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Sammanfattning
De senaste åren har Internet utvecklats snabbt och blivit ett lättillgängligt
medium. Domännamn var från början bara en användarvänlig motsvarighet
till ett IP-nummer1, men nu kan ett domännamn ha lika stort värde som ett
varumärke om det används rätt. Ett domännamn är värdefullt då det fungerar
identifierande på företags verksamhet. Problemet är att domännamnen inte
känner några gränser, till skillnad från varumärken, och det kan därför finnas
många som har rätt till ett och samma domännamn.

Då det inte ställs några höga krav på att registrera domännamn i de öppna
generiska toppdomänerna, och det på samma gång finns ett stort ekonomiskt
intresse i dessa namn, leder det oundvikligen till konflikter. Med den nya
resolutionen, The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
(UDRP), utarbetad av World Intellectual Property Organization (WIPO), vill
man komma åt de personer som registrerar domännamn i illojalt syfte. Det
finns ingen strävan att avgöra vem av parterna som har bättre rätt till ett
domännamn, utan sådana frågor måste avgöras av behörig nationell domstol.
Resolutionen har utarbetats i samarbete med alla grupper som har intresse i
frågan och man har utvecklat ett system som skall ta hänsyn till både
Internetanvändare och känneteckensrättsinnehavare.

De två intressen som måste tillgodoses är å ena sidan skyddet för
immaterialrätten och å andra sidan friheten och effektiviteten på nätet.
Immaterialrättsskyddet finns för att uppmuntra till kreativt skapande och för
att människor skall våga satsa pengar och tid på att finna nya lösningar. Det
skall även skydda konsumenter så att de kan lita på varans kvalitet och
ursprung.

Det nya tvistlösningssystemet godkändes av Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) i december 1999 och ett par veckor
senare kom det första avgörandet. Sedan dess har över tusen tvister lösts
enligt resolutionen och man räknar med att tillströmningen av tvister
kommer öka när sju nya toppdomäner kommer i bruk i juni 2001.

Förfarandet enligt UDRP är administrativt och beslut fattas endast på
handlingarna. Det är endast domännamn registrerade i illojalt syfte som
faller inom resolutionens tillämpningsområde. I resolutionens fjärde
paragraf finns de kriterier som måste tillgodoses för att den skall vara
tillämplig på tvisten. Domännamnet måste vara identiskt eller
förväxlingsbart med ett varumärke eller servicemärke. Den som registrerade
domännamnet skall inte ha ett legitimt intresse i namnet och domännamnet
skall dessutom vara registrerat i illojalt syfte. Alla dess tre kriterier måste
vara uppfyllda.

                                                
1 Internet Protocol (paketförmedlad kommunikation).
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Genom registreringsavtalet förbinder sig domännamnsinnehavaren att låta
eventuella tvister lösas enligt det administrativa förfarandet. Systemet är
privaträttsligt och parterna har också möjlighet att ta tvisten till nationell
domstol. Syftet med systemet är dock att lösa tvister snabbt och mindre
kostsamt än traditionella domstolsförfaranden. Eftersom det inte finns någon
möjlighet att överklaga avgöranden enligt UDRP har parterna, inom
10 dagar från det att tvisten avgjordes, rätt att låta nationell domstol avgöra
tvisten. Ännu har ingen nationell domstol avgjort en tvist som tidigare
avgjorts enligt UDRP, och det återstår att se vilken bevisverkan ett
avgörande kommer att ha i domstol.

När resolutionen utformades beslutade man att endast domännamn som gör
intrång i varumärken och servicemärken skulle falla inom tillämpnings-
området. Personnamn, firmanamn och geografiska indikationer skulle inte
omfattas. Trots det finns det ett antal avgöranden som rör tvister om just
sådana domännamn. Det finns även andra avgöranden som är motsägelse-
fulla och det gör systemet oförutsägbart. Nu har WIPO inlett en ny process
där systemet skall ses över och utvärderas och man kan hoppas att
tillämpningsproblemen kommer att lösas.
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Förkortningar
DNS Domain Name System
DNSO Domain Name Supporting Organization
FN Förenta Nationerna
FNC Federal Networking Council
gTLD-MoU generic Top Level Domain Memorandum of

Understanding
IAB Internet Architecture Board
IAHC International Ad Hoc Committee
IANA Internet Assigned Numbers Authority
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and

Numbers
INN International Nonproprietary Names
INTA International Trademark Association
IP-nummer Internet protocol-nummer
ISOC Internet Society
ITU Internet Telecom Union
NAF National Arbitration Forum
NSI Network Solutions Incorporated
RFC Request for Comments
TRIPs Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights
UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution

Policy
WHO World Health Organization
WIPO World Intellectual Property Organization
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1 Inledning

1.1 Syfte

För ungefär ett år sedan, i januari 2000, kom det första avgörandet angående
rätten till ett omtvistat domännamn, enligt ett helt nytt tvistlösningssystem.
Sedan dess har ett mycket stort antal tvister avgjorts enligt detta system, och
jag tycker att det finns ett intresse i att utreda hur det har utvecklats. I den
här uppsatsen har jag för avsikt att redogöra för hur tvistlösningssystemet
fungerar och framförallt för de tre kriterier som måste vara tillgodosedda för
att den klagande parten skall anses har rätt till domännamnet. Jag kommer
också att redogöra för olika avgöranden och genom dem belysa de problem
som finns med tolkningen av de tre ovannämnda kriterierna. Det är ingen
heltäckande granskning, utan jag har endast behandlat de problem som är
återkommande och som jag uppfattar som viktiga.

1.2 Metod och material

Då inte finns så mycket skrivet inom det här ämnet har jag valt att genom
Internet leta efter information. På ICANN:s hemsida finns det länkar till
mycket information som har varit intressant, och genom denna hittar man på
enklaste sätt avgöranden från de olika tvistlösningsorganen. Jag har även
varit i kontakt med WIPO i Génève där jag har fått svar på vissa frågor. De
avgöranden som behandlas i uppsatsen, har jag i vissa fall valt
slumpmässigt, men jag har även fått en del förslag på intressanta problem
från WIPO.

1.3 Disposition

I kapitel 2-4 behandlar jag kortfattat bakgrunden till tvistlösningssystemet
och hur resolutionen är utformad. Huvuddelen av uppsatsen består av
kapitel 6, där jag beskriver hur den administrativa processen går till och
vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att resolutionen skall vara
tillämplig på tvisten. I kapitel 7-9 behandlar jag vad jag anser som stora
tillämpningsproblem i den administrativa processen. Dessa kapitel handlar
om hur geografiska ord och personnamn behandlas, trots att de egentligen
inte faller inom resolutionens tillämpningsområde. Hur domännamn som är
generiska ord bedöms, går jag igenom i kapitel 9. I kapitel 10 redogör jag för
hur resolutionen behandlar reverse domain name hijacking och andra sätt på
vilka resolutionen kan missbrukas. Bevisbördan skall enligt resolutionen
läggas på klaganden, med vissa modifikationer. Detta behandlas i kapitel 11.
Resolutionen är under utvärdering och en andra process har påbörjats av
WIPO för att utveckla resolutionen. En genomgång av denna process finns i
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kapitel 12. I ett avslutande kapitel 13 redogör jag för mina egna synpunkter
på det nya tvistlösningssystemet.
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2 Bakgrund

2.1 Internet

Internet beskrivs i inledningen av WIPO:s Final Report som "nätverkens
nätverk". De senaste tio åren har detta fenomen blivit en del av många
människors vardag och har en stor betydelse i det moderna samhället.
Internet påverkar vårt sätt att kommunicera på många olika plan, hur vi
uttrycker oss, hur vi gör affärer och hur vi samverkar kulturellt.

Från 1990 till 1997 ökade antalet Internetanvändare från en miljon till
70 miljoner, varav mer än hälften var i USA2. Siffrorna visar att det finns ett
stort intresse för Internet. Användningen är inte övergående utan Internet har
blivit ett hjälpmedel som kan utnyttjas bättre ju mer man förstår och ju
mindre komplicerat det blir. Internet är ett populärt medium, vilket beror på
att kostnader för att koppla upp sig blir mindre och även utrustningen blir
billigare. Att Internet är så populärt beror också på att man kan
kommunicera genom både ord, bild och ljud. Internet passar för alla
aktiviteter, vare sig det rör sig om utbildning, forskning, handel eller bara
nöje.

