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Domännamnet <tv10play.se> ska överföras till Sökanden, Modern Times Group MTG AB 

 

 

 

BAKGRUND 

Sökanden är innehavare av Gemenskapsvarumärkena Nr 009016965 TV10 samt Nr 

009017021 TV10 PLAY, sökta den 9 april 2010 och registrerade den 27 september 2010 för 

tjänster i klasserna 35, 38 och 41. 
 

Det omtvistade domännamnet registrerades för Innehavaren den 1 juli 2011.  

 

Sökanden ansökte den 3 april 2013 om överföring av <tv10play.se>.  



Innehavaren inkom med svar den 9 maj 2013. 

 

Mot bakgrund av Sökandens begäran att ansökan ska prövas av tre Tvistlösare, utsåg .SE den 

23 maj 2013 Petter Rindforth, Jon Dal och Per Carlson som Tvistlösare, att avgöra ärendet 

senast den 22 juli 2013. 

 

YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet <tv10play.se> ska överföras till Sökanden, Modern 

Times Group MTG AB. 

 

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

Sökanden är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Sökanden grundades 1987 

och uppger att Sökanden idag är ett globalt företag med fokus på den nordiska marknaden, 

verksam inom de sex affärssegmenten Fri-TV Skandinavien, Betal-TV Norden, Fri-TV 

Tillväxtmarknader, Betal-TV Tillväxtmarknader, CTC Media och Övriga Verksamheter.  

TV10, som lanserades den 7 september 2010, är den fjärde fri-TV kanalen i Sverige. TV10 

sänder en blandning av sport och faktaprogram och riktar sig främst mot en manlig målgrupp i 

åldrarna 25-59. TV10 har även härefter visat flertalet landskamper med tittarsiffror över en 

miljon. TV10 investerade 5 MSEK i externa mediaköp (Aftonbladet, Metro, Expressen m.m.) 

i samband med lanseringen. Fortlöpande har TV10 i egna MTG-media marknadsfört kanalen 

för 40 MSEK, men även satsat på extern marknadsföring i form av bl a sponsringskampanjer.  

Enligt Sökanden har varumärket TV10 en mycket omfattande spridning i Sverige, och 

hänvisar till mediamätningar. 

Sökanden skickade ett varningsbrev till Innehavaren den 13 februari, 2013, och gjorde i detta 

Innehavaren uppmärksam på varumärkesintrånget och begärde att domännamnet skulle 

överföras till Sökanden med omedelbar verkan. Innehavaren förnekade i sitt svar att Sökanden 

skulle ha några som helst i rättigheter i <tv10play.se> och anklagade bland annat Sökanden 

för att göra sig skyldig till immaterialrättsbedrägeri (även känt som ”reverse domain name 

hijacking). Då Sökanden önskade återta domännamnet utan ytterligare fördröjning, erbjöds 

Innehavaren en ersättningssumma på 1 000 SEK. Innehavaren replikerade och erbjöd sig att 

överföra domännamnet mot en ersättning på 40 000 SEK. Sökanden valde att inte fortsätta 

förhandlingarna med Innehavaren då Sökanden har blivit uppmärksam på att <tv10play.se> 

har lagts ut till försäljning på en auktionssida för domännamn. 

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet den 18 maj 2011. Domännamnet 

användes, fram till nyligen, i samband med en hemsida innehållandes sponsrade länkar, vilka 

bl a ledde till några av Sökandens främsta konkurrenter.  

Sökanden hävdar att <tv10play.se> ”utgörs” av Sökandens registrerade varumärken TV10 

och TV10 PLAY.  Sökanden menar att TV10 måste anses som ett väl ansett varumärke på den 



svenska marknaden och att användningen av TV10 i ett domännamn riskerar att skada 

varumärkets anseende och leda till förväxling på marknaden. Mot bakgrund av att termen 

”TV10 PLAY” är nära kopplad till Sökanden (och vilket även är identiskt med dennes 

varumärke) är det troligt att <tv10play.se> genererar en stor mängd besökare som egentligen 

haft för avsikt att besöka Sökandens hemsida.  

Enligt Sökanden har Innehavaren ingen rätt eller berättigat intresse till det omtvistade 

domännamnet, då Innehavaren inte har några varumärkes- eller firmarättigheter som 

motsvarar <tv10play.se>, och inte heller är allmänt känd under domännamnet. 

Sökanden menar att Innehavaren registrerat domännamnet i syfte att för egen vinnings skull 

tillskansa sig besökare som ämnat besöka Sökandens hemsida och på så sätt störa Sökandens 

affärsverksamhet.  

 

Avslutningsvis anför Sökanden att Innehavaren såväl registrerat som använt <tv10play.se> i 

ond tro. Med tanke på Sökandes välkända varumärke och verksamhet, måste Innehavaren haft 

kännedom om varumärket och Sökandens verksamhet i övrigt vid registreringstillfället. 

Domännamnet har vidare använts i samband med en sida innehållandes flertal sponsrade 

länkar. Till detta kommer, enligt Sökanden, att Innehavaren synes ha systematiskt registrerat 

domännamn innehållandes andra varumärken. 

 

Innehavaren 

 

Innehavaren bestrider Sökandens yrkande om överlåtelse av <tv10play.se> och menar att 

Sökanden registrerade det anförda varumärket enbart för att komma åt domännamnet. Enligt 

Innehavaren har Sökanden aldrig haft någon tjänst som heter TV10 PLAY. 

 

Innehavaren bekräftar att dialog har förts mellan Sökanden och Innehavaren under våren 

2013, då Innehavaren tydligt förklarat att det omtvistade domännamnet varit registrerat och 

använts sedan 2007 – långt innan Sökanden ens ansökt om varumärkesskydd. 

