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BAKGRUND
Domännamnet ”cs.se” registrerades av Motparten den 15 april 2003 och ansökan om tvistlösning
inkom från Sökanden till Stiftelsen för Internetinfrastruktur den 11 november 2009. Sökanden har
begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Svar daterat den 3 december 2009 med bestridande
av ansökan har inkommit från Motparten till Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
Stiftelsen för Internetinfrastruktur har genom lottning utsett Bengt Eliasson till tvistlösare.
YRKANDEN
Sökanden yrkar att domännamnet ”cs.se” ska överföras till Sökanden.

PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden
Sökanden har sitt ursprung i Boston och har funnits i Sverige sedan 1985. Företaget hade 2008 en
omsättning på SEK 360 000 000 och antalet anställda uppgick till 230 personer. Sökanden ger
årligen ut 111 tidskrifter och är Sveriges främsta leverantör av medier inom teknik, it och affärer.
En av dessa tidskrifter är CS även benämnd Computer Sweden, som har funnits i Sverige i 26 år.
Målgruppen för CS är dataansvariga personer och under 2003 nådde Computer Sweden 63 % av
denna målgrupp. Användningen av CS i tidskriften har förekommit kontinuerligt minst sedan
1984 och utgör för Sökanden och dess läsare en förkortning av Computer Sweden. Den omfattande
användningen av förkortningen är även logisk då det utgör ett mer praktiskt användbart
kännetecken jämfört med Computer Sweden. Sökanden har därmed, som framgår av bilagorna 11
– 55, använt CS såsom ett kännetecken. CS har därmed förvärvat särskiljningsförmåga för den
målgrupp den riktar sig till och utgör ett individualiseringsmedel för tidskriften CS. Att CS till
följd av den långvariga användningen är inarbetad intygas av flertalet ansenliga representanter för
CS avnämarkrets inom näringslivet. Intygen bekräftar att akronymen CS utgör ett inarbetat
kännetecken för tidskriften Computer Sweden i Sverige, i vart fall sedan 2003-01-01.
Motparten bedriver kommersiell näringsverksamhet genom webbsidan cs.se där tjänster inom
varierande slag främst inom området tryckta och digitala medier erbjudes, dvs journalistisk
verksamhet. Det föreligger alltså dels märkeslikhet och dels verksamhetslikhet mellan
domännamnet cs.se och Sökandens inarbetade kännetecken CS. Sökanden har i januari 2009 till
PRV lämnat in ansökan om registrering av CS som varumärke.
Motparten besitter inte enligt gällande lagstiftning någon självständig rätt till ”cs” och det
åligger därför Motparten att styrka att hennes initialer eller akronymen ”cs” är inarbetad eller att
ensamrätt förvärvats till denna på annat sätt. Att tillmäta initialer skydd utan inarbetning vore
inte tillrådligt pga att initialer i form av 2-3 bokstavskombinationer har svag
särskiljningsförmåga.
Motparten har varit provanställd hos Sökanden mellan den 20 maj 1997 och den 20 november
1997. Därefter har Motparten i egenskap av frilansare haft ett kortare uppdrag om cirka en månad
i december 1999. Motpartens närvaro som journalist hos Sökanden innebär definitivt en kunskap
2

Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Box 7399, 103 91 Stockholm
Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02, atf@iis.se
Org. nr 802405-0190 www.iis.se

