Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
Beslut

Ärendenummer

2016-05-09

906

Sökande
Zaxe/Nadja Beauty Salon Kommanditbolag (org.nr 969740-9895)
GAMLA BÄLLSKÄRSGATAN 11 D
422 44 Hisings Backa

Innehavare
Elisabeth B/AB Moliwa (org.nr 556286-1707)
Storgatan 31
411 38 Göteborg

Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <zaxe.se>.

Beslut
Tvistlösaren lämnar ansökan om överföring av domännamnet utan bifall.

Bakgrund
Sökanden är ett svenskt kommanditbolag, bildat 2009, med Zaxe/Nadja Beauty Salon
Kommanditbolag som registrerad firma sedan den 1 december 2015, och bedriver verksamhet i
form av klippning, hårbehandling, frisering, ansiktsbehandling, nagelvård, manikyr, pedikyr,
hudvård, massage och makeup samt därmed förenlig verksamhet.
Det omtvistade domännamnet registrerades den 15 mars 2012.
Den 23 februari 2016 ingav Sökanden en Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för
domännamnet <zaxe.se> till IIS.
Innehavaren har inkommit med formellt svaromål inom föreskriven tidsfrist.

Internetstiftelsen i Sverige. Box 7399, 103 91 Stockholm. Tel 08 452 35 00. Org.nr 802405-0190. iis.se

Sökanden inkom med komplettering den 26 april 2016, och Innehavaren gavs möjlighet att
kommentera denna komplettering senast den 6 maj 2016. Innehavaren har inte inkommit till IIS
med kommentar.
IIS utsåg den 11 april 2016 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 11 maj
2016.
Enär Ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .SE (ATF), ska Tvistlösaren fatta beslut i
tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, inklusive komplettering, Innehavarens svar, och
gällande ATF-regler. Förfarandespråket är svenska.

Yrkanden
Sökanden har yrkat att domännamnet <zaxe.se> ska överföras till Sökanden, Zaxe/Nadja Beauty
Salon Kommanditbolag.
Innehavaren bestrider sådan överföring.

Parterna har anfört
Sökanden
Sökanden övertog den 2009 verksamheten från tidigare ägare, som bedrivit verksamhet under
namnet ”Zaxe” sedan 2007. Den 1 december 2015 överlät de tidigare ägarna rättigheten till
”Zaxe” på Sökanden.
Sökanden hänvisar vidare till att Sökandens salong heter ”Zaxe”, och att Innehavaren därför
otillbörligen - sedan 4 år - utnyttjar ett redan registrerat namn på annans verksamhet.
Sökanden anger att Innehavaren använder det omtvistade domännamnet för att länka vidare till
Innehavarens hemsida, och anser att Innehavaren därmed använder <zaxe.se> i ond tro i syfte
att vilseleda Sökandens kunder att i stället anlita Innehavaren och därmed ägna sig åt otillbörlig
konkurrens.
I Sökandens komplettering hänvisas till att Innehavaren 2007 invänt mot ovannämnda tidigare
ägares svenska varumärkesregistrering ”Salong Zaxé”.

Innehavaren
Innehavaren startade sin verksamhet ”Salong Saxée” 1987, men då det inte fanns möjlighet att
registrera Saxee som firma, bedrivs verksamheten i AB Moliwa. Salongens namn och varumärke
har dock sedan start varit ”Salong Saxée”
I syfte att undvika att kunder sökte fel på Internet, registrerade Innehavaren ett antal varianter av
varumärket, varav det omtvistade domännamnet är ett av dessa.
Innehavaren har inte registrerat <zaxe.se> för att göra intrång i någons rättighet, utan valt det
omtvistade domännamnet enbart för att utgöra en del av Innehavarens länksamling. Under det
senaste året har Innehavaren noterat att Innehavarens kunder kommer fel när de sökt efter
Innehavaren och i stället länkats till Sökanden.
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Innehavaren anför att ”Salong Saxée” och varumärket SAXÉE är väl inarbetat sedan närmare 30
år, och att det omtvistade domännamnet endast registrerats för att ordet – som används i sin
språkliga betydelse – lätt förväxlas med Innehavarens varumärke.
Tvistlösarens skäl
Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015” ska ett domännamn
överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om
1.

Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett varukännetecken, ett
näringskännetecken, eller en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
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 som har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning
Sökanden har som grund för sin talan hänvisat till Sökandens sedan 2015 registrerade firma
Zaxe/Nadja Beauty Salon Kommanditbolag.
Sökanden har därutöver anfört att tidigare ägare av den verksamhet som Sökanden övertog 2009
hade bedrivit verksamhet under namnet ”Zaxe” sedan 2007. Tvistlösaren noterar dock att
Sökanden inte har styrkt någon rättighet till ”Zaxe” före den 1 december 2015, då Sökandens
firma registrerades.
Det omtvistade domännamnet är <zaxe.se>. Vid bedömningen om detta liknar Sökandens
näringskännetecken ska enligt svensk och internationell praxis bortses från den del av
domännamnet som avser den svenska nationella toppdomänen (.se). Därutöver ska vid
bedömningen bortses från Sökandens associationsdel av firman, ”Kommanditbolag”.
Mellan “Zaxe/Nadja Beauty Salon” och ”zaxe” föreligger viss likhet, då det omtvistade
domännamnet består av den inledande delen av firmadominanten ”Zaxe/Nadja”.
Det är således Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <zaxe.se> liknar Sökandens
näringskännetecken, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt.
Ond tro
Det omtvistade domännamnet registrerades den 15 mars 2012, medan Sökandens firma
registrerades närmare 3 år och 9 månader därefter, den 1 december 2015.
Då Sökanden inte har visat på någon inarbetning innan 2015, finner Tvistlösaren att Innehavaren
inte rimligen kan ha registrerat <zaxe.se> i ond tro.
I brist på någon dokumentation som stöder motsatsen, finner Tvistlösaren inte heller någon
anledning att ifrågasätta Innehavarens påstående att <zaxe.se> registrerades i syfte att täcka in
eventuella felstavningar av Innehavarens varumärke Saxée.
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Beträffande användning, har Sökanden hänvisat till tvist 2007 mellan tidigare innehavare av
Sökandens verksamhet och Innehavaren, där Innehavaren invände mot varumärket ”Salong
Zaxé”.
Detta styrker inte heller påståendet om Innehavarens användning i ond tro, utan snarare
förtydligar Innehavarens meddelande att registrering och användning av det omtvistade
domännamnet har skett i god tro som ett led i att undvika konkurrenters användning av med
Innehavarens varumärke förväxlingsbart namn.
Tvistlösaren kan därför inte dra någon annan slutsats än att <zaxe.se> varken registrerats eller
används i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse
Innehavaren har ingen ensamrätt till ordet/kännetecknet ”Zaxe”.
Innehavarens varumärke är ZAXÉE i viss figurativ form. Tvistlösaren finner dock ingen anledning
att ifrågasätta Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet i avsikt att undvika att
kunder till Innehavaren genom vanliga felstavningar inte når Innehavarens hemsida. Därmed kan
det också föreligga ett visst berättigat intresse för Innehavaren.
Tvistlösaren drar slutsatsen att Innehavaren i varje fall har ett berättigat intresse till det
omtvistade domännamnet.

På IIS vägnar

………………………………
Petter Rindforth
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