REGISTRERINGSVILLKOR
gällande för toppdomänen .se fr.o.m. xx månad 2013
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INLEDNING

1.1

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en
oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för administrationen av registret för
Domännamn under toppdomänen .se, som regleras i lagen (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på Internet.

1.2

.SE har ackrediterat Registrarer som därmed har rätt att tillhandahålla
Registreringstjänster för Domännamn och på Innehavares begäran registrera och
administrera Domännamn. En förteckning över ackrediterade Registrarer finns på
www.iis.se.

1.3

Dessa Registreringsvillkor gäller för samtliga Domännamn registrerade under
toppdomänen .se och skall gälla mellan Registraren, Innehavaren och .SE. Dessa villkor
gäller före respektive Registrars egna villkor i förhållande till Innehavaren.
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DEFINITIONER
I dessa Registreringsvillkor skall följande begrepp och uttryck ha nedan angivna
betydelser, om inte annat anges:

2.1

”ASCII” avser American Standard Code for Information Interchange. Mer information
finns på www.iis.se.

2.2

”Auktoriseringskod” avser det lösenord som i förekommande fall skapas för det
registrerade Domännamnet. Mer information finns på www.iis.se.

2.3

”Deaktivering” innebär att hänvisningen från ett Domännamn till ett visst IP-nummer
kopplas bort. Själva registreringen av Domännamnet påverkas dock inte.

2.4

”Domännamn” avser det led (namn) som ligger till vänster om Toppdomänen, avskild
från denna med en punkt (t ex namn.se).

2.5

”IDN” avser Internationalized Domain Name, direkt översatt till svenska
internationaliserat domännamn. Mer information finns på www.iis.se.
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2.6

”Innehavare” är den som ansöker om registrering av Domännamn eller som innehar ett
Domännamn och gentemot vilken dessa Registreringsvillkor skall tillämpas.

2.7

”Registrar” är någon av .SE ackrediterad Registrar som tillhandahåller
Registreringstjänster under Toppdomänen .se.

2.8

”Registreringstjänster” avser tjänsterna nyregistrering, avregistrering, förnyelse,
överlåtelse, uppdatering av kontaktuppgifter, hantering av namnservrar, byte av
Registrar samt hantering av DS-poster som erbjuds Innehavare.

2.9

”.SE”, avser Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91,
Stockholm.

2.10

”Toppdomän” avser landskodtoppdomänen .se.

2.11

”Toppdomänlagen” avser lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på
Internet.

2.12

”Överföring” avser när .SE flyttar över registreringen av Domännamnet till en ny
Innehavare efter beslut i alternativt tvistlösningsförfarande enligt punkt 6.3 eller på
grund av dom enligt punkt 6.4.
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REGISTRERING AV DOMÄNNAMN

3.1

Förutsättningar för ansökan

3.1.1

Ansökan om registrering under Toppdomänen .se står öppen för alla fysiska och
juridiska personer som har ett person- eller organisationsnummer eller som kan
identifieras genom registerbeteckning i register fört av myndighet, eller av organisation
med myndighetsliknande uppgift.

3.1.2

Vid nyregistrering av Domännamn tillämpas en ”först till kvarn-princip”, d.v.s.
tilldelning av Domännamn sker i den ordning ansökningar införs i .SE:s register.

3.2

Domännamnets utformning

3.2.1

Ett Domännamn under Toppdomänen .se får endast bestå av ASCII-tecken, d.v.s.
bokstäverna a–z, siffrorna 0–9 samt bindestreck. Domännamn måste inledas och
avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck.
Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx som utgör eller kan komma att utgöra ett
personnummer kan inte registreras.
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Av tekniska skäl är det inte möjligt att registrera Domännamn som inleds med två
alfanumeriska tecken följda av två bindestreck.
3.2.2

Ett IDN-domännamn måste omkodas till ASCII-tecken för att kunna registreras under
toppdomänen .se.

3.2.3

Ett Domännamn skall innehålla minst två tecken och får maximalt innehålla 63 tecken.

3.2.4

Ett Domännamn kan inte nyregistreras om det är identiskt med ett registrerat
Domännamn under Toppdomänen .se.

3.2.5

Underliggande domäner till redan registrerade Domännamn hanteras av Innehavaren av
det aktuella Domännamnet.

3.2.6

Vissa Domännamn är spärrade av .SE och kan inte registreras. Dessa Domännamn
anges på www.iis.se.

