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BAKGRUND 

 
Motparten registrerade domännamnet <winamp.se> den 26 juni 2009. 
 
Sökanden påkallade den 2 augusti 2010 alternativt tvistlösningsförfarande. Ansökan har tillställts 
Motparten, som anmodats att inom angiven tid besvara den.  
 
Motparten har inte besvarat ansökan. 
 
Sökanden har begärt tvistlösning av en tvistlösare. Till sådan har utsetts professor em. Gunnar 
Karnell. 
 
 

YRKANDE 

 
Sökanden har begärt att domännamnet <winamp.se>skall överföras till sökanden. 

SÖKANDEN HAR ANFÖRT 

 
Sökanden är innehavare av varumärket WINAMP, EU-registrering den 12 december 2007, nr 

5688668. Varumärket är synnerligen känt och väletablerat framför allt för mediaspelare för 

datorer. Mediaspelaren laddas ned från Internet. Ledet AMP har sitt ursprung i akronymen 

Advanced Media Product, en MP3-decoder använd i tidiga versioner och syftar nu på ”amplifier”. 

Domännamnet var tidigare registrerat av annan som gav upp registreringen. AOL lade därför ett 

antal ”snap orders” för omedelbar registrering så snart domännamnet blivit tillgängligt den 25 

juni 2009. AOL misslyckades dock med att registrera domänen, vilken i stället registrerades av en 

person Fredrik H. I kontakt med denne om frivillig överlåtelse av domännamnet till Sökanden 

vägrade denne att medverka. När Fredrik H först kontaktades fanns på hemsidan endast en 

information att ”winamp.se kan vara till salu” med en kontaktadress för e-post. Efter varningsbrev 

från Sökanden den 10 januari 2010 har hemsidans utformning ändrats till att vid tiden för 

Sökandens ansökan om tvistlösning ange att WINAMP är en tjänst som avser installation av ett 

antal namngivna servrar.  

 

Domännamnet <winamp.se> är uppenbart förväxlingsbart med Sökandens tidigare registrerade 

varumärke WINAMP. 

 

Motparten saknar rätt och berättigat intresse till domännamnet och det har använts eller 

registrerats i ond tro. I beaktande av hur känt och inarbetat varumärket är måste det hållas för helt 

osannolikt att Motparten varit omedveten om varukännetecknet WINAMP vid sin registrering. 

Detta hade då varit i världsomspännande bruk i 12 år. Motparten har inte använt domännamnet 
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till att svara mot ett berättigat intresse före tvistlösningsförfarandet. Den uppgift som Motparten 

gett om sin verksamhet i svar den 24 januari 2010 på Sökandens varningsbrev om ”ett projekt jag 

håller på med inom webserverlösningar (Windows-Apache-Mysql-Php)” är ett försök att i 

efterhand legitimera ”stölden” av domännamnet. Ingen användning av kännetecknet WINAMP 

har skett i anslutning till de tjänster som anges på hemsidan och kan inte förväntas ske, eftersom 

det skulle innebära varumärkesintrång med åtföljande stämningsansökan. Motpartens enda syfte 

med registreringen har uppenbarligen varit att ”tjäna pengar på att sälja domänen”. Motpartens 

avsaknad av berättigande intresse och förekomsten av ond tro styrks av det stora antal domäner 

som är kopplade till samma server som <winamp.se>, vilka genomgående är till salu och där 

majoriteten av domännamnen utgörs av medvetna felskrivningar av kända varumärken som tillhör 

andra.   

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Tvistlösare får enligt gällande regler för tvistlösningsförfarandet besluta att ett domännamn skall 

överföras till Sökanden om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl. a. 

varukännetecken eller näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige.  

 

Domännamnet ”winamp.se” är förväxlingsbart med Sökandens varumärke WINAMP med 

rättsgrund i Sverige. 

 

Sökanden skall för bifall till sitt yrkande om överföring kunna visa, förutom rätt till kännetecknet, 

att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet samt att 

domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. Samtliga dessa krav skall vara uppfyllda för 

bifall till en ansökan om överföring av ett domännamn. 

 

Berättigat intresse för innehavaren kan bl.a. föreligga om användning eller förberedelse för 

användning av domännamnet har skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster 

innan tvistlösningsförfarandet inleddes, om domännamnet är allmänt känt för innehavaren, även 

om denne inte har förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet, eller om 

domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 

ett känneteckens eller en rättighets anseende. 

 

Vad Motparten har nämnt i e-postmeddelande till Sökanden utan närmare angivelser om ”ett 

projekt som jag håller på med” etc. saknar i all sin korthet stöd av andra omständigheter till att 

utgöra en trovärdig uppgift om användning eller förberedelse för användning innan 
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tvistlösningsförfarandet inleddes. Domännamnet är inte allmänt känt för Motparten och det har 

påpassligt blivit registrerat dagen efter tillgängliggörandet, i kommersiellt syfte, till att utbjudas 

på marknaden och detta i medvetenhet om Sökandens varumärke WINAMP. Sökanden har 

övertygande visat brist hos Motparten beträffande rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

Ond tro vid registrering eller användning kan bl. a. utvisas av att registreringen eller 

användningen har tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till Sökanden eller till 

en konkurrent till denne, att registreringen skett i syfte att förhindra Sökanden att kunna använda 

sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller att domännamnet har registrerats i syfte 

att störa affärsverksamheten för en konkurrent. 

 

Att medvetet gentemot ett välgrundat varumärke utnyttja möjlighet till en registrering så som 

Motparten gjort utgör rättsmissbruk och omvittnar ond tro i detta tvistlösningsförfarandes 

mening till att åsidosätta den princip om effekt av ”först till kvarn”, vilken Motparten anfört i 

skrift till Sökanden. Motparten har sålunda registrerat sitt domännamn i ond tro, medveten om 

att registreringen skett för att föregripa, genom att utnyttja registreringstekniska omständigheter, 

en Sökandens rätt, till att förhindra Sökanden att kunna använda sitt varumärke i domännamnet 

och skydda sin marknad utan förvärv efter försäljning från Motparten. Motpartens bemötande av 

sökandens varningsbrev, där det anges att registreringen skett som privatperson, motsägs av 

uppgiften om arten av projekt och av utbudet till försäljning av domännamnet. Detta skulle f. ö. i 

annans hand än Sökandens, om använt utan dennes medgivande, typiskt sett komma att vara 

ägnat att vilseleda konsumenter.    

 

Kraven för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <winamp.se> till Sökanden är alla 

uppfyllda. 

 
 
 

 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Gunnar Karnell 


