
1 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

Box 7399, 103 91 Stockholm 

Tel 08-452 35 00  Fax 08-452 35 02, atf@iis.se 

Org. nr 802405-0190  www.iis.se 

 

 
 

 

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2009-10-21    335 
 
 

SÖKANDE 

Svenska Domäner AB  

114 57 Stockholm 

 

MOTPART 

Stefan B  

105 08 Tallinn 

Estland 

 
 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet svenskadomäner.se 
 
 

 
 
 
SE meddelar följande 

 

BESLUT 

Tvistlösaren lämnar ansökan om överföring av domännamnet svenskadomäner.se utan bifall. 
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BAKGRUND 

Stefan B registrerade den 11 november 2003 domännamnet svenskadomäner.se.   

 

Den 19 augusti 2005 registrerades domännamnet svenskadomaner.se. Domännamnet innehas av AB 

Svenska Domäner. 

 

YRKANDEN 

AB Svenska Domäner har i ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande yrkat att domännamnet 

svenskadomäner.se skall överföras till bolaget. Som grund för yrkandet har bolaget åberopat att det 

innehar ensamrätten till firman (näringskännetecknet) AB Svenska Domäner och att motpartens 

registrering och användning av domännamnet svenskadomäner.se är skadlig för bolaget. 

 

Stefan B har bestritt bifall till ansökan. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Av utredningen i ärendet framgår. 

 

AB Svenska Domäner bildades den 16 juni 1998. Bolaget ändrade den 29 september 1998 sin 

firma till Mathias Karlsson Computer Education Service AB. Bolagets verksamhet är att bedriva 

webbhotell och administrera domänregistreringar och därmed förenlig verksamhet. 

 

Den 11 november 2003 registrerade Stefan B domännamnet svenskadomäner.se.       

 

Den 27 december 2004 ändrade AB Svenska Domäner sin dåvarande firma – Mathias Karlsson 

Computer Education Service – till Svenska Domäner AB. Bolaget registrerade den 19 augusti 

2005 domännamnet svenskadomaner.se. 

 

Den 7 maj 2009 registrerade AB Svenska Domäner sin nuvarande firma. 

 

AB Svenska Domäner har till närmare utveckling av sin ansökan anfört att bolaget använder sin 

firma (sitt näringskännetecken) för att bl.a. sälja domännamn på Internet. Stefan B registrering 

och användning av sitt domännamn skadar därför bolaget, särskilt som namnet används i 

tveksamma syften utan något som helst samband med domännamnsverksamhet. 
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Stefan B har invänt att hans syfte med användningen av domännamnet svenskadomäner.se är – och 

har varit – att tillhandahålla information till allmänheten om svenska domäner och hur man 

registrerar dessa. 

 
 
Tvistlösaren gör följande bedömning. 

 

Av registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .se  följer att vid registrering av ett 

domännamn gäller en ”först-till-kvarn”-princip, dvs. ansökningar om registrering sker i 

turordning. Vidare gäller bl.a. att ett domännamn inte kan registreras om det är identiskt med ett 

tidigare registrerat domännamn (p.3.1.2  och 3.2.4  i villkoren). 

 

Ett registrerat domännamn får dock, enligt villkoren, inom ramen för ett s.k. alternativt 

tvistlösningsförfarande överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet (sökanden). 

Förutsättningarna för detta är att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. ett 

näringskännetecken (en firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt 

tvistlösningen kan visa rätt, att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet och att domännamnet registrerats eller använts i ond tro (p 6.4 c i villkoren). 

Samtliga tre förutsättningar måste vara för handen för att ansökan skall kunna bifallas. Det kan 

tilläggas att, allmänt sett, överföring av domännamn kräver att det klart framgår att 

förutsättningar finns för överföring 

 

Den fråga som uppkommer i detta ärende är främst om AB Svenska Domäners firma, som 

tidsmässigt ligger efter registreringen av domännamnet svenskadomäner.se innebär att 

domännamnet tillkommit eller använts i ond tro.  

 

Enligt ordalydelsen av den nämnda villkorsbestämmelsen framgår inte att den rätt som åberopas 

till stöd för överföring av domännamnet måste vara äldre än namnet. Någon s.k. prioritetsprincip 

går således inte att utläsas av ordalydelsen.  

 

Inte desto mindre måste huvudregeln sägas vara att om den rätt som sökanden åberopar för 

tvistlösningsförfarandet är yngre än domännamnsregistreringen så utesluter det ond tro hos 

domännamnsinnehavaren. Särskilda omständigheter kan emellertid innebära att 

prioritetsprincipen får falla tillbaka. Så kan t.ex. vara fallet om domännamnsinnehavaren är klart 
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medveten om den rättighet som grundar tvistlösningsförfarandet och det framstår som klart att 

syftet med registreringen är att få en fördel av förväxling mellan domännamnet och rättigheten. 

 

Enligt tvistlösaren kan de omständigheter som AB Svenska Domäner hänfört sig till i detta fall 

inte sägas visa att Stefan B när han registrerade domännamnet var medveten om att bolaget senare 

skulle ändra sin firma så att den kom att innehålla orden ”Svenska Domäner”. Inte heller kan det 

mot bakgrund av att parterna, såvitt framkommit, har olika syften med sina domännamn anses 

vara visat att Stefan B med sin registrering varit ute efter att få fördel som en följd av 

namnlikheten. Stefan B domännamnsregistrering kan därför inte sägas ha tillkommit eller använts 

i ond tro. Förutsättning för att bifalla ansökan saknas därmed. 

 
 
 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Tomas Norström 
   
 

 


