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BAKGRUND 

 
Den 6 januari år 2010 ansökte Urban Outfitters, Inc (”Sökanden”) om Alternativt 
tvistlösningsförfarande för domännamnet <urbanoutfitters.se> samt betalade ansökningsavgiften 
till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (”.SE”) den 7 januari år 2010. 
 
.SE förelade Danial N (”Motparten”) att inkomma med svaromål senast den 15 februari år 2010. 
Motparten har inte besvarat ansökan. 
 
Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg .SE Johan 
Sjöbeck som tvistlösare den 16 februari år 2010.  
 
Då ansökan enligt tvistlösaren uppfyller kraven i IIS’ Förfaranderegler för alternativt 
tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ”.se” skall tvistlösaren fatta beslut i 
tvisten. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet <urbanoutfitters.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten har icke besvarat ansökan. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
Sökanden etablerades år 1970 och är ett börsnoterat företag som äger och driver fem varumärken: 
URBAN OUTFITTERS, ANTHROPOLOGIE, FREE PEOPLE, TERRAIN samt 
LEIFSDOTTIR. 
 
Sökanden har för närvarande 319 butiker bestående av 151 URBAN OUTFITTERS butiker, 133 
ANTHROPOLOGIE butiker, 34 FREE PEOPLE butiker samt en TERRAIN butik. Av de 151 
URBAN OUTFITTERS butikerna finns 18 i Europa, varav tolv i Storbritannien, två på Irland, en 
i Danmark, en i Belgien, en i Tyskland samt en i Sverige. Resterande butiker är belägna i USA 
och Kanada. 
 
Sökanden har en aktiv närvaro i Sverige med sin butik i Stockholm. I butiken säljer Sökanden 
sedan den 15 november år 2006 sina produkter. 
 
Sökanden är ägare till följande varumärkesregistreringar: 
 
URBAN OUTFITTERS, gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 001150465 i klass 25 
och registreringsdatum den 23 april år 1999. 
 
URBAN OUTFITTERS, varumärke för USA med registreringsnummer 1323901 i klass 42 och 
registreringsdatum den 5 mars år 1985. 
 
URBAN OUTFITTERS, varumärkesregistrering Benelux med registreringsnummer 0837147 i 
klass 20, 21, 24, 25, 27 samt 42 och registreringsdatum den 10 november år 1994. 
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Det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens varumärke URBAN OUTFITTERS 
bortsett från toppdomänen ”.se”, vilket inte är tillräckligt för att skapa skillnad från Sökandens 
varumärke. 
 
Motparten, som är en privatperson, är inte auktoriserad eller har tillåtelse från Sökanden att 
registrera eller använda domännamnet som består av Sökandens varumärke.  
 
Domännamnet motsvarar inte Motpartens namn och utgör inte heller ett alias eller pseudonym för 
denne. Motparten har inga rättigheter till varumärket URBAN OUTFITTERS. Motparten saknar 
legitima skäl att ha Sökandens varumärke i domännamnet som används för att skada Sökandens 
rykte och dess varumärke. 
 
Motparten har tidigare, på eget initiativ, vidarebefordrat internetanvändare som besökt det 
omtvistade domännamnet till Sökandens egen hemsida, något som inte kan vara tillräckligt för att 
skapa ett legitimt intresse till domännamnet. 
 
Den 28 november år 2009 upphörde Motparten att vidarebefordra internetanvändare till 
Sökandens hemsida och vidarebefordrade istället besökare till twitter.com. Den twittersida som 
domännamnet pekade mot innehöll material som var kränkande och skadligt för Sökandens 
varumärke. Motparten har genom dessa handlingar försökt framtvinga en ekonomisk ersättning. 
Motpartens handlingar har som ändamål att störa, skada samt förstöra ryktet för Sökandens 
verksamhet, något som inte heller kan anses vara tillräckligt för att skapa ett legitimt intresse till 
domännamnet. 
 
Den 30 november år 2009 kontaktade Sökandens ombud Motparten i hopp om att nå en 
samförståndslösning. Sökanden erbjöd Motparten USD $1000 för att överlåta domännamnet. 
Motparten krävde 343 178 kr i ersättning för att överlåta domännamnet till Sökanden. Denna 
summa skulle motsvara Motpartens studieskuld. Den 1 december år 2009 ändrade Motparten sitt 
krav för att överlåta domännamnet till 4 000 euro. I hopp om att undvika tvist erbjöd Sökanden 
en summa om 3 250 euro för att Motparten skulle medverka till att överlåta domännamnet. 
Motparten accepterade inte detta utan ändrade då sitt krav till 156 000 euro. 
 
Den 2 december år 2009 pekade Motparten åter igen domännamnet mot Sökandens hemsida. Det 
faktum att Motparten pekar domännamnet mot Sökandens hemsida visar att Motparten har 
kännedom om Sökandens varumärke. Sökanden är av åsikten att Motparten avsiktligt registrerat 
Sökandens varumärke som domännamn för att hindra Sökanden från att marknadsföra varumärket 
samt för att störa Sökandens verksamhet. Motparten accepterade att ta bort det skadliga materialet 
från hemsidan men uppgav samtidigt en tidsfrist inom vilken lösensumman skulle betalas. När 
tidsfristen gick ut la Motparten upp materialet igen och publicerade ytterligare för Sökanden 
skadligt material via twittersidan som domännamnet pekade mot. 
 
Den 3 december år 2009 registrerade Motparten domännamnet <turbanoutfitters.se> och pekar 
det omtvistade domännamnet mot den hemsida som är kopplad till detta domännamn. 
 
