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Anvisningar gällande för ATF (punkt 7.2) 

Anvisningar avseende villkoret om rättighet med rättsgrund i Sverige (rekvisit 1)  

Den rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på måste föreligga vid tidpunkten för ansökan 
om tvistlösning, men behöver inte ha förelegat vid tidpunkten för Domännamnets registrering. 
Om Domännamnet är äldre än Sökandens rättighet kan detta dock ha betydelse vid prövning 
av övriga två villkor.    
 
Vid jämförelsen mellan Domännamnet och den rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på 
är utgångspunkten den bokstavliga likheten mellan Domännamnet och Sökandens rättighet.  
 
Om den rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på är ett kännetecken, eller annan 
skyddad rättighet enligt punkt 7.2 i Registreringsvillkoren, påverkas bedömningen även av vilka 
likheter som finns mellan Domännamnet och de särskiljande delarna av Sökandens rättighet. 
Däremot beaktas inte hur Domännamnet används vid denna prövning. Användningen kan 
däremot ha betydelse vid prövning av de övriga två rekvisiten.     
 

Anvisningar avseende villkoret om ond tro (rekvisit 2) 

Vid bedömningen av om Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro görs en 
helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det räcker att ond tro föreligger vid 
antingen registrering eller användning av Domännamnet för att villkoret ska vara uppfyllt.  
 
A. Exempel på omständigheter som kan tala för att Domännamnet har registrerats eller använts 
i ond tro är att:  

- Innehavaren utnyttjar eller planerar att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition 
eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida eller för att på annat sätt öka 
sina intäkter;     

- Innehavarens registrering av Domännamnet hindrar eller försvårar för Sökanden att 
registrera sitt varumärke (eller annan rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på) som 
Domännamn;   

- Domännamnet används eller planerar att användas för att störa Sökandens verksamhet;   

- Domännamnet har registrerats för att säljas till Sökanden.   

 
Uppräkningen av omständigheter som kan tala för att Domännamnet har registrerats eller 
använts i ond tro är endast exempel. På samma sätt som förekomsten av uppräknade 
omständigheter kan tala för ond tro kan avsaknad av dessa omständigheter tala för att ond tro 
inte föreligger.  
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B. Exempel på omständigheter som kan tala för att Domännamnet inte har registrerats eller 
använts i ond tro är att:  

- Innehavaren äger ett registrerat varumärke (eller annan rättighet) som är identiskt med 
eller liknar Domännamnet;  

- Domännamnet används eller har registrerats för att användas i sin språkliga betydelse;  

- Domännamnet används eller har registrerats för att användas i kommersiell eller privat 
verksamhet som inte utgör intrång i Sökandens rättigheter;  

- Domännamnet är äldre än det varumärke (eller annan rättighet) som Sökanden stödjer sin 
ansökan på.   

 
Uppräkningen av omständigheter som kan tala för att Domännamnet inte har registrerats eller 
använts i ond tro är endast exempel. På samma sätt som förekomsten av uppräknade 
omständigheter kan tala för att ond tro inte föreligger kan avsaknad av dessa omständigheter 
tala för att ond tro föreligger.  
 

Anvisningar avseende villkoret om rätt eller berättigat intresse (rekvisit 3)  

Vid bedömningen av om Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 
Domännamnet görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. 
 
A. Exempel på omständigheter som kan tala för att Innehavaren inte har en rätt eller berättigat 
intresse till Domännamnet är att:  

- Innehavaren utnyttjar eller planerar att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition 
eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida eller för att på annat sätt öka 
sina intäkter;     

- Innehavarens registrering av Domännamnet hindrar eller försvårar för Sökanden att 
registrera sitt varumärke (eller annan rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på) som 
Domännamn;   

- Domännamnet används eller planerar att användas för att störa Sökandens verksamhet;   

- Domännamnet har registrerats för att säljas till Sökanden.   

  
Uppräkningen av omständigheter som kan tala för att Innehavaren inte har en rätt eller 
berättigat intresse till Domännamnet är endast exempel. På samma sätt som förekomsten av 
uppräknade omständigheter kan tala för att Innehavaren inte har en rätt eller berättigat intresse 
till Domännamnet kan avsaknad av dessa omständigheter tala för att Innehavaren har en rätt 
eller berättigat intresse till Domännamnet.  
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B. Exempel på omständigheter som kan tala för att Innehavaren har en rätt eller berättigat 
intresse till Domännamnet är att:  

- Innehavaren äger ett registrerat varumärke (eller annan rättighet) som är identiskt med 
eller liknar Domännamnet;  

- Domännamnet används eller har registrerats för att användas i sin språkliga betydelse;  

- Domännamnet används eller har registrerats för att användas i kommersiell eller privat 
verksamhet som inte utgör intrång i Sökandens rättigheter;  

- Domännamnet är äldre än det varumärke (eller annan rättighet) som Sökanden stödjer sin 
ansökan på.   

 
Uppräkningen av omständigheter som kan tala för att Innehavaren har en rätt eller berättigat 
intresse till Domännamnet är endast exempel. På samma sätt som förekomsten av uppräknade 
omständigheter kan tala för att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till 
Domännamnet kan avsaknad av dessa omständigheter tala för att Innehavaren inte har en rätt 
eller berättigat intresse till Domännamnet.  
 
 
 
 