 

Enligt Innehavaren har Sökanden därmed gjort sig skyldig till ”reverse domain name 

hijacking”. 

 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” ska ett 

domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om  

 

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett kännetecken 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 vilket har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning 

 

Sökanden har två Gemenskapsvarumärken, båda ansökta 9 april 2010 och registrerade den 27 

september 2010, och vilkas skydd gäller inom hela EU inklusive Sverige: 

 

Nr 009016965 TV10 (ord) 

Nr 009017021 TV10 PLAY (ord) 

 

Som Sökanden angivit, ska vid jämförelsen mellan Sökandens kännetecken och det 

omtvistade domännamnet bortses från toppdomänen, i detta fall .se.  

 

Mellan TV10 PLAY och <tv10play> består den enda skillnaden att domännamnet, av rent 

tekniska skäl, är hopskrivet till ett ord.  

 

Mellan TV10 och <tv10play> består skillnaden i att det omtvistade domännamnet innehåller 

sökandens varumärke TV10, följt av ordet ”play”. Att domännamn innehåller flera tecken och 

orddelar än en sökandes skyddade namn, behöver dock inte innebära att domännamnet skiljer 

sig tillräckligt mycket från det skyddade namnet, t ex varumärket, ifråga.  I nu aktuellt ärende, 

är ordet ”play” i Sökandens märken ägnat att uppfattas som beteckning på en viss del av 

Sökandens verksamhet och de tjänster som Sökandens varumärke omfattar. 

 

Det är Tvistlösarnas uppfattning att domännamnet <tv10play.se> liknar Sökandens 

varumärken, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt. 

 

Ond tro 

 

Enligt registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se, är innehavaren av ett domännamn 

vid var tid skyldig att se till att det valda domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet, 

eller på annat sätt strider mot gällande författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka 

förargelse. 

 

I nu föreliggande fall registrerades det omtvistade domännamnet första gången den 28 

februari 2010, i namnet av ”TL”. Domännamnet avregistrerades den 13 maj 2011 p g a 

obetald avgift, och släpptes för nyregistrering den 18 maj 2011. Domännamnet 

nyregistrerades den 18 maj 2011 i namnet av ”MS”. Ägarbyte av <tv10play.se> till 

Innehavaren skedde den 1 juli 2011. I detta fall utgör därför nyregistreringen den 18 maj 2011 

en utgångspunkt för bedömningen av om ond tro förelegat.  

 

Domännamnet är således registrerat mer än ett år efter det att Sökanden ingav ansökningar för 

de båda gemenskapsvarumärkena. 

 

Innehavaren har använt < tv10play.se> för en hemsida med länkar till såväl Sökanden som 

Sökandens konkurrenter. 

 

Tvistlösarna kan, mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet, inte dra annan slutsats än 

att Innehavaren, med kunskap om Sökandens kännetecken och verksamhet, registrerat det 

omtvistade domännamnet i ond tro, väl medveten om likheten med Sökandens kännetecken 

och i akt och mening att utnyttja denna likhet, samt sedan använt <tv10play.se> i ond tro 

genom att bl a peka domännamnet till hemsidor för konkurrenter till Sökanden. 

 



Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösarna slutsatsen att domännamnet både registrerats 

och använts i ond tro. 

 

Berättigat intresse 

 

Av omständigheterna i ärendet, får anses visat att Sökanden inte har givit Innehavaren något 

tillstånd att registrera ett med Sökandens kännetecken förväxlingsbart domännamn. 

 

När det gäller frågan om Innehavaren har ett berättigat intresse, konstaterar Tvistlösarna att:  

 

- Domännamnet är i princip identiskt med sökandens varumärke TV10 PLAY och 

förväxlingsbart med TV10 

- Domännamnet har använts för en hemsida med länkar till sökandens konkurrenter 

- Innehavaren har krävt oskälig ersättning av sökanden för att överlåta domännamnet 

- Innehavaren har därefter lagt ut domännamnet till försäljning 

 

Att på ovan angivet sätt registrera och använda ett domännamn som uppenbart är 

förväxlingsbart med annans kännetecken, och sedan först använda detta för att – mot 

förmodad betalning - länka detta till konkurrenters hemsidor, för att sedan lägga ut 

domännamnet till högstbjudande, kan aldrig ge upphov till ett berättigat intresse. 

 

Mot bakgrund av samtliga ovanstående omständigheter drar Tvistlösarna slutsatsen att 

Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet < tv10play.se>.  

 

“Reverse Domain Name Hijacking” 

 

I Innehavarens svar, liksom i Sökandens beskrivning av ärendet, synes Innehavaren hänvisa 

till vad som beträffande den tvistlösningsprocess som avser generiska toppdomäner och ett 

antal landstoppdomäner (dock inte bl a .se), nämligen Uniform Dispute Resolution Policy 

(UDRP), kan anföras mot Sökanden: ”Reverse Domain Name Hijacking”. 

 

Detta innebär att tvistlösare har möjlighet att notera att en sökande använder 

tvistlösningsförfarandet i ett ond tros försök att få ett domännamn överfört till sig. 

 

Tvistlösarna konstaterar dels att registreringsvillkoren för .se inte innehåller någon särskild 

reglering av “Reverse Domain Name Hijacking”, dels att det inte finns något i detta ärende 

som indikerar att Sökanden försökt utnyttja ATF förfarandet för att otillbörligen söka få det 

omtvistade domännamnet överfört till sig. Se i övrigt vad som ovan anförts. 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………     …………………………… ………………………….. 

Petter Rindforth (ordf.)            Jon Dal  Per Carlson 

 

 