Vad som är speciellt med Internet är att det inte styrs av någon myndighet
och att det inte finns någon central kontroll. Utvecklingen har skett spontant
och inga regler har styrt bildandet. Därför är också Internet något som tillhör
alla stater och ingen stat har uteslutande jurisdiktion över nätet. När nätet
används kan man inte påverka hur informationen skall komma fram, endast
att den kommer fram. När problem uppstår används nationell rätt på effekter
som information på Internet kan ha på det egna territoriet. Internets speciella
egenskaper gör det viktigt att finna en lösning på hur tvister på nätet skall
avgöras. Det finns många olika och spridda intressen att ta hänsyn till.3

2.2 Domännamnssystemet

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) var tidigare den ansvariga
organisationen för domännamnshanteringen av generiska toppdomäner.
IANA ersattes i oktober 1998 av organisationen (ICANN). Domännamns-
systemet (DNS) är till för att förenkla användningen av Internet. Istället för
att användaren skall vara tvungen att komma ihåg den numeriska adressen,
IP-numret, är detta nummer för det mesta kopplat till ett domännamn.
Domännamnssystemet är ett system som fungerar genom en hierarki av
domännivåer. Det finns två olika sorters toppdomäner, generiska och
nationella. Bland de generiska finns .com, .net och .org. Resolutionen rör
                                                
2 WIPO Final Report s.1.
3 Ang. detta stycke se WIPO Final Report s. 1-2.
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endast de öppna generiska toppdomänerna, men de nationella toppdomäner
som vill ansluta sig får göra det. I framtiden hoppas man på att så många
nationella toppdomäner som möjligt skall ansluta sig, så att DNS blir ett
enhetligt system. Hittills har 17 nationella toppdomäner anslutit sig, bland
annat Niue (.nu), Tuvalu (.tv) och Venezuela (.ve).

Det finns för närvarande sju generiska toppdomäner, och ytterligare sju har
godkänts av ICANN.4 Av de sju existerande är tre öppna, vilket innebär att
vem som helst kan registrera ett domännamn, medan de fyra stängda är till
för internationella organisationer (.int), fyraåriga utbildningar (.edu), USA:s
regering (.gov) och militären (.mil).

De finns ca 240 nationella toppdomäner.5 Rent funktionellt finns det ingen
skillnad mellan de öppna nationella och de öppna generiska domänerna. De
är båda lika lättillgängliga för användaren. Det som är intressant i valet
mellan generiska och nationella domäner är vilken publik man vänder sig
till. Har man ett företag som endast vänder sig till användare inom det egna
territoriet är det oftast bättre att registrera sitt domännamn under den
nationella toppdomänen. När WIPO:s Final Report publicerades i april 1999
uppgick antalet domännamn till 7,2 miljoner varav 1,8 miljoner var
registrerade i nationella toppdomäner. Varje vecka registreras runt 21.000
nya domännamn.

Med dessa siffror förstår man att domännamn är mer än bara ett IP-nummer.
Det är domännamnet som identifierar innehavaren på nätet och därför har
det ett stort ekonomiskt värde. När Internetanvändarna har blivit så många
och information hämtas varje dag, från att köpa resor och mat till att skaffa
sig upplysningar, är det viktigt att rätten till domännamnet skyddas.

2.3 Tvistlösningssystemets utveckling

Domännamnssystemet har varit mycket omdiskuterat de senaste åren. Då
antalet användare har ökat kraftigt har behovet blivit allt större av en
effektiv organisation för att kunna hantera allt trafik som dagligen passerar
över nätet. Tidigare var det USA som ad hoc hanterade systemet med
domännamn, men då Internet blev ett mer internationellt medium ansågs det
inte lämpligt att låta en suverän stat administrera hela systemet.

I februari 1997 publicerades det första förslaget på hur de generiska
toppdomänerna skulle administreras. Förslaget var utarbetat av International
Ad Hoc Committee (IAHC)6. Syftet var att skapa ett system som upprätthöll

                                                
4 Se kapitel 3 om de nya toppdomänerna.
5 WIPO Final Report s.3.
6 IAHC bestod av ISOC (Internet Society), IANA (Internet Assigned Names and Numbers),
IAB (Internet Architecture Board), FNC (Federal Networking Council), ITU (Internet
Telecom Union), INTA (International Trademark Association) och WIPO (World
Intellectual Property Organisation). IAHC upplöstes 1 maj 1997.
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en balans mellan inblandade intressen och som på bästa sätt kunde främja
utvecklingen och företagens verksamhet på nätet. Ett stort antal
organisationer och företag undertecknade det Memorandum of
Understanding (gTLD-MoU)7 som IAHC hade utarbetat. Arbetet avstannade
senare då USA:s regering tog initiativ till ett eget förslag.

Det var i juli samma år som USA:s president gav i uppdrag till United States
Secretary of Commerce, att privatisera DNS för att öka konkurrensen och att
göra det lättare att aktivt ta del av administrationen. Ett White Paper
publicerades och på det följde bildandet av den nya organisationen ICANN.
Denna organisation har genomfört vad som behandlades i White Paper och
har nu det övergripande ansvaret för domännamnssystemet. ICANN är en
internationell, privat organisation utan vinstsyfte och som har sitt säte i
USA.

2.4 WIPO-processen

På uppmaning av USA:s regering och med stöd av sina medlemsländer
inledde WIPO arbetet med det förslag som senare skulle leda till
utformandet av The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
Arbetet gick under benämningen WIPO-processen och inleddes 1998. Syftet
med utredningen var att ta fram rekommendationer till det nybildade organet
ICANN.

I processen utreddes särskilt frågor om hur man skulle lösa problemen i
området mellan domännamn och känneteckensrätt. Immateriella rättigheter
har funnits mycket länge och är rättigheter som kräver ett stark skydd.
Skyddet för varumärken och andra immaterialrätter har sitt ursprung i att ge
incitament till utveckling av produkter och idéer. Denna typ av rättigheter är
för det mesta territoriellt begränsade, vilket leder till ytterligare problem och
skillnader mellan de båda systemen.

Ett par principer var vägledande för processen. Då WIPO är en organisation
som verkar för de immateriella rättigheterna låg sådana intressen i
förgrunden, men en viktig princip var att se dem i ett globalt sammanhang.
Internet är ett globalt medium och utnyttjas av många användare i olika
syften. Processen skulle inte stärka skyddet för de immateriella rättigheterna,
utan endast få dem att verka i cyberspace. Man måste fortfarande ta hänsyn
till den stora mängd information som förmedlas via Internet, och behovet av
snabba domännamnsregistreringar måste tillgodoses. Framtidens tekniska
utveckling av Internet måste få gå i sin egen takt.8

Under arbetets gång presenterades flera olika uppfattningar om hur
distinktionen skulle göras mellan öppna generiska och öppna nationella

                                                
7 generic Top Level Domain Memorandum of Understanding.
8 WIPO Final Report s.11 ff.
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toppdomäner, men WIPO fann att vare sig man registrerar sig i en nationell
eller generisk toppdomän är man ändå globalt närvarande. WIPO:s
rekommendationer gäller inte bara öppna generiska toppdomäner, utan
också de öppna nationella toppdomäner som vill anslutna sig till systemet
har möjlighet att göra det.

I arbetet deltog ett hundratal regeringar, mellanstatliga organisationer, andra
organisationer och även privatpersoner. I slutet av april 1999 presenterades
resultatet av arbetet, WIPO:s Final Report, där alla aspekter av ett
gemensamt tvistlösningssystem behandlades.
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3 Nya Generiska Toppdomäner
Domain Name Supporting Organizations (DNSO) namnråd rekommendera-
de i april 2000 att en process skulle påbörjas angående möjligheten att
utvidga DNS med nya generiska toppdomäner. DNSO är en organisation
som ger ICANN råd i olika frågor rörande DNS. Efter ett antal möten antog
ICANN rekommendationerna och inledde en process där nya toppdomäner
skulle tas fram. I augusti 2000 publicerade ICANN en skrivelse som
uppmanade intresserade organisationer att lämna in ansökningar om att få
hantera en ny toppdomän. I början av oktober gick tiden ut för
ansökningarna och då hade 47 stycken kommit in. Den administrativa
kostnaden som betalades av sökanden var $50.000. Avgiften återbetalas inte,
även om ansökan inte godtas. Av de 47 föreslagna toppdomänerna var flera
av dem lika, .biz, .kids, .nom, och .tel. Andra förslag var .law, .dot, .web,
och .firm.

