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1. Sökande 
 
Sökanden är Systembolaget AB, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige. 
 
 
2. Innehavare 
 
Innehavaren är M.W, Vinonista AB, Sverige. 
 
 
3. Domännamn och Förfarandet 
 
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <befriasystembolaget.se> (”Domännamnet”). 
 
Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se 
(“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i 
toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”). 
 
WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven 
som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i 
Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 19 september 2022. 
Innehavaren lämnade in ett svar den 18 oktober 2022. 
 
WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 8 november 2022. 
Tvistlösaren har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center 
ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.  
 
 
4. Bakgrund 
 
Sökanden, Systembolaget AB, innehar rättigheter bland annat till det registrerade EU-varumärket 
SYSTEMBOLAGET, exempelvis registrerat den 19 december 2008 med registreringsnummer 006864185. 
Sökanden är också innehavare av domännamnet <systembolaget.se> sedan 3 oktober 1994.  
 
Innehavaren, M.W, Vionista AB, registrerade Domännamnet den 11 juni 2022 och leder till en inaktiv 
hemsida. Domännamnet är betalt av Vionista AB, men skulle användas för aktionsgruppen Befria 
Systembolaget. 
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Aktionsgruppen Befria Systembolaget har uppgivit att man genom användning av Domännamnet vill skapa 
opinionsbildning och informera Sveriges befolkning om den vanskötsel av Systembolaget, såsom statligt 
bolag, som aktionsgruppen anser föreligga. Syftet för aktionsgruppen är att driva offentlig debatt om hur ett 
statligt bolag i monopolställning bör styras.  
 
 
5. Yrkanden 
 
Sökanden yrkar att Domännamnet ska överföras till Sökande.  
 
Innehavaren bestrider att Domännamnet ska överföras till Sökande.   
 
 
6. Parterna har anfört 
 
A. Sökanden 
Sökanden är innehavare av flera registrerade varumärken avseende SYSTEMBOLAGET, som samtliga var 
registrerade innan Domännamnet. Det föreligger förväxlingsrisk mellan Domännamnet och de registrerade 
varumärken som innehas av Sökanden. Sökande menar att det tvistiga Domännamnet är, om inte identiskt, 
så pass likt Sökandens varumärken att det är förväxlingsbart med Sökandens varumärke.  
 
Sökande framhåller att Sökandens varumärken registrerades innan Domännamnet registrerades, att 
Sökanden är allmänt känd under varumärket, samt att, utifrån aktionsgruppen Befria Systembolaget svar på 
Sökandens varningsbrev, Innehavaren planerar att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller 
kännetecken för att driva trafik till en egen webbsida och planerar att använda Domännamnet för att störa 
Sökandens verksamhet. Sökande menar att det får antas uppenbart att Innehavaren varit väl medveten om 
Sökandens varumärke och avsiktligt registrerat och avsett att använda Domännamnet för att skada och 
smutskasta Sökandens varumärke och verksamhet.  
 
Sökande har vidare anfört att Innehavaren inte har några rättigheter till varumärket, att Innehavaren inte är 
licenstagare till Sökanden och att Sökanden inte givit Innehavaren tillstånd att registrera Domännamnet. 
Sökanden menar att Innehavaren inte har blivit allmänt känt under Domännamnet, att Innehavaren inte 
använt eller avsett att använda Domännamnet i samband med ett bona fide-erbjudande avseende varor 
och/eller tjänster eller för något annat legitimt icke-kommersiellt syfte. Sökande har angett att det för 
närvarande inte finns en faktisk webbplats kopplad till Domännamnet, utan att Domännamnet enbart är 
parkerat hos registraren.   
 
B. Innehavaren  
 
Innehavaren har anfört att Innehavarens bolag saknar kommersiell vinning i att äga Domännamnet, att det 
inte är tänkt att Domännamnet ska användas i bolagets verksamhet, samt att registreringen av 
Domännamnet är betald av Innehavarens bolag men är tänkt att användas av aktionsgruppen Befria 
Systembolaget.  
 
Aktionsgruppen Befriasystembolaget har uttalat att syftet med Domännamnet inte har varit att inkräkta på 
Sökandens verksamhet eller att sälja alkohol från hemsidan. Syftet är att använda Domännamnet för 
opinionsbildning.  
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7. Diskussion och Slutsatser 
 
Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren för toppdomänen ”.se” ska ett domännamn överföras till den som 
begärt tvistlösningsförfarandet om;  
 
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige till vilken den som begärt 
tvistlösningen kan visa rätt, och  
 
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och  
 
3. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.  
 
Samtliga villkor måste vara uppfyllda för att Sökandens yrkande ska kunna bifallas. 
 
A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till 
vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt 
 
Domännamnet innehåller ordet systembolaget som är identisk med Sökandens EU-varumärke som har 
rättsgrund i Sverige. Domännamnet innehåller också ordet befria.  Domännamnet som helhet är således inte 
identiskt men tillräckligt likt för att anses likna Sökandens EU-varumärke.  
 
Villkoret under punkt 7.2.1 i Registreringsvillkoren är således uppfyllt.  
 
B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro 
 
Sökande har uppgett att Innehavaren planerar att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller 
kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida samt använda Domännamnet för att störa Sökandens 
verksamhet.  
 
Innehavaren har uppgett att syftet med Domännamnet inte är att inkräkta på Sökandens verksamhet samt 
att Innehavaren saknar kommersiellt syfte i Domännamnet och avser att använda det för opinionsbildning. 
Innehavaren anger också att Domännamnet inte kommer användas i kommersiellt syfte och inte är ämnat att 
störa Sökandens verksamhet avseende deras försäljning av alkohol. Syftet är i stället att använda sina 
demokratiska rättigheter för att ge uttryck för sina åsikter.  
 
Mot bakgrund av ovanstående, och med beaktande av att Domännamnets sammansättning innehåller ordet 
”befria”, så anser Tvistösaren att skälen till registrering av Domännamnet och dess avsedda användning 
rimliga. Följaktligen finns det inga bevis för att registrering av Domännamnet har skett i ond tro.  
 
Någon användning av Domännamnet har inte påbörjats. Således kan inte någon prövning av om 
Domännamnet har använts i ond tro göras av Tvistlösaren. 
 
Villkoret under punkt 7.2.2 i Registreringsvillkoren är därför inte uppfyllt.  
 
C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
 
Med hänsyn till den ovan gjorda bedömningen i frågan om ond tro saknas skäl att pröva om Innehavaren har 
någon rätt till eller berättigat intresse av det omtvistade domännamnet. 
 
Sökandens yrkande ska därför lämnas utan bifall. 
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8. Beslut 
 
Sökandens yrkande om överföring av Domännamnet lämnas utan bifall.  
 
 
9. Sammanfattning 
 
Domännamnet liknar Sökandens registrerade varumärke. Domännamnet har dock inte registrerats i ond tro 
och ännu inte använts.  
 
Ansökan om överföring av Domännamnet ska därför lämnas utan bifall.  
 
 
 
 
Monique Wadsted 
Datum:  28 november 2022 


	Alternativt Tvistlösningsförfarande
	Ärendenummer:  DSE2022-0024

