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Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <primatelounge.se>. 

 

 

 

Beslut 

 
Domännamnet <primatelounge.se> ska överföras till Sökanden, Primate Lounge AB. 
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Bakgrund 

 

Sökanden är ett svenskt aktiebolag, med Primate Lounge AB som registrerad firma sedan 2009, 

och bedriver verksamhet i form av kampsportsträning, fysträning (gympa) och därmed förenlig 

verksamhet. 

Det omtvistade domännamnet registrerades den 15 april 2013. 

Den 2 januari 2016 ingav Sökanden en Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för 

domännamnet <primatelounge.se> till IIS.  

Innehavaren har inte inkommit med formellt svaromål inom föreskriven tidsfrist, enbart ett kort e-

mail till IIS den 11 januari 2016, där Innehavaren meddelade att denne var villig att överlåta det 

omtvistade domännamnet ”for free”. 

IIS utsåg den 9 februari 2016 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 10 

mars 2016. 

Enär Ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvist-

lösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .SE (ATF), ska Tvistlösaren fatta beslut i 

tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Innehavarens informella svar, och gällande ATF-

regler. Förfarandespråket är svenska. 

Yrkanden 

Sökanden har yrkat att domännamnet <primatelounge.se> ska överföras till Sökanden, Primate 

Lounge AB. 
 

Innehavaren har kort bekräftat att Innehavaren godtar sådan överföring utan ersättning. 

Parterna har anfört 

Sökanden 

Sökanden anger att ordet i det omtvistade domännamnet är Sökandens registrerade 

boalgsnamn/firma, vilket registrerades 2009.. 

Domännamnet <primatelounge.se> innehades tidigare av en f d firmatecknare till Sökanden, men 

p g a slarv förnyades inte domännamnet, och <primatelounge.se> togs då över av Innehavaren, 

vilken enligt Sökanden är en ”nätpirat”  som använder det omtvistade  domännamnet för spam / 

sökmotoroptimering. 

Anledningen till att att Sökanden har ingivit ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande först 

nu, är att Sökanden nyligen kommit övervunnit tidigare ekonomiska svårigheter. 

Sökanden anser att då Sökanden äger kännetecknet PRIMATE LOUNGE, och Innehavaren 

enbart använder det omtvistade domännamnet  för att sprida ”spam” avseende spel, lån, mm, 

drar Sökanden slutsatsen att Innehavaren använder Sökandens namn för egen vinning – särskilt 

med hänsyn till att <primatelounge.se> tidigare innehades av Sökanden. 

Sökanden anser att registreringen av <primatelounge.se> har skett i ond tro. 

Innehavaren 

Innehavaren är villig att överlåta <primatelounge.se> utan ersättningskrav.  
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Innehavaren har i övrigt inte bemött Sökandens påståenden om rättighet med rättsgrund i 

Sverige, ond tro eller avsaknad av rätt/berättigat intresse. 

Tvistlösarens skäl 

Enligt ”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 exempelvis ett varukännetecken, ett 

näringskännetecken, eller en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, 

som 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. 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.  

 

Kännetecken som har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning 

 

Sökanden har som grund för sin talan hänvisat till att Sökandens sedan 2009 registrerade firma 

är Primate Lounge AB, och till stöd för detta ingivit kopia av registreringsbevis från Bolagsverket 

där det framgår att nämnda firma registrerades den 4 juni 2009. 

 
Det omtvistade domännamnet är <primatelounge.se>. Vid bedömningen om detta liknar 

Sökandens näringskännetecken ska enligt svensk och internationell praxis bortses från den del 

av domännamnet som avser den svenska nationella toppdomänen (.se).  

Vid registrering av domännamn som består av två eller flera ord, måste dessa av tekniska skäl 

skrivas samman, antingen med bindestreck mellan orden, eller – som i nu aktuellt fall – som ett 

ord. Det omtvistade domännamnet är därigenom i princip identiskt med Sökandens i Sverige 

registrerade firma. 

Det är således Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <primatelounge.se> är identiskt med 

Sökandens näringskännetecken, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa 

rätt. 

 

Ond tro 

Sökanden är ett svenskt företag, medan Innehavaren är registrerad på Malta.  

Som visas av Sökanden pekas dock det omtvistade domännamnet till en hemsida med enbart 

svensk text och länkar till olika svenskbaserade spelsidor och dejtingsidor.  

Innehavaren har beretts tillfälle att kommentera och tillbakavisa Sökandens påstående att 

<primatelounge.se> är registrerat och används i ond tro, men har avstått från detta och valt att 

enbart medge överföring. 

Tvistlösaren kan därför inte dra någon annan slutsats än att <primatelounge.se> både 

registrerats och används i ond tro. 

 

 

Rätt eller berättigat intresse 
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Det framgår tydligt av Sökandens information att Innehavaren inte har från Sökanden erhållit 

någon rätt att registrera <primatelounge.se> .  

 

Sökandens registrerade firma är särskiljande, och utifrån det utdrag ur den hemsida som är 

kopplad till det omtvistade domännamnet framgår ingen uppgift som tyder på att Innehavaren 

använder ”primatelounge” av annan anledning än att dra otillbörlig nytta av kännedomen om 

Sökandens firma.  

 

Tvistlösaren drar slutsatsen att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till det 

omtvistade domännamnet. 

 

 

 

 

På IIS vägnar 

 

 

………………………………  

Petter Rindforth 

 