I processen har ICANN hittills tagit emot och bekräftat ansökningar och
tagit emot betalningar av de sökande. Härnäst skall de omkring 3.000
kommentarer som kommit in, behandlas. Den första perioden då
allmänheten kunde kommentera processen, avslutades den 5 november
2000.

Sju nya toppdomäner godkändes av ICANN den 16 november 2000. Av
dem är .aero avsedd för flygindustrin, .biz för affärslivet och .coop för
verksamhet utan vinstsyfte. En av toppdomänerna, .info, är helt öppen och
det finns inga restriktioner för registrering. För privatpersoner finns
toppdomänen .name, och de två sista är .museum och .pro. Man beräknar att
det nya systemet kommer i gång andra kvartalet 2001. Det finns ingen
möjlighet att reservera domännamn i de nya domänerna och ICANN har
ännu inte utsett vilka som kommer få mandat att registrera.
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4 The Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy

4.1 Ett system mot cybersquatting

I WIPO-processen som ledde fram till bildandet av det administrativa
tvistlösningssystemet, kom man överens om ett antal principer som skulle
ligga till grund för det nya systemet. Det mest grundläggande var, att endast
tvister som rör domännamnsregistreringar i illojalt syfte skulle falla inom
tillämpningsområdet. Det regleras i paragraf 4 a-c. I dagligt tal kallas
fenomenet "cybersquatting" och definieras som "deliberate, bad faith,
abusive registration of a domain name in violation of rights in trademarks
and servicemarks"9. Uttrycket är svårt att skilja från andra uttryck med
liknande innebörd, såsom "warehousing" som är ett bredare begrepp, och
"cyberpiracy" som snarare innebär upphovsrättsintrång i innehållet på en
webbsida. För att undvika missförstånd används i WIPO-rapporten istället
begreppet "abusive registration". Tvister mellan parter som handlar i god tro
och där tvisten gäller frågan vem av dem som har bäst rätt till namnet, kan
endast behandlas av nationell domstol. Då systemet är helt nytt, var det
viktigt att begränsa området för tillämpligheten. En annan viktig
begränsning är att endast varumärken och servicemärken skyddas mot
cybersquatting. Registreringar som gör intrång i andra rättigheter, såsom
firmanamn, geografiska indikationer och personnamn faller inte inom
tillämpningsområdet.10

Ett syfte med ett globalt, administrativt tvistlösningssystem är att undvika att
parterna går till domstol. Det är viktigt att kunna lösa domännamnstvister
snabbt och billigt. Det är lätt och går fort att registrera ett domännamn.
Dessutom är kostnaden endast ett par hundra kronor, till skillnad från de
enorma kostnader som rättighetsinnehavaren får stå för, för att föra saken till
domstol.

UDRP är ett privat system och avgörandet är bindande för parterna. Parterna
har, genom registreringsavtalet, förbundit sig att lösa eventuella tvister
genom systemet. Det utesluter dock inte möjligheten att föra tvisten till
domstol. Genom WIPO-rapporten, kom man fram till att systemet endast
kunde bli effektivt om det var obligatoriskt. Eftersom endast registreringar i
illojalt syfte berörs, var det nödvändigt att ha ett obligatoriskt system. Det är
inte troligt att de som registrerar domännamn i illojalt syfte skulle acceptera
att underkasta sig en frivillig, administrativ process. Man ansåg också att

                                                
9 WIPO Final Report s. 53.
10 UDRP 4a (i) och WIPO Final Report paragraf 165-168.
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risken var liten att oskyldiga domännamnsinnehavare, som inte handlat
bedrägligt, skulle bli kallade inför panelen.11

4.2 Reverse domain name hijacking

Reverse domain name hijacking oroade många av dem som lämnade in
kommentarer till WIPO, och man var rädd att det skulle bli ett problem med
dem som ville utnyttja systemet i ett omvänt syfte.12 Begreppet innebär att
ett klagomål lämnas in för att försöka vinna ett domännamn som någon
annan redan registrerat i god tro. Man använder UDRP för att beröva en
domännamnsinnehavare det registrerade namnet.13 Att lämna in ett klagomål
i det syftet, innebär att man missbrukar det administrativa systemet, och det
kommer att föras in i beslutet.14

4.3 Förhållandet till nationell domstol

Parterna är inte tvungna att låta den administrativa panelen avgöra tvisten.
De kan istället vända sig till nationell domstol. Ett sådant beslut kan fattas
antingen innan, under eller efter processen.15 Då det inte finns någon
möjlighet att överklaga beslut fattade av den administrativa panelen, krävs
det ett annat sätt att få sin sak omprövad. Då kan man vända sig till nationell
domstol. Det måste ske inom tio dagar från det att panelen har fattat sitt
beslut. 16

Beslut som fattas av den administrativa panelen är inte bindande för
nationell domstol. Det är domstolen som avgör om den vill lägga någon vikt
vid panelens avgörande eller inte. Ännu vet man inte om besluten kommer
att följas av nationella domstolar, då ingen tvist ännu avgjorts, men man kan
anta att avgörandena kommer att ha stark bevisverkan.

I paragraf 4k regleras vilken domstol som har jurisdiktion. I avtalet mellan
domännamnsinnehavaren och den registrerande enheten är det överens-
kommet vilken jurisdiktion som skall gälla om tvist uppkommer som den
administrativa panelen inte skall avgöra. Antingen väljs domstol där den
registrerande enheten har sitt säte eller enligt domännamnsinnehavarens
adress, som är införd i Whois-databasen.17 Vid en eventuell tvist om
panelens beslut, underkastar sig klaganden att acceptera en av dessa
jurisdiktioner.18

                                                
11 WIPO Final Report, paragraf 158-161.
12 Se kapitel 10 om reverse domain name hijacking.
13 Rules of UDRP, paragraf 1.
14 Rules of UDRP, paragraf 15 (e).
15 Rules of UDRP, paragraf 18.
16 UDRP paragraf 4 k.
17 En Whois-databas finns hos varje registrerande enhet och innehåller namn, adress etc. till
innehavaren.
18 Rules for UDRP, paragraf 3 b (xiii).
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4.4 Åtgärder

Den enda åtgärden som den administrativa panelen har rätt att vidta, är att
uppmana den registrerande enheten att flytta över domännamnet till
klaganden om han vinner eller att annullera registreringen. En annullering av
en registrering har ingen bestående verkan, utan när domännamns-
innehavaren har förlorat sin rätt till namnet kan vem som helst registrera det
igen. Det är många klaganden som inte har förstått innebörden av en
annullering och trott att domännamnet för alltid är borttaget, men så är inte
fallet.19 Det finns ingen möjlighet att få skadestånd eller annan ersättning
genom panelens beslut. På det sättet betonar man att förfarandet endast är
administrativt och till för att DNS skall fungera effektivt. Processen skall
endast komplettera andra mekanismer, som skiljeförfarande eller nationella
domstolar.20

4.5 Avgifter och kostnader

Om en enmanspanel skall avgöra tvisten är det klaganden som står för
kostnaderna, och detta även om han vinner. Bestämmer sig däremot
svaranden för att låta en tremannapanel avgöra, skall parterna dela på
kostnaderna.21 I övriga fall är det klaganden som betalar alla avgifter.22

Avgiften måste vara erlagd senast tio dagar efter att klagomålet kom in.

