Registreringarna gäller bl. a. för mjukvaruprogram och annons- och 

reklamverksamhet i enlighet med ingivna bilagor. 

 

2008.09.01 registrerade Håkan B, ägare till den enskilda firman Snabb Design Sweden 

domännamnet www.microsoftexchange.se. Domännamnet används för en webbplats vars första 

sida innehåller annonsbanners följda av tio undersidor. Sex av dessa undersidor består av 

Microsofts webbsidor vilka tillgängliggjorts genom djuplänkning inom så kallade ramar så att 

innehavarens webbadress framgår av adressfönstret och innehavarens annonsbanners kan sägas 

rama in Microsofts webbsidor. På detta sätt visas Microsoft tillhörigt material i form av 
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produktinformation, demonstrationsvideos och liknande, utan att det framgår att besökaren 

förflyttat sig till Microsofts webbplats. Återstående fyra undersidor innehåller kontaktinformation 

till innehavaren, en navigeringskarta och villkor för användning av denna webbplats. Syftet med 

innehavarens webbsida framstår därför enbart som ett sätt att generera annonsintäkter genom 

annonsbanners som ramar in Microsofts material. Detta är missvisande och direkt vilseledande för 

dem som besöker innehavarens hemsida och som söker information om Microsofts produkter. 

 

Det ifrågavarande domännamnet är förväxlingsbart med Microsofts registrerade och inarbetade 

varumärken, vilka alla besitter en hög grad av kännedom hos allmänheten. Motparten har varken 

en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet microsoftexchange.se. Eftersom Motparten 

måste ha känt till Sökandens hos den svenska  allmänheten väl kända varumärken är det sannolikt 

att Motparten vid registreringstillfället kände till de rättigheter som Microsoft har och därmed 

befunnit sig i ond tro. I vart fall måste det vara uppenbart att Innehavaren vid användningen efter 

registreringstillfället befunnit och befinner sig i ond tro. 

 

Motparten har inte funnit skäl att yttra sig. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Ett domännamn får enligt villkoren för registrering av domännamn överföras till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt 

tvistlösning kan visa rätt och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.  

 

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med en begäran om överföring av ett 

domännamn måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Det kan tilläggas att tvistlösningsförfarandet 

är avsett att bara omfatta klara fall av missbruk. 
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1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken 

 

Sökanden är innehavare av flera varumärkesregistreringar för MICROSOFT med rättsgrund i 

Sverige, bl.a. genom registrering av gemenskapsvarumärken och genom svenska registreringar. 

Sökandens varumärke innefattas i sin helhet i det omtvistade domännamnet med tillskott av ordet 

EXCHANGE, vilket avser en globalt marknadsförd produkt med betydande avsättning också i 

Sverige. Ordet EXCHANGE i kombination med Sökandens registrerade och i sig för den svenska 

allmänheten väl kända ordvarumärket MICROSOFT torde också vara ett väl inarbetat 

varukännetecken i Sverige. 

 

Tvistlösaren finner att Sökanden skall anses vara innehavare av rätt till varukännetecken, skyddat i 

Sverige, med vilket det aktuella domännamnet är förväxlingsbart.  

 

2. Rätt eller berättigat intresse  

 

Motparten tillhandahåller en webbsida under det omtvistade domännamnet, vilken inte synes 

användas till annat än att åstadkomma en anknytning till Microsoft och dess produkter, varför 

någon rätt eller berättigat intresse för Motparten att använda Sökandens kännetecken, vilka får 

anses väl ansedda, inte framträder eller ens gjorts gällande. Innehavarens användning av 

domännamnet innebär troligen risk för urvattning av Sökandens väl ansedda kännetecken och 

därtill kommer risk för vilseledanden för besökare på hemsidan www.microsoftexchange.se. 

 

Tvistlösaren kan således inte finna att Motparten skall anses ha en rätt till eller ett berättigat 

intresse av det omtvistade domännamnet.  

  

3. Ond tro    

 

Som tvistlösarna kommit fram till saknar Motparten rätt eller berättigat intresse till det 

omtvistade domännamnet. Syftet med Motpartens verksamhet kan inte uppfattas som annan än 

den som framträder av hemsidans disposition, således att söka anknytning till Sökandens 

produkter och goodwillvärden för att dra till sig annonsintäkter. Motparten får antas ha känt till 

Sökandens varumärken vid registrering och vid användning av domännamnet. 
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Mot bakgrund av Motpartens vetskap om Sökandens varumärken och syftet med registreringen 

och användningen av domännamnet finner Tvistlösaren att Motparten har varit i ond tro vid 

registrering och vid användning av domännamnet.   

 

Samtliga tre krav för att domännamnet skall överföras till Sökanden är härmed uppfyllda. 

Ansökan skall därför bifallas. 

 

 

 

På .SE vägnar 

 

 

 

Jan Rosén 

 

 

 

 

   

 

 