3.2.7

Vissa Domännamn är reserverade för behörig sökande och kan registreras först efter
särskild prövning. Dessa Domännamn anges på www.iis.se.
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INNEHAVARENS SKYLDIGHETER

4.1

Ansvar för uppgifter

4.1.1

Innehavaren ansvarar för att följande uppgifter lämnas vid ansökan om nyregistrering
av Domännamn:
(i)

firmanamn och kontaktperson eller privatpersons förnamn och efternamn,

(ii)

organisationsnummer eller personnummer,

(iii) e-postadress,
(iv)

postadress,

(v)

telefonnummer och

(vi)

VAT-nummer (endast för utländska juridiska personer inom EU som är
momsregistrerade).

Uppgifterna skall vara fullständiga och korrekta.
4.1.2

Innehavaren är skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta Registraren om
ändring i de uppgifter som angivits vid ansökan inklusive ändring av e-postadress.
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Registraren kommer därefter att korrigera uppgifterna i .SE:s register över
Domännamn.

4.2

Kontroll av valt Domännamn

4.2.1

Innehavaren är vid var tid skyldig att se till att det valda Domännamnet inte utgör
intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strider mot gällande författning, allmän
ordning eller är ägnat att väcka förargelse.
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INNEHAVARENS RÄTT TILL REGISTRERINGSTJÄNSTER

5.1

Registreringstjänster
Registreringstjänsterna utförs av den Registrar som Innehavaren har träffat avtal med.
Upphör Innehavarens avtal med Registraren eller upphör Registrarens avtal med .SE
skall ny Registrar utses av Innehavaren enligt punkt 8 nedan.
Registraren har åtagit sig att på begäran av Innehavaren utföra Registreringstjänster
enligt Registrarens gällande prislista och övriga villkor.

5.1.1

Nyregistrering av Domännamn

5.1.1.1

Registraren har åtagit sig att på begäran från Innehavaren, nyregistrera Domännamn
under Toppdomänen .se.

5.1.1.2

Vid nyregistrering skall Innehavaren snarast och senast inom tio (10) arbetsdagar från
det att ansökan skickats från Registraren till .SE, erhålla meddelande från Registraren
om att nyregistrering skett eller att hinder däremot föreligger enligt dessa
Registreringsvillkor.

5.1.1.3

Innehavaren erhåller under registreringsperioden exklusiv nyttjanderätt till registrerat
Domännamn under Toppdomänen .se.

5.1.2

Förnyelse av Domännamn
Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran förnya registreringsperioden för
Innehavarens Domännamn, med undantag av punkt 5.3.

5.1.3

Uppdatering av kontaktuppgifter
Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran se till att dennes kontaktuppgifter
uppdateras.
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5.1.4

Hantering av namnservrar
Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra
uppgift om namnservrar. .SE förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort angivna
namnservrar för ett Domännamn om de angivna namnservrarna, enligt .SE:s
bedömning, orsakar eller kan komma att orsaka allvarliga driftstörningar.

5.1.5

Avregistrering av Domännamn
Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran vidta avregistrering av
Innehavarens Domännamn.

5.1.6

Överlåtelse av Domännamn

5.1.6.1

Registraren har åtagit sig att på befintlig Innehavares begäran flytta över registreringen
av Domännamnet till den nya Innehavaren, om denne godkänt Registreringsvillkoren
och lämnat de uppgifter som anges i punkt 4.1.1.

5.1.6.2

Registraren skall flytta över registreringen av Domännamnet till den nya Innehavaren
snarast, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från det att förutsättningarna i punkt
5.1.6.1 är uppfyllda.

5.1.6.3

Vid överlåtelse av Domännamn kommer den nya Innehavaren att ersätta befintlig
Innehavare när ansökan om överlåtelse beviljats.

5.1.7

Byte av Registrar

5.1.7.1

Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran medverka till att flytta
administrationen av Innehavarens Domännamn från en Registrar till en annan enligt
denna punkt 5.1.7.

5.1.7.2

Avlämnande Registrar skall på begäran från Innehavaren ta fram en unik
Auktoriseringskod för Domännamn som Registraren administrerar för Innehavaren.

5.1.7.3

Innehavaren vänder sig till den avlämnande Registraren och begär att få ut
Auktoriseringskod för Domännamn som omfattas av bytet av Registrar. Avlämnande
Registrar skall skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från begäran, lämna ut
Auktoriseringskoden till Innehavaren. Om avlämnande Registrar inte lämnar ut
Auktoriseringskoden inom fem (5) arbetsdagar äger .SE rätt att ta fram och lämna ut
Auktoriseringskoden till Innehavaren.