Kostnaderna skiljer sig något mellan de olika tvistlösningsorganen. Varje
organ har kompletterande regler som bland annat reglerar avgifter. Enligt
CPR Institutes regler är avgifterna för en enmanspanel $2.000 om tvisten rör
1-2 domännamn och $2.500 om det gäller 3-5 domännamn. En
tremannapanel kostar $4.500 respektive $6.000 beroende på antal namn.23

Priset skiljer sig mycket från det billigaste organet, WIPO, där det kostar
$1.500 för en enmanspanel om tvisten gäller 1-5 domännamn, och $3.000
för en tremannapanel.24

4.6 Processen

Den administrativa processen regleras i The Rules for Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy (Rules of UDRP). När svaranden tagit del
av käromålet, måste svaromål inges inom 20 dagar till tvistlösningsorganet.
Det finns möjlighet för svaranden att begära en tremannapanel, om det inte
                                                
19 Se nokiagirls.com och Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC, D2000-0102
(WIPO 18 april 2000).
20 WIPO Final Report, paragraf 183.
21 Rules of UDRP, paragraf 5b (iv).
22 Rules of UDRP, paragraf 19.
23 CPR Institute supplemental rules (Schedule of Fees).
24 WIPO supplemental rules (Schedule of Fees).
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redan gjorts. Om det inte kommer in något svar, kommer panelen döma
tvisten på klagandens handlingar.25 Målen döms endast på handlingarna och
det är bara i ytterst sällsynta fall som personer hörs i tvisten.26 Alla frågor
skall avgöras i enlighet med UDRP, men hänsyn skall även tas till regler och
principer som panelen anser vara tillämpliga i fallet. Det gör att det inte
sällan hänvisas till amerikansk rätt eftersom många tvister är mellan
amerikanska parter.27

                                                
25 Rules of UDRP, paragraf 5.
26 Rules of UDRP, paragraf 13.
27 Rules of UDRP, paragraf 15a.
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5 De fyra tvistlösningsorganen
Varje tvistlösningsorgan skall godkännas av ICANN enligt speciella regler.
Dessa regler var från början provisoriska och under år 2000 skulle ett mer
formellt program utvecklas för att utse tvistlösningsorgan, men det har ännu
inte utarbetats. För att få avgöra tvister måste man ansöka om detta till
ICANN. En ansökan skall innehålla en redogörelse för organisationens
erfarenhet vad gäller alternativ tvistlösning, främst skiljeförfaranden. Minst
20 skiljedomare skall utses, och i ansökan skall beskrivas hur dessa
skiljemän har utsetts och vad de har för professionella erfarenheter. Den
sökande organisationen måste binda sig att inte hindra sina skiljemän från
att delta i administrativa förfaranden i de andra tvistlösningsorganen.
I ansökan skall även finnas en detaljerad redogörelse för hur många tvister
organet beräknar kunna lösa, hur deras interna organisation ser ut, hur
processerna kommer administreras, och hur avgöranden kommer att
publiceras.28

ICANN undersöker om tvistlösningsorganet uppfyller alla krav och
framförallt måste sökanden visa att det finns en förståelse för hur
domännamnshantering skall gå till. Målet är att varje tvistlösningsorgan
skall ha skiljemän från fler än ett land. Om den ursprungliga listan endast
innehåller en nationalitet, skall det finnas en plan om hur listan skall
utvidgas.

WIPO var det första organet som erhöll kompetens att lösa
domännamnstvister enligt UDRP. WIPO är ett organ inom FN, vars
verksamhet omfattar allt som rör immateriella rättigheter.

National Arbitration Forum (NAF), bildades 1986, och är en amerikansk
organisation för alternativ dispythantering. För att få verka som skiljeman
inom NAF, måste man ha minst 15 års erfarenhet av dispythantering, och
det är främst före detta domare och advokater som accepteras. NAF var det
andra tvistlösningsorganet som godkändes av ICANN och det skedde i
december 1999.

Det tredje tvistlösningsorganet, eResolution, godkändes av ICANN i januari
2000. eResolution har utvecklat en teknisk lösning som tillåter tvistlösning
online. Det har ett utbrett nätverk över hela världen av medlare och
skiljemän. eResolution erbjuder inte bara lösning av domännamnstvister,
utan verksamheten innefattar även e-handel, både vad gäller business-to-
business och business-to-consumer.

                                                
28 Approval Process for Dispute Resolution Service Providers, paragraf a-j.
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CPR Institute började hantera tvister i maj 2000 och blev därmed den fjärde
organisationen som godkändes av ICANN. CPR har 700 skiljemän världen
över, men endast ca 30 av dem arbetar med domännamnstvister.
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6 Den obligatoriska
administrativa processen
De domännamnstvister som uppkommer, avgörs enligt kriterierna i UDRP
paragraf 4. Paragrafen visar vilka typer av tvister resolutionen är tillämplig
på. När ett domännamn registreras, ingås ett avtal mellan den registrerande
enheten och den som ansöker om registrering. Avtalet innehåller bland annat
en klausul som stadgar att eventuella tvister som uppkommer på grund av
domännamnsregistreringen, skall avgöras i enlighet med UDRP. Svaranden
är tvungen att underkasta sig tvistlösningsprocessen, annars föreligger
avtalsbrott. Parterna kan också, som tidigare nämnts, välja att ta tvisten till
nationell domstol.

Paragraf 4 består av tre delar. Först räknas tre kriterier upp i paragraf 4a,
som alla måste vara uppfyllda för att domännamnet skall kunna flyttas över
till klaganden. Dessa kriterier innebär att domännamnet måste vara identiskt
eller förväxlingsbart med klagandens varumärke eller servicemärke,
svaranden får inte ha något legitimt intresse i domännamnet, och det skall
vara registrerat i illojalt syfte. I paragraf 4b finns en uppräkning på fyra
omständigheter som kan vara tecken på när ett domännamn är registrerat i
illojalt syfte och i paragraf 4c finns en liknande uppräkning när svaranden
skall anses ha ett legitimt intresse i domännamnet.

6.1 Dispyter på vilka processen är tillämplig,
paragraf 4a

Processen tillämpas på tvister där alla tre kriterierna i paragraf 4a är
uppfyllda. Dessa kriterier är:
(i) Domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varumärke

eller servicemärke, till vilket käranden har en rätt, och
(ii) svaranden har ingen rätt till eller legitimt intresse i domännamnet,

och
(iii) domännamnet registrerades och används i ond tro (illojalt syfte).

6.2 Identitet eller förväxlingsbarhet

Det första rekvisitet som måste tillgodoses för att resolutionen skall kunna
användas är att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett
varumärke eller servicemärke i vilket käranden har en rätt. Kravet är nästan
alltid uppfyllt och diskuteras sällan i avgörandena. Det finns dock några fall
då frågan tagits upp.
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I Barcelona-fallet29 hade käranden ett stort antal varumärkesregistreringar
där ordet Barcelona ingick. Käranden var staden Barcelona i Spanien som
ansåg sig ha rätt till domännamnet Barcelona.com. Enligt det spanska
patent- och registreringsverket bestod de olika känneteckensregistreringarna
av ett huvudelement, ordet Barcelona, i en kombination av andra element.
Ordet Barcelona sågs av panelen som den distinktiva delen av de
registrerade varumärkena, och den delen som skulle jämföras med
domännamnet i fråga. Därför ansågs domännamnet av panelen vara identiskt
med varumärket. I fallet flyttades domännamnet över till klaganden, staden
Barcelona.

Domännamnet eautolamps.com ansågs vara förväxlingsbart med varumärket
EAUTO i ett avgörande från WIPO.30 Man kan möjligtvis ifrågasätta det
amerikanska patentverkets registrering av det generiska ordet auto i
samband med bokstaven "e" som numera förstås som en förkortning av
ordet electronic. Registreringen är dock bevis för kärandens varumärkesrätt
och EAUTO är därför att anse som särskiljande. Svaranden fick dock ändå
behålla domännamnet då han hade ett legitimt intresse i namnet.

Yahoo! är ett välkänt varumärke i Internetsammanhang. I fallet var 37 olika
domännamn omtvistade och i alla ingick ordet yahoo eller ett liknade ord.31

Som exempel kan nämnas jahu.com, yiahoo.com och yahoofr.com.
Svaranden hade en egen sökmotor på adressen 800GO.com, dit de
omtvistade domännamnen var länkade. Av de 37 namnen ansågs 22 av dem
vara identiska med varumärket yahoo! och i de namnen ingick också själva
ordet. De andra 15 namnen ansågs istället vara förväxlingsbara med
varumärket. Det krävs alltså ingen identitet eller bokstavsmässig likhet
mellan orden. Det räcker med en fonetisk likhet och att uttalet av ordet för
tankarna till varumärket i fråga. Klaganden, Yahoo! vann tvisten.