Motpartens agerande att försöka framtvinga en ansenlig summa pengar från Sökanden genom hot 
om publicering av skadligt material på hemsidan som domännamnet pekar mot kan inte tolkas 
som handlingar i god tro. 
 
Motparten 
Ansökan har icke besvarats av Motparten. 
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TVISTLÖSARENS SKÄL 

Enligt punkt 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 
identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, 
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade 
litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella 
beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas 
genom Rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som 
begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse 
till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 
Identiskt eller förväxlingsbart 
Endast varumärken som omfattar Sverige kan ligga till grund för ansökan. Sökandens 
varumärkesregistreringar för USA och Benelux omfattar inte Sverige. Sökanden har dock bifogat 
underlag från OHIM rörande gemenskapsvarumärket URBAN OUTFITTERS, med 
registreringsnummer 001150465 med ansökningsdatum den 23 april år 1999 och 
registreringsdatum den 6 mars år 2003. Gemenskapsvarumärket omfattar Sverige och kan således 
ligga till grund för ansökan. 
 
Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn 
och varumärke eller firma bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall 
”.se”. Vidare kan poängteras att mellanslag icke utgör ett tecken som kan användas i ett 
domännamn. 
 
Det omtvistade domännamnet <urbanoutfitters.se> innehåller Sökandens varumärke URBAN 
OUTFITTERS i sin helhet.  
 
Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det omtvistade domännamnet 
<urbanoutfitters.se> är identiskt med av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket 
Sökanden kan visa rätt. 
 
Rätt eller berättigat intresse 
Enligt punkt 6.4 d) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får en innehavare anses 
ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att i) användning eller 
förberedandet av användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller 
tjänster innan tvistlösningen inleddes, ii) domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om 
denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller iii) 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 
ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Sökanden har gjort gällande att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade 
domännamnet <urbanoutfitters.se>, dels för att Sökanden icke gett Motparten tillstånd att 
använda varumärket URBAN OUTFITTERS i motsvarande domännamn och dels för att 
Motparten icke är känd under det omtvistade domännamnet. Vidare har Sökanden gjort gällande 
att Motparten använder domännamnet för att skada Sökandens varumärkes anseende samt störa 
Sökandens verksamhet. 
 
Bevisningen i ärendet ger stöd för uppfattningen att Motparten använt det omtvistade 
domännamnet för att vilseleda internetanvändare samt störa Sökandens verksamhet. Motparten 
har växelvis pekat det omtvistade domännamnet mot Sökandens egen hemsida samt mot 
twitterflöden innehållande för Sökanden ogynnsam information. 
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Trots att Motparten beretts tillfälle att besvara ansökan har denne icke framlagt någon utredning 
eller bevisning som tyder på att Motparten äger eller innehar någon namnrättighet som 
varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt eller 
förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet. Icke heller har Motparten visat eller gjort 
gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon 
ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Således finns det inget i ärendet som tyder på att 
det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Motparten. 
 
Det har i ärendet inte framkommit några andra omständigheter som ger anledning till slutsatsen 
att Motparten skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. 
 
Ond tro 
Enligt punkt 6.4 e) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas i) att registreringen eller 
användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt 
tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen, ii) domännamnet 
registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken 
eller sin rättighet i ett domännamn eller iii) domännamnet registrerats i syfte att störa 
affärsverksamheten för en konkurrent. 
 
Av bevisningen i ärendet framgår det att Sökanden, via e-post, erbjudit Motparten en summa om 
3 250 euro men att Motparten avböjt detta och istället begärt ekonomisk ersättning motsvarande 
Motpartens studieskuld, vilken uppgår till 343 178 kr, för att överlåta det omtvistade 
domännamnet till Sökanden. Vidare framgår det från bevisningen i ärendet att Motparten, i 
samband med framställandet av ovan nämnda krav på ersättning, framlagt en indirekt varning om 
att Motparten inte skulle kunna garantera hur domännamnet skulle pekas efter en viss tidpunkt: 
”Until noon tomorrow, urbanouttfitters.se will point to urbanoutfitters.co.uk, but after that I leave no 
guarantees.” 
 
Sökanden har dessutom bifogat bevisning som visar att Motparten tidvis pekat det omtvistade 
domännamnet mot Sökandens hemsida och tidvis mot ett twitterflöde innehållande information 
om Sökanden. Vidare har Sökanden bifogat utdrag från .SE:s whoisdatabas till styrkande av 
påståendet att Motparten den 3 december år 2009 även registrerat domännamnet 
<turbanoutfitters.se> och pekat det omtvistade domännamnet mot detta. 
 
Omständigheterna i ärendet torde således ge vid handen att Motparten, både vid registrering samt 
efterföljande användning av det omtvistade domännamnet, haft god kännedom om Sökandens 
varumärke URBAN OUTFITTERS. Vidare framgår av omständigheterna i ärendet att 
registreringen av det omtvistade domännamnet tillkommit, dels i syfte att förhindra Sökanden att 
kunna använda sitt varumärke i motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen samt dels i 
syfte att sälja domännamnet till Sökanden. 
 
De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att Motparten registrerat och använt 
det omtvistade domännamnet i ond tro på sådant sätt som anges i Registreringsvillkoren. 
 
På grund av det anförda skall domännamnet <urbanoutfitters.se> överföras till Sökanden. 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
…………………………………………………………… 
Johan Sjöbeck 


