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SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <trensmar.se>.

BESLUT
Domännamnet <trensmar.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Sökanden, Britt T, lämnade in ansökan om alternativ tvistlösning den 4 mars 2015 och
begärde att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Ansökan innefattade inte någon begäran om
påskyndat förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren.
Ansökan har inte besvarats av Innehavaren, varför ärendet ska överlämnas till tvistlösaren för
avgörande inom 30 dagar.

YRKANDEN
<trensmar.se> ska överföras till Sökanden
PARTERNA HAR ANFÖRT

<trensmar.se>. Vilket resulterade i att Innehavaren registrerade domännamnet

TVISTLÖSARENS 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 i ärendet visat att han är innehavare av ett med domännamnet <trensmar.se> liknande
kännetecken i form av firman Foto TRENSMAR, som genom registrering har rättsgrund i
Sverige. Ordet Foto i firman får mot bakgrund av firmans verksamhet anses vara rent
beskrivande, varför det med domännamnet gemensamma ordet TRENSMAR därmed utgör
dominanten i firman. Således är det första rekvisitet att Sökanden ska ha en rättighet med
rättsgrund i Sverige därmed uppfyllt.
Av vad som anförts av Sökanden får det anses vara troligt att Innehavaren, mot bakgrund av
de kontaktförsök som gjorts från Sökandens sida, i vart fall använt domännamnet i ond tro. Då
Innehavaren inte bemött vad som framförts av Sökanden i ansökan har det inte framkommit
några andra omständigheter som tyder på att det skulle ha förelegat ett berättigat intresse för
Innehavaren att registrera domännamnet.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall ansökan bifallas och domännamnet
<trensmar.se> överföras till Sökanden.

På .SE:s vägnar

………………………………
Bengt Eliasson