6.3 Rätt till eller legitimt intresse i
domännamnet

Ett av de tre rekvisiten i paragraf 4, som måste vara tillgodosett för att
resolutionen skall vara tillämplig, är att svaranden inte skall ha någon rätt till
eller legitimt intresse i domännamnet. Det motsvaras av paragraf 4a (ii).
I paragraf 4c finns en uppräkning av situationer som visar när svaranden har
rätt till namnet. Uppräkningen är inte uttömmande.

                                                
29 Exceletisimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc., D2000-0505 (WIPO
4 augusti 2000).
30 EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc, D2000-0047
(WIPO 24 mars 2000).
31 Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al., D2000-0273 (WIPO 14 juni 2000).
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Omständigheter som visar svarandens rätt till eller legitima intresse i
domännamnet, paragraf 4c:

(i) svaranden har använt, eller förberett sig för att använda domännamnet
i anknytning till försäljning av varor eller tjänster, eller

(ii) svaranden har varit känd (commonly known) genom domännamnet,
även om han inte har haft varumärkesrätt, eller

(iii) svaranden använder namnet i ett icke-kommersiellt syfte, utan
ekonomisk vinst och utan att försöka vilseleda konsumenter och utan
att svartmåla domännamnet i fråga.

Som tidigare påpekats krävs det inte en registrerad varumärkes- eller
servicemärkesrätt för att någon av parterna skall ha rätt till ett domännamn.
Man kan ha rätt till namnet utan någon sorts registrering.

6.3.1 Användning av domännamn i anknytning till
försäljning av varor och tjänster, paragraf 4c (i)

Svaranden anses ha legitimt intresse i namnet om han använder det i
anknytning till försäljning av varor och tjänster. I de två följande avgörande-
na ges exempel på hur detta rekvisit kan tolkas.

6.3.1.1 Allocation.com - försäljning av domännamn ger legitimt
intresse

I Allocation Network GmbH v. Steve Gregory32 var klaganden innehavare
av ett varumärke registrerat i Tyskland, Allocation, sedan 1999. Verksam-
heten bestod av att utveckla och sälja datorer och datorprogram. Sedan
tidigare hade klaganden registrerat märket allocation under toppdomänerna
.net, .org och .de. Nu var det domännamnet allocation.com som var
omtvistat. Svaranden registrerade domännamnet i mars 1999 och använde
det för en portal på Internet. Verksamheten på portalen gick ut på att
registrera och sälja domännamn. På portalen fanns också domännamnet
allocation.com som var till salu för $25.000. Som försvar hävdade
svaranden att endast vanliga ord och fraser i det engelska språket
registrerades, och ingen har mer rätt än någon annan att registrera generiska
ord. Frågan som skulle besvaras i fallet var huruvida erbjudandet att sälja
domännamnet som sådant, innebar att svaranden använt namnet i
anknytning till försäljning av varor och tjänster (bona fide offering of goods
and services) enligt paragraf 4c (i), och att han i så fall hade legitimt intresse
i namnet. Frågan besvarades jakande av panelen. Även om ordet allocation
är ett generiskt ord i det engelska språket, kan det ändå registreras som
varumärke i ett annat land, i det här fallet Tyskland. Inget i det här fallet
visar att svaranden hade någon som helst kännedom om kärandens
varumärkesrättigheter, och enligt resolutionen finns det inte heller något

                                                
32 Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, D2000-0016 (WIPO 24 mars 2000).
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krav på att svaranden ska vidta en utredning om registrerade rättigheter i
andra länder. Svaranden lyckades alltså visa ett legitimt intresse i namnet.

6.3.1.2 Clubrunner.com - registrerat servicemärke ger legitimt
intresse

Domännamnet clubrunner.com flyttades inte över till klaganden Clubrunner,
Inc. då panelen ansåg svaranden ha rätt till det. I Clubrunner, Inc. v. One
Step Computer Shop, Inc.33 hade svaranden ett registrerat servicemärke,
CLUBRUNNER, i klass 42. Registreringen gjordes i december 1996.
Käranden hade också en registrerad rätt, ClubRunner, ett varumärke i
klass 9. Denna registrering gjordes 2000, men märket har använts sedan
1985. Svaranden hade redan börjat använda sitt domännamn i anslutning till
företagets hemsida innan klaganden registrerade sitt varumärke. Det här
fallet skulle kunna vara ett exempel på reverse domain name hijacking, men
det diskuteras inte av panelen.34

Klaganden tyckte att hela registreringen av servicemärket Clubrunner var ett
misstag av U.S. Patent Office, men det är inget panelen har rätt att ta
ställning till. Man måste i sådana fall vända sig direkt till U.S. Patent Office
eller till domstol. Panelen fann att svaranden hade rätt till domännamnet
clubrunner.com.

6.3.2 Svaranden har varit känd ("commonly known")
genom domännamnet, paragraf 4c (ii)

En annan möjlighet för svaranden att visa legitimt intresse i domännamnet
är att han har varit känd genom namnet.

6.3.2.1 Sixnet.com och six.net35

Även i det här fallet kom panelen fram till att svaranden hade legitimt
intresse i namnet eftersom det hade funnits verksamhet under namnet
@Six.Net sedan 1995. Företagets namn @Six.Net Registered registrerades
hos myndighet i Canada samma år. De omtvistade domännamnen var
SIXNET.COM och SIX.NET och de hade registrerats av svaranden 1996.

Klaganden å sin sida hade använt sig av namnet Sixnet sedan 1983 och
registrerade detsamma som varumärke 1984 i USA. Varumärkesregistrering
i Canada kom inte till stånd förrän 1998. I fallet kunde svaranden visa att
han varit "commonly known" genom båda domännamnen, bland annat

                                                
33 Clubrunner Inc. v. One Step Computer Shop, Inc., D2000-0538 (WIPO 14 augusti 2000).
34 Ang. Reverse domain name hijacking, se kap 10.
35 Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered, D2000-0008 (WIPO
1 mars 2000).
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genom att visa fakturor med namnet six.net. Det räckte för att visa legitimt
intresse. Därmed fick svaranden behålla namnet.

6.3.3 Svaranden använder domännamnet i ett icke-
kommersiellt syfte, paragraf 4c (iii)

Om svaranden använder domännamnet i ett syfte som inte är kommersiellt,
kan han anses ha ett legitim intresse i namnet.

6.3.3.1 Madonna.com

Brist på legitimt intresse till domännamnet madonna.com gjorde att panelen
beslutade att flytta över namnet till artisten Madonna. I Madonna Ciccone,
p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com",36 hävdade svaranden att
han hade rätt till namnet på flera sätt. Svaranden påstod sig ha registrerat
domännamnet för att överlåta det till ett sjukhus med samma namn,
Madonna Hospital. Han lyckades dock inte övertyga panelen om detta.
Enligt paragraf 4c (iii) kan man ha rätt till ett domännamn om man inte
använder det i kommersiellt syfte. När tvisten uppstod användes namnet
dock inte på detta icke-kommersiella sätt och inte heller fanns det några
bevis för att svaranden verkligen hade tänkt överlåta domännamnet till
Madonna Hospital.

Svaranden hävdade också att han erbjöd varor och tjänster under namnet
enligt 4c (i), men panelen tyckte inte att han hade någon anledning att
använda just domännamnet madonna.com. Även om det är ett vanligt ord
som man kan hitta i en ordlista, fanns det ingenting som tydde på att
svaranden använde namnet i god tro på grund av ordets lexikaliska
betydelse.

Svaranden hade även registrerat ordet Madonna som varumärke, något som i
vanliga fall är ett tydligt tecken på legitimt intresse. I det här fallet hade
dock registreringen gjorts i Tunisien, där varumärken kan registreras utan
föregående prövning, så det grundade ingen rätt till domännamnet.