5.1.7.4

Avlämnande Registrar ansvarar för att Auktoriseringskoden överlämnas till Innehavaren
på ett säkert sätt och Registraren är alltid skyldig att lämna ut Auktoriseringskoden på
begäran av Innehavaren.
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5.1.7.5

Innehavaren vänder sig till den mottagande Registraren och lämnar över
Auktoriseringskoden enligt de rutiner som Registraren har för detta.

5.1.7.6

Mottagande Registrar bekräftar byte av Registrar till Innehavaren.

5.1.7.7

Avgift för Registreringstjänsten Byte av Registrar får endast tas ut av mottagande
Registrar.

5.1.7.8

Innehavaren är medveten om att Innehavaren vid byte av Registrar kan komma att
behöva erlägga ny avgift för Domännamnet till ny Registrar.

5.1.8

DS-poster

5.1.8.1

Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra DSposter, oavsett namnserveroperatör.

5.1.8.2

I de fall Registraren är namnserveroperatör för Innehavarens Domännamn äger
Registraren rätt att, utan Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra DS-poster
för dessa Domännamn.

5.1.8.3

.SE förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller avstå från att publicera angivna DSposter om dessa, enligt .SE:s bedömning, orsakar eller kan komma att orsaka allvarliga
driftstörningar.

5.2

Registreringstjänsternas utförande
Registraren skall utföra Registreringstjänsterna på Innehavarens uttryckliga begäran
och endast om Innehavaren godkänt Registreringsvillkoren och Innehavaren lämnat
erforderliga uppgifter. Registraren äger dock rätt att inte utföra begärd
Registreringstjänst om Innehavaren inte erlägger betalning härför (Registraren äger
emellertid aldrig rätt att ta ut avgift av Innehavaren när denne begär att få byta
Registrar).

5.3

Registrarens uppsägning av avtal med Innehavaren
Om Registraren i sitt avtal med Innehavaren förbehållit sig rätten, kan Registraren med
minst tre (3) månaders varsel säga upp avtalet med Innehavaren till upphörande vid
tidpunkten för registreringsperiodens utgång. Uppsägningen skall vara skriftlig ovh
tydligt ange (i) att avtalet med Innehavaren sägs upp till registreringsperiodens utgång,
(ii) att Innehavaren måste välja ny Registrar, (iii) hur Innehavaren går till väga för att
byta Registrar och (iv) att .SE i enlighet med punkt 8 kan bli temporär Registrar och att
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.SE Direkt kan komma att bli ordinarie Registrar om inte Innehavaren själv väljer ny
Registrar.
5.4

Hinder mot utförandet av Registreringstjänsterna avregistrering och överlåtelse

5.4.1

Har ett alternativt tvistlösningsförfarande angående ett Domännamn inletts, får
Domännamnet inte avregistreras eller överlåtas förrän ansökan om tvistlösning har
(i)

avskrivits, avvisats eller avslagits, eller

(ii)

bifallits och beslutet får verkställas enligt 7.3.

5.4.2

Har en talan om bättre rätt till ett Domännamn väckts och .SE skriftligen underrättats
om förfarandet, får Domännamnet inte avregistreras eller överlåtas förrän saken
avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft.
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.SE:S RÄTT ATT DEAKTIVERA, AVREGISTRERA ELLER ÖVERFÖRA ETT DOMÄNNAMN

6.1

Avregistrering på grund av bristande uppfyllelse av åtaganden

6.1.1

.SE har rätt att Deaktivera och avregistrera ett Domännamn om Innehavaren inte
uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 4.1.1 eller 4.1.2.
Om det föreligger någon brist enligt punkt 4.1.1 eller 4.1.2 skall .SE skicka ett
meddelande till Innehavaren med en uppmaning att avhjälpa bristen. Meddelandet till
Innehavaren skall innehålla uppgift om vilken brist som skall avhjälpas. Har bristen inte
avhjälpts inom tio (10) arbetsdagar från det att meddelandet avsändes, har .SE rätt att
Deaktivera Domännamnet.
Om ett Domännamn Deaktiveras, har Innehavaren möjlighet att aktivera Domännamnet
genom att senast sextio (60) dagar från dagen för Deaktiveringen avhjälpa den påtalade
bristen. Om Innehavaren inte avhjälper den påtalade bristen har .SE rätt att avregistrera
Domännamnet.

6.1.2

Om Domännamn eller användningen därav uppenbart strider mot svensk lag eller
författning har .SE rätt att omedelbart Deaktivera eller avregistrera detta.