om Sökandens flaggskepp och varumärke CS. Motparten har aktivt deltagit i lottningen av
domännamnet trots att hon har varit medveten om att CS användes såsom beteckning för de varor
och tjänster som erbjudes av Computer Sweden. Motparten har därmed agerat i ond tro och för det
fall att Motparten inte skulle ha ansetts ha registrerat domänen i ond tro skall i vart fall domänen
överföras till Sökanden på grund av Motpartens missbruk av domänen.
Det förekommer annonsering med hjälp av Google AdSense på Motpartens hemsida. I
annonsfältet på hemsidan har det regelbundet förekommit reklam samt annonsering om
tidskriften CS. Av den anledningen kan en betraktare av Motpartens hemsida inte tro något annat
än att det existerar ett kommersiellt samband mellan Motparten och CS. Mot bakgrund av
inarbetningen av kännetecknet CS är det sannolikt att Motparten får fler besökare på sin hemsida
och därmed högre intäkter. Motparten har också erbjudit Sökanden annonsplatser på hemsidan.
Motparten är därmed medveten om att besökarna till hemsidan tror att de i själva verket kommer
till Sökanden.
Vid en samlad bedömning av alla omständigheter är det i vart fall klart att Motparten agerat i ond
tro samt att genom sitt agerande missbrukat användningen av domännamnet.
Motparten
Sökandens samtliga yrkanden bestrides å det bestämdaste. Ansökan är i grunden oriktig och
innehåller grova felaktigheter.
Mitt namn är Christina S och jag har använt mina initialare CS allt sedan skoltiden på 70-talet,
som signatur för mina tavlor och vykort dvs. långt innan internet och Computer Sweden ens fanns
som tidning. Det är under den identiteten jag är känd och i många kretsar på nätet bara känd
som CS. Jag är helt beroende av domänen och hela min yrkesidentitet, som byggts upp under 7 år,
vilar på denna hemsida.
Det har aldrig varit fråga om någon ond tro. Sökanden som är ett stort bolag hade kunnat
registrera domänen cs.se för länge sedan, dvs långt innan 2003 om de verkligen varit intresserade.
När jag började min anställning hos Sökanden var jag etablerad som CS och av naturliga skäl blev
det också den identifikation jag använde under anställningen med Sökandens goda minne.
När det gäller omständigheterna vid tilldelningen av domännamnet föreligger ett missförstånd
från Sökandens sida eftersom det aldrig skedde någon lottning av domänen cs,se. Domänen
tilldelades mig i enlighet med förtursförfarandet då jag sedan tidigare var innehavare av domänen
cs.pp.se. Om Sökanden och dess representanter verkligen tittat på de videofilmer de hänvisar till,
borde de noterat att domänen cs.se aldrig var med i lottningen.
Vad gäller Sökanden bör noteras att de ger ut många tidningstitlar och CS är en förkortning för
tidningen vid namn Computer Sweden. Tidning heter just Computer Sweden, vilket också
framgår av Sökandens egna bilagor och det är först under de allra senaste åren som man valt att
profilera sig som CS. Att förkortningen CS förekommer i tidningen är inte så konstigt då det är
vanligt att tidningar använder förkortningar. Det innebär inte att de kan hävda ensamrätt till en
vanligt förekommande förkortning.
Sökanden har också först i början av 2009 ansökt om registrering hos PRV om varumärkesskydd
för beteckningen CS, långt efter registreringen av domänen cs.se. PRV har inte godkänt ansökan
då CS är en vanligt förekommande förkortning på Computer Science, märket är därmed direkt
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beskrivande och anses i sig inte ha särskiljningsförmåga. Beteckningen är också förväxlingsbar
med ett antal äldre rättigheter i form av tidigare registrerade firmor och varumärken.
Sökandens påstående om uppenbar branschlikhet förutsätter att vi skulle vara konkurrenter på
samma marknad. Sökanden är en tidningsutgivare som ger ut en branschtidning vars målgrupp,
enligt ansökan är IT-ansvariga, vilket verkligen inte är min målgrupp. Jag jobbar med form och
text, gör vykort och målar tavlor samt hemsidor åt småföretag. Jag skriver ingenting om ITbranschnyheter på min hemsida och något intrång på Sökandens rättigheter kan det knappast vara
tal om. Speciellt som Sökanden inte är registrerad varumärkesinnehavare av beteckningen CS.
Påståendena om missbruk av domänen kräver en förklaring. Sökanden har alltid varit medvetna
om vem jag är och att jag har domänen cs.se. De har då och då under åren kontaktat mig för att de
velat ta över domänen. Jag i min tur har skickat vidare felkomna mail till Sökanden, vilket även
framgår av bifogade bilagor. Anledningen till att det överhuvudtaget finns annonser på min
hemsida är en direkt följd av Sökandens önskemål. Det var Sökanden som presenterade förslaget
med banners som ett alternativ, då jag inte ville sälja domänen. Att det idag finns annonser på
hemsida är således en direkt följd av samtalen med Sökanden. Det bör också noteras att det var
Stefan K hos Sökanden som kontaktade mig och inte tvärt om.
Att det förekommer andra hänvisningar till Sökanden är knappast konstigt eftersom jag har en
sida med CS referenser där Sökanden finns med i egenskap av tidigare arbetsgivare. Hänvisningen
till Computer Sweden och Counter Strike på hemsidan är inlagda i syfte att undvika felsurfningar
och missförstånd. Texten innehåller en förklaring att denna hemsida inte är en tidning eller spelet
med samma initialer.
Jag har aldrig vid något tillfälle agerat i ond tro eller missbrukat användningen av domännamnet.