6.3.4 Militec.com - tvisten föll inte under UDRP:s
tillämpningsområde

I ett tidigt avgörande från februari 2000, ansåg sig panelen inte behörig att
avgöra tvisten då den rörde immaterialrättsliga frågor, över vilka panelen
inte har kompetens. Det omtvistade domännamnet var militec.com37 som
hade registrerats av svaranden i tron att han var återförsäljare av kärandens
                                                
36 Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com", D2000-0847
(WIPO 12 oktober 2000).
37 Adaptive Molecular Technologies, Inc. v. Priscilla Woodward & Charles R. Thornton,
d/b/a Machines & More, D2000-0006 (WIPO 28 februari 2000).
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varor. Käranden hade ett registrerat varumärke för MILITEC (& design) och
MILITEC-1, och de hade sin Internetbaserade verksamhet under
Militec-1.com. Att avgöra om svaranden hade rätt att sälja Militec-1:s
produkter och att han då hade ett legitimt intresse i namnet, föll utanför
panelens kompetens och de hänvisade istället till nationell domstol.

Det här var några exempel på avgöranden där paragraf 4a (ii) och 4c har
diskuterats något mer ingående. Anledningen till att det inte finns så många
fall där legitimt intresse diskuteras beror på att det är förhållandevis enkelt
att visa att svaranden inte har något sådant intresse i domännamnet. Det är
svårare att visa att domännamnet registrerats i illojalt syfte. Vad som kan
diskuteras är om fler personer kan anses ha ett legitimt intresse i generiska
och deskriptiva ord. Det torde vara lättare att visa legitimt intresse till
sådana vanliga ord, men istället kan det vara svårt för svaranden att visa god
tro.38

6.4 Registrering och användning av domän-
namnet i illojalt syfte, paragraf 4a (iii)

För att ett domännamn skall kunna flyttas över till klaganden, måste
motparten ha registrerat och använt namnet i illojalt syfte. Vad det innebär
att registrera och använda ett domännamn i illojalt syfte, råder det delade
meningar om. Jag skall i detta avsnitt beskriva några av de avgöranden som
finns på området, och de olika uppfattningar som skiljemännen har.

6.4.1 Vad är användning i illojalt syfte?

För att visa illojalt syfte måste domännamnet både ha registrerats i illojalt
syfte och fortfarande användas av svaranden i sådant syfte. När resolutionen
utformades var paragraf 4a (iii) mycket omdiskuterad på grund av de två
kriterierna gällande illojalt syfte och det fanns intresse från flera håll att det
endast skulle vara nödvändigt att uppfylla ett av dessa kriterier.39

Redan i det första avgörandet enligt UDRP, World Wrestling Federation
Entertainment v. Michael Bosman,40 påpekades att domännamnet måste
användas i illojalt syfte för att paragraf 4a (iii) skall vara uppfylld.
Klaganden hade ett registrerat servicemärke och hans verksamhet bestod i
att tillhandahålla sportevenemang i TV. Svaranden erbjöd sig redan tre dagar
efter registreringen, att sälja domännamnet till käranden. I fallet var
domännamnet inte aktivt på Internet under en webbsida eller e-mail, men

                                                
38 Se kapitel 9 om generiska ord.
39 Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution
Policy, 24 oktober 1999, paragraf 4.5.
40 World Wrestling Federation Entertainment, Inc v. Michael Bosman, D99-0001 (WIPO
14 januari 2000).
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ansågs ändå användas eftersom svaranden hade erbjudit klaganden att köpa
namnet.

6.4.2 Användning utan krav på aktivt handlande

Det finns delade meningar bland skiljemännen om hur termen användning
skall tolkas. I vissa avgöranden ställs krav på att användning kräver en aktiv
handling, men i de flesta fall gör skiljemannen en helhetsbedömning om
svarandens handlande i stort är att anse som illojalt.

6.4.2.1 Telstra-fallet - ett vägledande avgörande

I avgörandet Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,41

behandlades frågan om domännamns användning.

Klaganden var i det här fallet Telstra Corporation Limited, Australiens
största börsnoterade företag. Dess verksamhet bestod av fast och mobil
telefoni och företaget hade över tio miljoner kunder. Telstra hade fler än
50 varumärkesregistreringar i Australien innehållande ordet Telstra, och
även registreringar i andra delar av världen. Sedan tidigare hade företaget
fem domännamnsregistreringar med ordet Telstra, telstra.com, telstra.net,
telstra.com.au, telstra-inc.com och telstrainc.com. Det omtvistade domän-
namnet i det här fallet var telstra.org.

Svaranden var Nuclear Marshmallows, ett ickeregistrerat företagsnamn och
en oidentifierbar företagsenhet. De hade registrerat domännamnet, men det
fanns ingen webbsida eller någon annan typ av onlinenärvaro som stod i
samband med det. Det fanns inte heller någon annan möjlighet att identifiera
den juridiska personen. Klaganden försökte förgäves ta kontakt med Nuclear
Marshmallows, men kontaktdetaljerna var felaktiga och ändrades dessutom
ofta.

Panelen konstaterade att domännamnet var identiskt med varumärket och att
svaranden varken hade rätt till eller legitimt intresse i namnet. Svaranden
hade inte heller ingivit något svaromål i denna fråga. Vad som framförallt
diskuterades i avgörandet var hur paragraf 4a (iii) om illojalt syfte skulle
tolkas. Hänvisning gjordes till det första avgjorda fallet, World Wrestling
Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,42 och till Second Staff
Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution
Policy (Second Staff Report). I rapportens paragraf 4.5 finns följande
relevanta rekommendation:

                                                
41 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, D2000-0003 (WIPO 18 februari
2000).
42 World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, D99-0001 (WIPO
14 januari 2000).
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"Several comments (submitted by INTA and various trademark
owners) advocated various expansions to the scope of the definition of
abusive registration. For example:

These comments suggested that the definition should be expanded to
include cases of either registration or use in bad faith, rather than both
registration and use in bad faith. These comments point out that
cybersquatters often register names in bulk, but do not use them, yet
without use the streamlined dispute-resolution procedure is not
available. While that argument appears to have merit only initial
impression, it would involve a change in the policy adopted by the
Board. The WIPO report, the DNSO recommendation, and the
registrars-group recommendation all required both registration and use
in bad faith before the streamlined procedure would be invoked. Staff
recommends that this requirement not be changed without study and
recommendation by the DNSO."

Innebörden av detta är att ICANN antog UDRP i sin ursprungliga form och
då är det den som gäller. Alltså måste både registrering och användning ske i
illojalt syfte för att resolutionen skall vara tillämplig.

Det finns vissa fakta som tyder på att svaranden handlade i ond tro när han
registrerade domännamnet telstra.org. Han hade ingen kommersiell
verksamhet i Australien. Det hade även vidtagits aktiva åtgärder för att dölja
företagets identitet. Telstra var ett mycket välkänt företag i Australien med
många varumärkesregistreringar, och namnet Telstra är unikt. Svaranden
måste ha varit medveten om dessa faktorer när han registrerade
domännamnet vilket talar för att det är registrerat i ond tro. Då uppkommer
frågan om namnet också användes i ond tro. Inga aktiva handlingar hade
gjorts från svarandens sida. Det fanns ingen aktiv webbsida på adressen och
domännamnet användes inte heller på annat sätt. Det fanns inte heller något
bevis att namnet skulle ha marknadsförts till allmänheten, eller att svaranden
hade för avsikt att sälja eller på annat sätt överlåta namnet. Det här löser
dock inte frågan, enligt panelen. Det relevanta är inte om svaranden har
vidtagit en aktiv handling i illojalt syfte, utan om han, med hänsyn till alla
omständigheter, har handlat i ond tro.43 Skillnaden mellan de båda uttrycken
är mycket liten, men viktig.

Ytterligare en fråga man kan ställa sig är i vilka fall, förutom de i paragrafen
uppräknade, ond tro kan föreligga utan aktiv handling. I Telstra-fallet
försöker man inte svara på den frågan, utan det är något som måste avgöras i
varje enskilt fall.44

                                                
43 "The distinction between undertaking a positive action in bad faith and acting in bad faith
may seem a rather fine distinction, but it is an important one."Andrew F. Christie,
skiljeman.
44 Se paragraf 7.11 i avgörandet.
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6.4.2.2 Strålfors AB v. P D S AB

I Strålfors AB v. P D S AB45 hänvisade man till Telstra-fallet. Svaranden i
fallet hade inte någon webbsida eller annan användning online med
anknytning till domännamnet stralfors.com. Svaranden hade inte heller
försökt marknadsföra sig på annat sätt. Det krävs inte att svaranden vidtagit
en positiv handling för att ha handlat i illojalt syfte utan om man ser till alla
omständigheter skall svaranden ha registrerat namnet i illojalt syfte.
Domännamnet flyttades över till klaganden, Strålfors AB.

