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 Bakgrund 
Ansökan om tvistlösning för domännamnet ”wacom.se” ingavs av Sökanden till 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur den 2 juni 2006. Sökanden har begärt att 

ansökan ska prövas av en tvistlösare. Ansökan har inte besvarats av Motparten.  

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur har utsett Bengt Eliasson till tvistlösare. 

 

 Yrkanden    
Sökanden har yrkat att domännamnet ”wacom.se” ska överföras till Sökanden.    

 

 Parterna har anfört 
Sökanden hänvisar till ett utdrag från OHIM´s varumärkesregister och anför att 

dess japanska moderbolag, Wacom Co. Ltd är innehavare av 

gemenskapsvarumärket WACOM registrerat under nr.000670745 för bl.a. 

apparater för återgivning av ljud och bilder, datorprogrammering, underhåll av 

programvaror och konsulttjänster inom området datorutrustning. Genom en 

exklusiv licens har Sökanden nyttjanderätt till varumärket WACOM. 

Det svenska företaget Fotot Trade Svenska AB registrerade domännamnet 

”wacom.se” den 26 april 2003. Vid den tiden var Motparten styrelseledamot i 

nämnda bolag, som även varit återförsäljare av Sökandens produkter under en 

längre tid. Sökanden har med hänvisning till den tidigare affärsrelationen vid 

flera tillfällen kontaktat bolaget i egenskap av innehavare till domännamnet för 

att få domännamnet överfört till sig. Vid dessa kontakter har bolaget krävt 

ersättning för att överföra domännamnet och vid den senaste kontakten i mars 

2006 begärdes en ersättning på 10 000 kronor för att överföra domännamnet. 

 

I samband med bolaget, Foto Trade Svenska AB, konkurs överläts 

domännamnet till Motparten den 18 april 2006. Sökanden kontaktade då 

Motparten med en begäran om att domännamnet skulle överföras. Denna 

förfrågan har inte besvarats. 

 

Bolaget Foto Trade Svenska AB agerade under en längre tid som indirekt 

återförsäljare via företaget Tetenal, av Sökandens produktsortiment. Efter det 

att samarbetet upphört har bolaget fortsatt att marknadsföra sig som 

återförsäljare av Sökandens produkter. Detta upphörde först efter ett antal 
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påtryckningar från Sökanden. 

 

Motparten har under hela denna tid varit styrelseledamot i bolaget Foto Trade 

Svenska AB, även efter det att bolaget ändrat sin firma till Fotodetaljisten i 

Stockholm Aktiebolag. 

 

Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga och är 

inte innehavare av några rättigheter som skulle rättfärdiga registrering eller 

innehav av domännamnet. Det har tidigare funnits ett indirekt samarbete mellan 

Sökanden och den tidigare innehavaren, där Motparten var styrelseledamot. 

Domännamnet ”wacom.se” registrerades ursprungligen först efter det att 

samarbetet upphört och adressen pekar idag mot Sökandens moderbolags 

japanska hemsida. Det måste framstå som uppenbart att Motparten kände till att 

WACOM var ett varumärke tillhörande Sökanden eller i vart fall inte 

Motparten. 

 

Det framstår som uppenbart för Sökanden mot bakgrund av det tidigare 

samarbetet samt nivån på den begärda ersättningen att Motparten registrerat 

domännamnet i ond tro.  Registrering av domännamnet efter samarbetets 

upphörande kan bara tolkas som ett försök från Motparten att störa Sökandens 

verksamhet samt att förhindra Sökanden att använda varumärket WACOM som 

domännamn. 

 

Till stöd för sin rätt att föra talan i detta ärende samt att det föreligger ett 

licensförhållande med det japanska moderbolaget har Sökanden bifogat en av 

moderbolaget utfärdad bekräftelse. 

 

Motparten har inte bemött ansökan.  
 

 Tvistlösarens/-lösarnas skäl 
 

Enligt de Allmänna villkoren för registrering av domännamn under toppdomänen 

”.se” tillämpas principen ” först till kvarn”, innebärande att ansökningar om 

registrering prövas i den ordning de lämnas in.  

 

Ett domännamn kan, enligt Allmänna villkoren punkt 18 c), i samband med 
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tvistlösningsförfarande avregistreras eller överlåtas till den som begärt sådant 

förfarande om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte 

syftar på någon sedan länge avliden ), eller titel på annans skyddade litterära eller 

konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt 

tvistlösning kan visa rätt, och 

 

– Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och 

– Domännamnet registrerats eller använts i ond tro 

 

Tvistlösaren gör följande bedömning. 

 

Den i Allmänna villkoren stadgade förutsättning för att begära avregistrering eller 

överlåtelse av ett domännamn förutsätter enligt ordalydelsen att Sökanden kan visa 

rätt till ett varukännetecken, näringskännetecken mm. Valet av ordalydelsen ”till 

vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt” måste syfta på en vidare krets än 

enbart den som är innehavare till rättigheten. Således bör även licenstagare eller annan 

som kan härleda en rätt från innehavaren, äga rätt att begära avregistrering eller 

överlåtelse av ett med rättigheten identiskt eller förväxlingsbart domännamn. 

 

Mot bakgrund av vad Sökanden styrkt genom i ansökan åberopad bevisning finner 

tvistlösaren det utrett att Sökanden  i egenskap av licenstagare och dotterbolag till 

innehavaren av det registrerade gemenskapsvarumärket WACOM, med rättsgrund i 

Sverige, har visat att Sökanden är berättigad att begära avregistrering eller överlåtelse 

av domännamnet ”wacom.se” enligt Allmänna villkoren punkt 18 c.  

 

Det av Motparten registrerade domännamnet ”wacom.se” är  identiskt med  det av 

Sökanden åberopade gemenskapsvarumärket WACOM.  

 

Motparten har inte bemött ansökan om tvistlösning och således inte heller visat att det 

föreligger något berättigat intresse för honom att använda och registrera domännamnet 

”wacom.se”. Det har i ansökan i övrigt inte framkommit några andra omständigheter 

som ger anledning till slutsatsen att det skulle ha uppkommit ett sådant intresse för 

Motparten. 

 

Med beaktande av den affärsrelation som tidigare förelegat mellan Sökanden och det 
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bolag som ursprungligen registrerade domännamnet där Motparten då var ensam 

styrelseledamot, måste det anses uppenbart att Motparten varit medveten om 

Sökandens verksamhet och det däri använda gemenskapsvarumärket WACOM.  Det 

måste därför anses styrkt att registrering och senare överlåtelse av domännamnet 

”wacom.se” till Motparten skett i ond tro. 

 

På grund av det anförda ska ansökan bifallas och domännamnet ”wacom.se” överföras 

till Sökanden. 

 
  

 

 

 

På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar 
 
 
 
 

Bengt Eliasson 

 

 
 