TVISTLÖSARENS SKÄL
Enligt Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen.SE tillämpas principen ” först till kvarn”,
innebärande att ansökningar om registrering prövas i den ordning de lämnas in.
Ett Domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen. SE punkt 6,4 c)
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om Domännamnet är
identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett
släktnamn, - ett konstnärsnamn(om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) - en titel på
annans skyddade litterära eller konstnärliga verk - ett namn som skyddas genom förordning om
vissa officiella beteckningar (1976:100) - en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som
skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den
som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och - Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat
intresse till Domännamnet och- Domännamnet registrerats eller använts i ond tro.
Till grund för sin talan har Sökanden åberopat en inarbetat rätt till beteckningen CS som
varumärke för tidningen Computer Sweden. Sökanden hävdar att användningen av CS har
förekommit i tidskriften kontinuerligt sedan 1984 och tillstyrkande av detta har Sökanden gett in
ett antal exempel i form av kopior (bilaga 11 – 55) av i huvudsak sidor från tidningen Computer
Sweden. Av kopiorna framgår att beteckningen CS, vid sidan av den registrerade titeln Computer
Sweden, huvudsakligen användes i löpande text eller vid sidmarkeringar, men inte genomgående
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som ett kännetecken för tidningen. Av det ingivna materialet i sig styrks således inte att
beteckningen CS är ett för Sökanden inarbetat kännetecken.
Vidare har Sökanden lämnat in sammanlagt 7 intyg från Jusek (2 st), Göteborgs universitet,
Dagens Media, Fri Tanke och entreprenören (2 st) till styrkande av att CS utgör ett inarbetat
kännetecken för tidskriften Computer Sweden i Sverige, i vart fall sedan 2003-01-01. Det är
således fråga om endast 5 intygsgivare. Samtliga intyg är undertecknade i maj 2009. Intygen är
visserligen utfärdade på respektive intygsgivare brevpapper, men lydelsen är identisk, Tidningen
Computer Sweden (CS) har utgivits sedan 1983. Härmed intygar undertecknad att kännetecknet CS är
inarbetad i Sverige och har varit det sedan 2003-01-01 till en betydande del av den krets till vilket det
riktar sig till såsom beteckning för tidskriften Computer Sweden, vilket i och för sig skulle kunna
ifrågasättas. Däremot framgår det inte vilken relation intygsgivaren har haft till tidningen eller
hur intygsgivaren i maj 2009 kan intyga att beteckningen CS varit inarbetad för Sökanden sedan
2003-01-01. Med hänsyn till att det totalt är fråga om relativt få intygsgivare och övriga
oklarheter kan intygen i sig inte ligga till grund för att anse att beteckningen CS är ett för
Sökanden inarbetat kännetecken.
Av det av Sökanden ingivna utgivningsbeviset framgår att tidskriftens registrerade titel är
Computer Sweden och inte CS.
Sökanden har också lämnat in en ansökan om registrering av beteckningen CS som varumärke för
produkter och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 41 och 42. Ansökan lämnades in i januari 2009 och i
ett föreläggande daterat 2009-06-12 har PRV utfärdat ett föreläggande. Enligt de framförda
anmärkningar i föreläggandet kan varumärket CS inte registreras pga att den är beskrivande då
den utgör en vanligt förekommande förkortning för Computer Science och därmed saknar
särskiljningsförmåga. Ett stort antal rättigheter i form av tidigare firmor och varumärken har
också anförts som registreringshinder. Ansökan har ännu inte lett till registrering.
Med beaktande av ovan nämnda omständigheter kan den av Sökanden åberopade inarbetningen av
beteckningen CS som ett kännetecken för tidningen Computer Sweden inte anses vara styrkt i
ärendet. Det föreligger därmed inte någon rättsgrund för överföring av domännamnet enligt
Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen. SE punkt 6,4 c). Ansökan om överföring av
domännamnet cs.se till Sökanden ska därför inte beviljas.

På .SE vägnar

……………………………………………………………
Bengt Eliasson
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