6.4.3 Användning med krav på aktivt handlande

Vissa skiljemän tolkar termen användning på ett annat sätt och kräver en
aktiv handling av svaranden för att den skall kunna ses som illojal.

6.4.3.1 Buyvuarnetglasses.com

Fyra månader efter att Telstra-fallet hade avgjorts, kom ytterligare ett
avgörande från WIPO, där registrering och användning i illojalt syfte
diskuterades. I Sporoptic Pouilloux S.A. v. William H. Wilson46 var det
omtvistade domännamnet buyvuarnetglasses.com. Käranden innehade
varumärket Vuarnet, ett välkänt märke på solglasögon. Namnet Vuarnet
fanns registrerat som varumärke över hela världen. Svaranden registrerade
domännamnet buyvuarnetglasses.com, men det var aldrig knutet till en
webbsida eller på annat sätt online.

Skiljemannen ansåg i det här fallet att rekvisiten i paragraf 4 egentligen är
fyra, och inte tre. Enligt paragrafen krävs ju både registrering och
användning i illojalt syfte, tillsammans med förväxlingsbarhet och icke-
legitimt intresse. Han hänvisar också till Second Staff Report, paragraf 4.5,
och vikten av att båda kriterierna skall vara uppfyllda för att illojalt syfte
skall föreligga. Inte alla åtgärder vidtagna av cybersquatters faller inom
ramen för UDRP. Bara när de använder domännamnen, kan man ha
möjlighet att komma åt dem genom resolutionen.

Det var inte svårt att avgöra om domännamnet var registrerat i illojalt syfte.
Själva namnet, buyvuarnetglasses.com, tydde på det. Svaranden måste ha
vetat att Vuarnet var ett känt varumärke för glasögon och han drog fördel av
det. Sedan kom man till den något svårare frågan om namnet användes i
illojalt syfte. Som skiljemannen påpekade, finns det inget tvivel att om
namnet skulle användas, skulle det ske i ond tro.

Domännamn kan användas på olika sätt på Internet. Det kan vara knutet till
en webbsida eller till e-mail. Det finns även andra sätt på vilka

                                                
45 Strålfors AB v. P D S AB, D2000-0112 (WIPO 13 april 2000).
46 Sporoptic Pouilloux S.A. v. William H. Wilson, D2000-0265 (WIPO 16 juni 2000).
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domännamnet kan användas på Internet. Skiljemannen går in på mycket
komplicerade tekniska detaljer, men kommer fram till att domännamnet
buyvuarnetglasses.com inte används. Domännamn kan användas på andra
sätt än på Internet. I ett tidigare avgjort fall, World Wrestling Federation
Entertainment, Inc v. Michael Bosman,47 konstaterade panelen att ett
erbjudande av svaranden att sälja domännamnet till käranden, innebar
användning av domännamn. Inget sådant erbjudande hade skett i fallet, utan
svaranden hade endast registrerat domännamnet och sedan aldrig mer
befattat sig med det.

Domännamnet kunde inte flyttas över till klaganden, då inte alla rekvisiten i
paragraf 4 var tillgodosedda. Skiljemannen påpekade att avgörandet ändå
inte helt saknade betydelse för klagandens del. Svaranden kommer aldrig
kunna använda domännamnet, eftersom vilken användning som helst skulle
innebära en illojal sådan. I det här fallet kunde kanske käranden nöja sig
med det, då buyvuarnetglasses.com kanske inte var det viktigaste domän-
namnet i företagets verksamhet. Kanske hade det varit annorlunda om ett
domännamn som vuarnet.com, stod på spel. Det är ju ett domännamn som är
intressantare för varumärkesinnehavaren, då det identifierar varumärket och
företaget.

6.4.3.2 Spincycle.com

I avgörandet Spincycle Inc. v. Spin Cycle48, hade käranden en kedja med
tvättomater med namnet Spincycle, som även var ett registrerat
servicemärke. Företaget hade redan ett domännamn, spin-cycle.com, som
registrerades 1997. Domännamnet som var omtvistat i det här fallet,
spincycle.com, registrerades tidigare, redan 1996. Panelen ansåg det räcka
som bevis för registrering i illojalt syfte att svaranden fick sitt domännamn
efter att käranden registrerat servicemärket Spincycle. Vad gäller frågan om
användning i illojalt syfte, fanns det inga bevis på sådan användning, enligt
panelen. Domännamnet spincycle.com användes aldrig av svaranden och
ingen webbsida fanns kopplad till det. Käranden kunde inte visa någon
användning alls av domännamnet och förlorade målet. Svarandens enda
användning av namnet var att hålla det vilande, och det är inte tillräckligt för
att visa användning i illojalt syfte. Ordet användning hänvisar, enligt
panelen, endast till aktivt handlande.

För att behålla ett domännamn, måste det uppdateras då och då av
registreringsenheten. Denna uppdatering skulle kunna ses som användning,
men det är tveksamt om det kan ses som användning i illojalt syfte.

                                                
47 World Wrestling Federation Entertainment, Inc v. Michael Bosman, D99-0001 (WIPO
14 januari 2000).
48 Spincycle Inc. v. Spin Cycle, AF-0176 (eResolution 29 maj 2000).
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6.4.4 Omständigheter som tyder på illojalt syfte, paragraf 4b

En tolkningshjälp till paragraf 4a (iii) finns i paragraf 4b där ett par
omständigheter som visar registrering och användning i illojalt syfte, räknas
upp. Det betonas att det inte är en uttömmande uppräkning, men att de fyra
rekvisiten tyder på ond tro.

Bevis för registrering och användning av domännamn i illojalt syfte,
paragraf 4b. Domännamnet är registrerat

(i) i syfte att sälja, hyra ut eller på annat sätt upplåta eller överlåta
domännamnet, till klaganden eller till en konkurrent till honom, eller

(ii) för att hindra rättighetsinnehavaren från att använda sitt kännetecken
som domännamn, eller

(iii) för att störa en konkurrents verksamhet, eller
(iv) för att locka Internetanvändare till en webbsida i kommersiellt syfte

genom att skapa en förväxlingsbarhet mellan domännamnet och ett
varumärke.

Till skillnad från paragraf 4a måste endast ett av kriterierna vara uppfyllt för
att det skall finnas bevis för att svaranden har handlat i illojalt syfte.

6.4.5 Erbjudande om försäljning eller annan överlåtelse av
domännamnet, paragraf 4b (i)

I vissa fall kan erbjudande om försäljning av domännamnet innebära
registrering och användning i illojalt syfte. Så är fallet om erbjudandet riktar
sig till klaganden eller till dennes konkurrenter.

6.4.5.1 Dior.com

Att försöka sälja domännamnet till käranden innebär registrering och
användning i illojalt syfte. På det området finns det många exempel.
I Parfums Christian Dior v. QTR Corporation49 hade svaranden registrerat
domännamnet dior.org, trots att han inte hade någon koppling alls till
varumärket Dior. I Whois-registret stod, i anslutning till adressen, "This
domain name is for sale", vilket är ett tydligt tecken på att svaranden var ute
efter att sälja domännamnet. Dessutom hade QTR Corporation registrerat
minst 49 andra domännamn, där samma uttryck funnits med i Whois-
registret. Det innebär att namnet registrerats och använts i illojalt syfte.50

Domännamnet var aldrig anslutet till en webbsida eller på annat sätt online.
Klaganden vann tvisten.

                                                
49 Parfums Christian Dior v. QTR Corporation, D2000-0023 (WIPO 9 mars 2000).
50 Paragraf 4b (ii).



28

6.4.5.2 Dodialfayed.com

I paragraf 4b (i) står det uttryckligen att illojalt syfte föreligger om
domännamnet registrerades för att överlåtas till klaganden eller till en
konkurrent till denne, för en summa som överstiger det som svaranden själv
betalat för registreringen. I Harrods Limited v. Robert Boyd,51 där tvisten
gällde domännamnet dodialfayed.com, gick panelen ett steg längre.
Svaranden hade lagt ut domännamnet för auktion på webbsidan
GreatDomains.com och hade begärt $400.000 för det. Det fanns inget bevis
för att svaranden vänt sig direkt till käranden med erbjudande om
försäljning, men han hade "erbjudit världen"52att köpa domännamnet, och
det visar hans intentioner att vilja sälja. Alla rekvisiten ansågs tillgodosedda
i det här fallet, och domännamnet flyttades över till Harrods Limited.

