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SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <roa.se>.

BESLUT

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <roa.se> lämnas utan bifall.

BAKGRUND
Sökanden, Roligt & Allvar Produktion i Stockholm AB, lämnade in en ansökan om alternativ
tvistlösning avseende domännamnet <roa.se> till .SE den 19 juni 2013. Sökanden begärde att
ansökan ska prövas av tre tvistlösare och har utsett Petter Rindforth till tvistlösare.
Innehavaren har den 1 juli 2013 i ett bemötande av ansökan bestridit Sökandens yrkande om
överföring av domännamnet samt utsett Jon Dal till tvistlösare.
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) har därefter ut sett Bengt Eliasson till tvistlösare och
ordföranden. Ärendet överlämnades till tvistlösarna för avgörande den 10 juli 2013.
YRKANDEN
Sökanden yrkar att domännamnet <roa.se> ska överföras till Sökanden.
PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden
Sökandens rättighet till domänen
Komikeragenturen ROA grundades 2008 med syfte att ge komikerna en egen stabil humor
plattform där de kunde få trygghet och hjälp att utvecklas tillsammans. ROA har fortsatt att
utvecklas och är idag agenter åt Sveriges bästa komiker.
Innehavaren av domännamnet har handlat i ond tro
Innehavaren, Fredric F, driver ett företag som via http://premium.nu sysslar med investering i
domäner och webbplatser genom att köpa billiga domännamn och erbjuda privatpersoner och
företag att förvärva dessa till ett högre pris. För några år sedan erbjöd Fredric F ROA att
förvärva domännamnet <roa.se> för 50.000 kronor, men ROA tackade nej till erbjudandet.
Berättigat intresse
Genom sin verksamhet profiterar Innehavaren i sin verksamhet genom att driva handel med
domännamn, som han inte har ett egenintresse av. Medan ROA är ett etablerat varumärke
inom humor och standup och vill genom domännamnet <roa.se> skapa en ännu starkare
anknytning till sitt verksamhetsområde.
Bevisning
Sökanden har som bevisning åberopat ett registreringsbevis från Bolagsverket utvisande
firman Roligt & Allvar Produktion i Stockholm AB samt en skärmdump från premium.nu´s
webbsida.

Innehavaren
Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande samt påpekat att han aldrig begärt 50.000 kr för
domännamnet <roa.se>. Däremot hade parterna en del kontakter i maj 2010 angående en
överföring av domännamnet men Sökanden återkom aldrig med något konkret bud.
När domännamnet <roa.se> blev tillgängligt för registrering den 2 april 2010 enligt principen
först till kvarn registrerade Innehavaren domännamnet i sin verksamhet. Orsaken var att en
tre-tecken domän är lätt att komma ihåg och passar bra för hemsidor om underhållning.
TVISTLÖSARNAS SKÄL
Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ”.SE”
tillämpas principen ”först till kvarn”, innebärande att ansökningar om tilldelning prövas i den
ordning de förs in i .SE:s register.
Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen .SE, punkt 7.2,
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är
identiskt med eller liknar ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) – en titel på annans
skyddade litterära eller konstnärliga verk – ett namn som skyddas genom förordningen om
vissa officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning
som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som
skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket
den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond
tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige
Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt eller liknande med ett domännamn ska
bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen.se i domännamnet. Sökanden
har inte visat att han är innehavare av ett med domännamnet <roa.se> identiskt eller liknande
kännetecken, som genom registrering eller inarbetning har rättsgrund i Sverige.
Den av Sökanden åberopade bevisningen i form av ett registreringsbevis från Bolagsverket
för firman Roligt & Allvar Produktion i Stockholm AB styrker inte att ROA är ett för
Sökanden registrerat kännetecken.
Mot bakgrund härav finner tvistlösarna att Sökanden inte innehar ett med domännamnet
<roa.se> identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige. Kravet på att
domännamnet ska vara identiskt eller liknande med ett kännetecken med rättsgrund i Sverige
och som Sökanden har rätt till är således inte uppfyllt.
Det finns mot bakgrund härav inte någon anledning att pröva om Innehavaren ska anses vara i
ond tro eller om det föreligger någon rätt eller berättigat intresse för Innehavaren.

Ansökan om överföring ska därför lämnas utan bifall.

På .SE:s vägnar

………………………………
Bengt Eliasson (ordf.)

……………………………
Petter Rindforth

…………………………..
Jon Dal