6.1.3

.SE har rätt att Deaktivera och avregistera ett Domännamn om Innehavaren är en
juridisk person och denne har upplösts efter avslutad konkurs eller likvidation.
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6.2

Avregistrering på grund av att Domännamnet inte förnyas
Förnyas inte Domännamnet kommer .SE att avregistrera Domännamnet efter sextio
(60) dagars Deaktivering.

6.3

Avregistrering eller Överföring efter alternativt tvistlösningsförfarande
.SE har rätt att avregistrera eller Överföra ett Domännamn efter beslut härom i ett
alternativt tvistlösningsförfarande enligt bestämmelserna i punkt 7.

6.4

Avregistrering eller Överföring på grund av dom
.SE skall snarast avregistrera eller Överföra ett Domännamn på begäran av enskild som
företer ett lagakraftvunnet avgörande, varav det framgår att den som begär
avregistrering eller Överföring har bättre rätt till Domännamnet än Innehavaren.
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ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE
I .SE:s alternativa tvistlösningsförfarande (ATF) avgörs tvister om tilldelning av
Domännamn.

7.1

Förfarandet
Vid var tid gällande bestämmelser om handläggningen i det alternativa
tvistlösningsförfarandet för Domännamn under Toppdomänen.se (Förfarandereglerna)
finns under www.iis.se.

7.2

Villkor för avregistrering eller Överföring
Ett Domännamn skall avregistreras eller Överföras till den som begärt
tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar
a)

ett varukännetecken,

b)

ett näringskännetecken,

c)

ett släktnamn,

d)

ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),

e)

en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,

f)

ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar
(1976:100),
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g)

en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets
förordning (EG) 510/2006,

h)

en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,

i)

en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 491/2009,
eller

j)

ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån
skall föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret),
eller dess vedertagna förkortning,

vilket 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.
Vid var tid gällande anvisningar avseende de tre rekvisiten återfinns sist i dessa
Registreringsvillkor under rubriken ”Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)”.

7.3

Verkställighet av ATF-beslut

7.3.1

Ett beslut varigenom en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande bifallits, skall
verkställas av .SE efter fjorton (14) dagar från det att .SE fått del av beslutet, om inte
Innehavaren visar att han eller hon inom denna tid väckt talan om bättre rätt till
Domännamnet.

7.3.2

Ogillas Innehavarens talan om bättre rätt eller avskrivs saken från vidare handläggning,
skall tvistlösningsbeslutet verkställas så snart avgörandet har vunnit laga kraft. Bifalls
Innehavarens talan om bättre rätt, skall tvistlösningsbeslutet inte verkställas.
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RUTIN VID UPPHÖRANDE AV AVTAL
Om Registrarens avtal med .SE eller Innehavarens avtal med Registraren upphör gäller
följande för Innehavaren.

8.1

Innehavaren accepterar att .SE blir temporär Registrar under en period av upp till tre
månader (”Skyddstid”) från den tidpunkt avtalet upphörde.

8.2

Innehavaren skall under Skyddstiden välja en ny Registrar.
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8.3

Avstår Innehavaren från att välja ny Registrar under Skyddstiden blir .SE:s registrar .SE
Direkt automatiskt ordinarie Registrar. .SE Direkt får som ordinarie Registrar ta ut
ersättning enligt gällande prislista och mellan parterna skall .SE Direkts övriga villkor
gälla (se www.sedirekt.se).
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PERSONUPPGIFTER

9.1

Behandling av personuppgifter

9.1.1

.SE har såväl en rättighet som en skyldighet enligt Toppdomänlagen att behandla
personuppgifter.

9.1.2

Genom att vid ansökan om registrering av Domännamn lämna begärda personuppgifter
samtycker Innehavaren till att .SE, eller den som .SE har anlitat, utöver de
personuppgifter som de äger rätt att behandla enligt Toppdomänlagen, behandla
personuppgifterna, inklusive personnummer, på nedan angivet sätt.
(i)

Kontroll av de personuppgifter som lämnats,

(ii)

Behandling av personuppgifter genom publicering i .SE:s domännamnssöktjänst
(WHOIS) som finns tillgänglig på Internet,

(iii) Behandling av personuppgifter i de kundregister som .SE, eller den som .SE har
anlitat, i syfte att kunna tillhandahålla och driva registret för Domännamn under
Toppdomänen .se,
(iv)

Behandling av personuppgifter för .SE:s interna bruk och administrativ hantering.

