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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <usadelar.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 

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

 

 



BAKGRUND 

Sökanden, CG Wijk DataExpress, lämnade in ansökan om alternativ tvistlösning avseende 

domännamnet <usadelar.se> den 18 september 2013. Sökanden begärde att ansökan skulle 

prövas av en tvistlösare samt att ansökan skulle prövas enligt Påskyndat förfarande vid 

uteblivet svar från Motparten. 

 

Innehavaren lämnade in ett bemötande av ansökan den 8 oktober 2013 med bestridande av 

Sökandens begäran om överföring och accepterade samtidigt att ärendet prövas av en 

tvistlösare. Den 17 oktober 2013 inkom Innehavaren med en komplettering av sitt svar. 

 

Stiftelsen för internetinfrastruktur(.SE) har därefter utsett Bengt Eliasson till tvistlösare och 

ärendet överlämnades till tvistlösaren för avgörande den 18 oktober 2013. 

 

 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <usadelar.se> ska överföras till Sökanden. 

 

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

 

Till stöd för sin ansökan har Sökanden åberopat sitt tidigare innehav av domännamnet samt 

att den av misstag avregistrerades när den skulle förnyas. 

 

Sökanden menar vidare att domännamnet idag är registrerat av ett företag som inte verkar 

driva handel med delar till bilar utan snarare bilar. Men då företaget handlar med amerikanska 

bilmärken uppfattas det som en konkurrent som utnyttjar det redan upparbetade namnet. 

Domänen är dock inte längre aktiv och det ser därför ut som om den registrerats i syfte att 

spärra den för användning. 

 

Fortsättningsvis hänvisar Sökanden till sin mångåriga verksamhet med inriktning på 

amerikanska bilar och reservdelar till dessa inklusive en redogörelse för sina resor och 

affärskontakter både i Sverige, USA och andra länder.  

 

Innehavaren 

 

Innehavaren har bestridit ansökan och hänvisat till att han ända sedan 1989 handlat med 

amerikanska bilar och biltillbehör. Importen av bildelar till amerikanska bilar eskalerade 

under våren 2013,vilket föranledde en uppdelning av verksamheten i bolaget. I samband 

därmed tittade man även på olika förslag till domännamn och upptäckte då att domännamnet 

<usadelar.se> var ledigt. Namnet passade bra då det klart återspeglar verksamhetens 

inriktning. 

 

På grund av den uppkomna tvisten finns det ännu inte någon hemsida kopplad till domänen. 



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 inte visat att han är innehavare av ett med domännamnet <usadelar.se> identiskt eller 

liknande kännetecken, som genom registrering eller inarbetning har rättsgrund i Sverige. 

 

De av Sökanden åberopade omständigheterna och bevisningen styrker inte att USADELAR är 

ett för Sökanden registrerat eller inarbetat kännetecken. Beteckningen usadelar användes för 

övrigt också av andra aktörer och är närmast att betrakta som rent beskrivande för den 

verksamhet som båda parter bedriver. 

 

Mot bakgrund härav finner tvistlösarna att Sökanden inte innehar ett med domännamnet 

<usadelar.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             


