
  
 
 
Inför ditt svar i Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 
 
Innan du lämnar in ditt svar, läs gärna igenom paragraf 7 i Registreringsvillkoren gällande för 
toppdomänen .se (”Registreringsvillkoren”) 
https://internetstiftelsen.se/app/uploads/2019/02/registreringsvillkor-se.pdf 
 
och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i 
toppdomänen ”.se” (”Förfarandereglerna”) 
https://internetstiftelsen.se/app/uploads/2019/02/forfaranderegler-atf-se.pdf. 
 
 
Måste jag lämna in ett svar? 
 
Enligt Registreringsvillkoren som domännamnsinnehavaren ingått vid registrering av 
domännamnet registrerat under toppdomänen .se måste domännamnsinnehavaren 
acceptera ATF. Domännamnsinnehavaren har 30 dagar på sig för att lämna in ett svar. 
Inlämnandet av svaret är inget krav. Ärendet kommer att avgöras även om 
domännamnsinnehavaren svarar inte på ansökan. 
 
Vad händer om jag inte lämnar in ett svar eller om jag inte lämnar in det i tid? 
 
Om svaret inte lämnas in i sinom tid kan ansökan handläggas som ett påskyndat förfarande, 
om sökanden har valt det. 
 
På vilket språk ska svaret göras? 
 
Svaret måste lämnas in på svenska eller engelska. 
 
Vad kostar det att lämna in ett svar? 
 
Den enda gången en avgift ska betalas av domännamnsinnehavaren är när sökanden har 
valt att ärendet ska prövas av en tvistlösare, och domännamnsinnehavaren väljer att ärendet 
ska prövas av tre tvistlösaren. I sådana fall betalar innehavaren en avgift på 8 000 kr (exkl. 
moms för företag och inkl. moms för privatpersoner). Domännamnsinnehavaren måste lämna 
in sin betalning tillsammans med sitt svar. 
 
Måste man ha ett juridiskt ombud? 
 
Ombud kan vara till hjälp, men det finns inga krav på att svaret ska utformas eller lämnas in 
av en ombud. Man får inte ersättning för ombudskostnader. 
 
Vad ska finnas med i svaret? 
 
Obligatorisk information som ska ingå i ditt svar är beskrivet i paragraf 14 i 
Förfarandereglerna. Därtill har WIPO center förberett en svarsblankett och cheklistan nedan 
med allt som ska finnas med i svaret. 
 
Användningen av svarsblanketten som underlag för förberedelsen av svaret garanterar inte 
att domännamnsinnehavaren kommer att vinna ärendet. 
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Checklista för svarsblanketten: 
 

 Fyll i uppgifter om parterna. 
 

 Val av antal tvistlösare. Du har två alternativ: du kan godta att ansökan prövas av en 
tvistlösare. Alternativt om sökanden valt att ärendet ska prövas av en tvistlösare kan 
du begära att det ska prövas av tre tvistlösare. Då väljer du en tvistlösare utifrån listan 
samt betalar in aktuell avgift. Om sökanden däremot har valt att ärendet ska prövas 
av tre tvistlösare ska du välja en tvistlösare utifrån listan. Lista över tvistlösare hittar 
du på https://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.jsp?code=seDRP. Lista 
över kostnader hittar du på 
https://internetstiftelsen.se/domaner/tvistlosning/tvistlosare-och-kostnader/ 
 

 Fyll i ditt yrkande (dvs. om du medger eller bestrider bifall till sökandens yrkande). 
 

 Fyll i omständigheter. Beskriv vad som hänt och hur du och sökanden agerat. Det är 
viktigt att du bemöter de argument och bevisning som sökanden lämnat i sin ansökan 
och det är viktigt att du skriver så utförligt som möjligt eftersom den argumentation du 
åberopat i ditt svar är det som tvistlösaren kommer att bedöma och basera sitt beslut 
på. Exempel på vad ond tro och rätt eller berättigat intresse är finns att läsa på 
https://internetstiftelsen.se/app/uploads/2019/02/anvisningar-gallande-for-atf-punkt-
7.pdf 
 

 Bifoga bevisning. Det är viktigt att ditt svar innehåller uppgifter om vilken bevisning 
som åberopas och vad du avser att styrka med den. Tänk på att det är den bevisning 
du åberopar i ditt svar som tvistlösaren kommer att bedöma och basera sitt beslut på. 
Exempel på bevisning kan vara utskrivna skärmdumpar från din webbplats samt 
bevis på eventuell kommunikation med sökanden. Se till att samtliga bevis är 
skriftliga. Länkar, ljudfiler eller filmer är inte tillåtna.  
 

 Skriv under ditt svar samt fyll i datum, ort, roll och namnförtydligande. 
 
 
Hur bevisar jag mina rättigheter och berättigat intresse i det omtvistade domännamnet 
vid utformningen av mitt svar? 
 
Exempel på rätt eller berättigat intresse finns att läsa i ”Anvisningar avseende villkoren om 
ond tro samt rätt eller berättigat intresse”: 
https://internetstiftelsen.se/app/uploads/2019/02/anvisningar-gallande-for-atf-punkt-7.pdf. 
 

- Domännamnsinnehavaren 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. 

 
Hur lämnar jag in mitt svar? 
 
För att underlätta elektronisk inlämning av svaret, var god ladda ner och fyll i svarsblanketten 
som word-dokument och skicka in den (samt bilagor) via e-post till 
domain.disputes@wipo.int.  
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För örviga frågor kring ATF, var god ring WIPO Arbitration and Mediation Center på +41 
(0)22 338 8247 eller skicka e-post till arbiter.mail@wipo.int. 
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