För Innehavare som är fysisk person eller enskild näringsidkare publiceras endast
personuppgifter i SE:s domännamnssöktjänst (WHOIS) som finns tillgänglig på
Internet, om denne uttryckligen samtyckt till sådan behandling. Denna punkt träder i
kraft senast per juni 2013.
Innehavaren får endast lämna personuppgifter om annan än Innehavaren (t ex. för
juridiska personers kontaktpersoner) om Innehavaren kan garantera att samtycke för
ovanstående behandling samt för behandling enligt punkt 9.1.4. nedan inhämtas från
den person vars personuppgifter skall behandlas av .SE.
9.1.3

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att .SE skall kunna tillhandahålla
och driva registret för Domännamn under Toppdomänen .se samt uppfylla de åtaganden
som .SE har enligt dessa Registreringsvillkor och Toppdomänlagen.
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9.1.4

Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften
och för att upprätthålla en god kund- och registervård.

9.1.5

Innehavaren, eller person vars uppgifter finns registrerade hos .SE har, i enlighet med
personuppgiftslagen (1998:204), rätt att en gång per kalenderår, utan kostnad, få
information om de personuppgifter som .SE behandlar om denne. En begäran skall
framställas skriftligen till .SE och vara undertecknad av den som begär uppgifterna.

9.1.6

Innehavaren, eller person vars uppgifter finns registrerade hos .SE har, i enlighet med
personuppgiftslagen (1998:204), rätt att begära att .SE rättar sådana personuppgifter
som inte är riktiga eller som annars inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen
(1998:204).
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ÖVRIGT

10.1

Registrarens rätt att överlåta avtal

10.1.1

Registraren äger, utan godkännande från Innehavaren, rätt att överlåta sina rättigheter
och skyldigheter enligt dessa Registreringsvillkor till annan Registrar.

10.2

Giltighet och ändring av Registreringsvillkor

10.2.1

Dessa Registreringsvillkor gäller tillsvidare och .SE äger rätt att ändra gällande villkor
enligt vad som framgår nedan.

10.2.2

Villkorsändring träder i kraft 30 dagar efter det att ändringen har publicerats på .SE:s
webbplats, www.iis.se, men gäller från nämnda tidpunkt även för Innehavare som
registreras efter publicering.

10.2.3

Villkorsändring skall meddelas Innehavaren av Registraren via e-post i samband med
publiceringen. För det fall Innehavaren inte har angett en fungerande e-postadress är
Innehavaren själv skyldig att hålla sig informerad om villkorsändringar.
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SKADESTÅND

11.1

.SE skadeståndsansvar gentemot Innehavare skall, såvida inte uppsåt eller grov
oaktsamhet föreligger, vara begränsat till direkta skador till ett sammanlagt belopp om
ett (1) prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

11.2

Inte i något fall är .SE skyldig att ersätta utebliven vinst, minskad omsättning, annat
produktionsbortfall, ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt
skada.
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11.3

Innehavaren kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om Innehavaren givit .SE
meddelande därom senast nittio (90) dagar efter det att Innehavaren märkt eller bort
märka grunden för kravet.
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MEDDELANDEN

12.1

Meddelanden enligt dessa Registreringsvillkor skall lämnas skriftligen till den av parten
senast uppgivna postadressen och/eller e-postadressen. Meddelande som skickats med
post skall anses ha kommit mottagare inom Sverige tillhanda inom tre (3) arbetsdagar
från avsändandet. För mottagare utanför Sverige gäller tio (10) kalenderdagar från
avsändandet. Meddelanden som skickats elektroniskt skall anses ha kommit mottagare
tillhanda omedelbart.

13

TVIST

13.1

Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa Registreringsvillkor skall talan väckas vid
allmän domstol. Svensk lag skall tillämpas på dessa Registreringsvillkor.
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Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)

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
beaktas framförallt den språkliga likheten mellan Domännamnet och sökandens rättighet. Däremot
beaktas inte vilken verksamhet som Domännamnet används för vid denna prövning. Vilken
verksamhet som Domännamnet används för kan däremot ha betydelse vid prövning av övriga två
rekvisit.

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 skall vara uppfyllt.
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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Vid bedömning av om Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro görs en
helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Omständigheter som kan tala för eller mot ond
tro kan också vara relevanta vid prövning av om Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till
Domännamnet.

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.
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 någon rätt eller berättigat
intresse till detta.
Vid bedömning av om Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet görs en
helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Omständigheter som kan tala för eller mot att
Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet kan också vara relevanta vid
prövning av om Innehavaren har registrerat eller använt Domännamnet i ond tro.

