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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet < myshörnan.se>.

BESLUT
Domännamnet < myshörnan.se> ska överföras till Sökanden

BAKGRUND
Sökanden har inkommit till .SE med begäran om tvistlösning för domännamnet
<myshörnan.se> och härvid yrkat att domännamnen ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnet
<myshörnan.se>.

.SE har utsett Jan Rosén att vara tvistlösare i ärendet.
YRKANDEN
Sökanden har yrkat att domännamnet <myshörnan.se> ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har bestritt yrkandet.
PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden
Sökanden, Trepe Kommanditbolag, registrerade domännamnet <myshornan.se> 2004-02-23,
och registrerade figurvarumärket MYSHÖRNAN hos PRV 2005-01-14. Domännamnet har
sedan starten använts för hemsidan www.myshornan.se, där också varumärket
MYSHÖRNAN förekommer, som är en site för så kallad tele dejting, alltså baserad på
telefoni, som Sökanden driver. Den som ringer in till Myshörnans tele dejting gör en
presentation av sig själv som andra besökare kan få höra för att sedan kunna skicka ett
meddelande för att bjuda inbjuda in den förstnämnde till att prata privat. Presentationen är
anonym, när den som talat in presentation lägger på så försvinner presentationen. Trafiken
debiteras kunden med mellan 2:50 – 3:50 SEK per minut.
Innehavaren driver genom sitt bolag Club24 AB en i viss mån konkurrerande verksamhet på
bl.a. www.club24.nu och www.linje24.se. Innehavaren till <myshörnan.se> har tidigare låtit
detta domännamn peka på nämnda bolags hemsidor, men efter Sökandens påpekande har
detta upphört. Domänen <myshörnan.se> har för närvarande inget innehåll alls, men
hemsidorna Club24.nu m fl erbjuder inte bara teledejting utan även telefonsex, något som är
besvärande för Sökandens verksamhet och en företeelse som Sökandens företag inte alls vill
bli förknippad med.
I januari 2015 erbjöds Innehavaren ett belopp om 5000 SEK för att överföra domännamnet
<myshörnan.se> till Sökanden, men Innehavaren avböjde detta erbjudande.
Innehavaren
Innehavaren registrerade domännamnet <myshörnan.se > 2008-03-12, alltså c:a fyra år efter
det att <myshornan.se> registrerades. Sökanden har således under åtskilliga år tolererat
användningen av Innehavarens domännamn utan invändningar förrän år 2015.
Ordet ”myshörnan” bör vara ett allmängiltigt ord och ett beskrivande namn på en
affärsrörelse. Innehavaren har alltsedan starten haft planer på att använda domännamnet för en
affärsverksamhet med försäljning av sexleksaker på en e-handelsplattform. En sådan
verksamhet har inte startats ännu, men är alltjämt aktuell på planeringsstadiet.
Någon med Sökanden konkurrerande verksamhet bedriver inte Innehavaren. Trepe
Kommanditbolag sysslar med teledejting, dit intresserade kan ringa och prata med varandra,
under det att linje.24 är en telefonsexlinje. Även om båda företagen använder telefoni som
kommunikationskanal så är målgrupperna för de båda verksamheterna helt olika. Inte heller
om Myshörnan.se blir verklighet - den planerade plattformen för sexleksaker - så kommer
något konkurrensförhållande att uppkomma med Sökandens verksamhet.

Innehavaren registrerade år 2010 firman MYSHÖRNAN hos Bolagsverket.
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 motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till
domännamnet. Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att en Sökandes yrkande om
överföring ska kunna bifallas.
Rättighet med rättsgrund i Sverige
Av registreringsbeviset framgår att varumärket MYSHÖRNAN i figur (alltså vad avser
bokstäverna) sedan 14 januari 2005 är registrerat för Sökanden, därmed i tiden efter
registreringen av domännamnet <myshornan.se>, vilket registrerades den 23 februari 2004.
Sökanden kan inte med säkerhet anses i ärendet ha gjort gällande och åberopat en rätt till
ordvarumärket på grund av inarbetning sedan registreringarna gjordes och hemsidan
www.myshornan.se började användas. Tvistlösaren finner likväl att Sökanden visat belägg för
sådan inarbetning, sannolikt vid tidpunkten för Innehavarens registrering av <myshörnan.se>
eller åtminstone i tiden därefter. Domännamnet <myshörnan.se> är således identiskt med
Sökandens skyddade kännetecken.
Ond tro och berättigat intresse
Det s.k. ondtrosrekvisitet gäller om domännamnet har registrerats eller eljest använts i ond
tro. Innehavaren har registrerat <myshörnan.se> och nyttjat Sökandens registrerade
domännamn och kännetecken sedan dessa varit registrerade i mer än fyra år och kontinuerligt
använts i kommersiell telefoniverksamhet, teledejting, jämte benämningen Myshörnan på
hemsidan www.myshornan.se. Detta har skett på ett sätt, genom erbjudande av telefonsex,
som är till men för Sökandens verksamhet med teledejting, något som måste ha varit
uppenbart för Innehavaren. Innehavarens registrering eller i vart fall användning sedermera av
domännamnet får därmed sägas ha skett i ond tro. Att Sökanden synes ha förhållit sig passiv
till Innehavarens registrering och användning kan inte anses innebära att Innehavaren därmed
fått ett berättigat intresse enligt registreringsvillkoren för .SE, oavsett om domännamnet
registrerats i ond tro eller inte. Inte heller i övrigt är visat att omständigheterna är sådana att
Innehavaren kan anses ha ett berättigat intresse till domännamnet enligt registreringsvillkoren.
På grundval av det som framgått ovan finner Tvistlösaren att det föreligger sådan likhet
mellan domännamnet och sökandens skyddade kännetecken som anges i .SE:s
registreringsvillkor, att användning av domännamnet skett i ond tro och att Innehavaren inte
har något berättigat intresse av domännamnet.

På .SE:s vägnar

………………………………
Jan Rosén
(tvistlösare)