6.4.5.3 Microsoft.com

I Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra53 registrerades microsoft.org som
domännamn av Mr Mehrotra. Microsoft Corporation gav in ett klagomål där
Mr Mehrotra anklagades för att ha registrerat domännamnet i illojalt syfte.

Svaranden hade valt att registrera domännamnet under pseudonymen "If you
want this domainname, please contact me". Det fanns inget tvivel om att
svaranden hade registrerat domännamnet i hopp om att få sälja det, vilket är
ett bevis på ond tro enligt 4b (i).

6.4.6 Upprepade registreringar för att hindra
rättighetsinnehavare, paragraf 4b (ii)

Enligt paragraf 4b (ii) tyder det på illojalt syfte om domännamnet har
registrerats för att hindra innehavaren av ett varumärke eller servicemärke
från att använda det, om det kan visas att registreringen ingår i ett mönster
av illojala registreringar. I de flesta fall följs också den regleringen.
I Microsoft-fallet hade svaranden registrerat åtskilliga domännamn som var
åtminstone förväxlingsbara med andras välkända varumärken och
servicemärken. Svaranden ansågs ha handlat i illojalt syfte.

I ett avgörande från eResolution, Cigna Corporation v. JIT Consulting,54

gick panelen emot ovanstående resonemang. Svaranden hade registrerat mer
än 50 domännamn som alla var lika eller förväxlingsbara med kända
varumärken. Det räckte inte som tecken på illojalt syfte, för klaganden
kunde inte visa varför namnen hade registrerats. Att bara visa en lista på
registrerade domännamn ansågs inte tillräckligt. Det krävs bevis för att

                                                
51 Harrods Limited v. Robert Boyd, D2000-0060 (WIPO 16 mars 2000).
52 Se paragraf 6.8 i avgörandet.
53 Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra, D2000-0053 (WIPO 10 april 2000).
54 Cigna Corporation v. JIT Consulting, AF-0174 (eResolution 6 juni 2000).
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svaranden var medveten att han handlade i illojalt syfte och att han trots det
fortsätter att göra det. Det är att föra resonemanget lite väl långt. Varför
skulle man registrera någon annans varumärke som domännamn, om det inte
var för att hindra innehavaren från att registrera, och att dessutom tjäna
pengar på hans varumärke? Resonemanget i avgörandet är något krystat och
skiljemannen avslutar med att säga, "While there is a pattern of registration,
there is no pattern of deprivation."55 Att man har registrerat ett flertal
domännamn som är identiska med kända varumärken, betyder inte, enligt
skiljemannen, att man gjort det för att beröva andra sin rätt.

6.4.7 Användning av domännamn i kommersiellt syfte
genom förväxlingsbarhet med varumärke, paragraf 4b (iv)

Det finns även cybersquatters som registrerar namn som liknar kända
varumärken för att locka till sig Internetanvändare. Finns det reklambanners
på sidan genereras pengar varje gång någon klickar på den. Antingen kan
användare komma in på sidan för att de tror att webbsidan tillhör det
företaget de söker, eller så kan ett enkelt felslag på tangentbordet göra att de
hamnar fel.

Ett fall där det diskuteras vad som skall räknas som registrering och
användning i ond tro var tvisten om nokiagirls.com.56 Nokia Corporation
ingav ett klagomål till WIPO där det ville få domännamnet nokiagirls.com
upphävt. Nokia har varumärkesregistreringar över hela världen, varav två i
USA och en i Kina, där svaranden fanns. På webbsidan kunde man se ett
foto av en kvinnas ansikte och axlar och sedan fanns en menu med orden
"COMPAQ", "IBM", "DELL" m.fl. Klickade man vidare på sidan fick man
se bilder på asiatiska kvinnor i uniform. Utöver det fanns ingen information
finns på sidan. Däremot fanns ett stort antal reklambanners och man kunde
anta att svaranden tjänade pengar på webbsidan.

I fallet var det uppenbart att domännamnet användes för att tjäna pengar på
Nokias namn. Sidan har egentligen inget innehåll, men ett stort antal
reklambanners. Användare går in på sidan på grund av att domännamnet
förknippas med varumärket Nokia. Utan tvivel måste svaranden varit väl
medveten om namnet Nokia då företaget är en av de största
mobiltelefonverksamheterna i världen. Dessutom ser man på sidan att det
finns en viss kunskap inom det här området. Tidigare hade svaranden också
registrerat DELLGIRLS.com vilket tyder på ett visst mönster vad gäller
cybersquatting. Enligt paragraf 4b (iv) tyder det på ond tro att innehavaren
av domännamnet använder det för att dra till sig användare som förväxlar
namnet med ett känt varumärke och på så sätt tjänar pengar. Domännamnet
annullerades.

                                                
55 Se avgörandet, sid 5.
56 Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC, D2000-0102 (WIPO 18 april 2000).
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6.5 Andra kriterier för illojalt syfte, utom de i
paragrafen uppräknade

De fyra rekvisit som räknas upp i paragraf 4b, är inte uttömmande. I Revlon
Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman57 kunde
man visa att svaranden hade erbjudit käranden att köpa domännamnet, men
inte för vilket pris. Det kunde alltså inte bevisas att det erbjudna priset varit
högre än vad svaranden lagt ut för namnet, vilket är ett krav för illojalt syfte
enligt paragraf 4b (i). Panelen kom fram till att inget av kriterierna i
paragraf 4b var tillgodosett. Panelen hänvisar till Telstra-fallet, där det
påpekades att paragrafen endast ger exempel på vad som kan vara tecken på
registrering och användning i illojalt syfte, men att den inte på något sätt är
uttömmande. Enligt avgörandet krävs det inte något aktivt handlande för att
visa ond tro.

Det som i det här fallet ledde fram till panelens konstaterande att svaranden
hade handlat illojalt, var att varumärket var väl känt och att svaranden
således borde vetat om det. Svaranden har inte heller lämnat någon adress
till Whois-registret, något som tyder på att han vill hålla sin identitet hemlig.
Han har också erbjudit sig att sälja namnet, även om man inte kunde visa
vilken summa han begärde. Svaranden lämnade inte heller in något
svaromål och svarade inte på brev från käranden, vilket enligt panelen var
ytterligare tecken på illojalt syfte. Enligt panelen är alla dessa
omständigheter sammantagna, bevis på ond tro. Detta kan dock verkligen
ifrågasättas. Framförallt finns det inget krav att svaranden skall svara på
brev från käranden och inte heller finns det krav på att gå i svaromål. För
svarandens del är det dock bättre att svara och förklara på vilket sätt han
anser sig ha ett legitimt intresse till namnet.

Ett liknande resonemang fördes i Symplicity Corporation v. Bob Gately,58

ett avgörande från juli månad 2000 av WIPO. Käranden var i det här fallet
ett företag som gav ut böcker med presentationer av olika colleges och
universitet i USA. Över 500.000 studenter på 120 olika universitet använde
sig av guiden. Svaranden registrerade domännamnet symplicity.com, men
använde det aldrig. I avsnittet där ond tro diskuterades, hänvisade panelen
återigen till Telstra-fallet, där det konstaterades att det inte krävs något
aktivt handlande för att visa illojalt syfte och att ond tro måste avgöras från
fall till fall. Man konstaterar, som i fallet ovan,59 att det faktum att
svaranden inte hade försett Whois-registret med korrekta uppgifter och inte
svarat på klagandens brev visar att han har handlat i illojalt syfte.

                                                
57 Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman, D2000-0468
(WIPO 27 juli 2000).
58 Symplicity Corporation v. Bob Gately, D2000-0425 (WIPO 12 juli 2000).
59 Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman, D2000-0468
(WIPO 27 juli 2000).
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6.6 Egna kommentarer

Det råder stor ovisshet om vilka omständigheter som skall grunda ond tro
vid registrering och användning av domännamn. Det beror till stor del på
den otydliga utformningen av paragraf 4b, om när ett domännamn skall
anses registrerat och använt i illojalt syfte. De fyra rekvisit som räknas upp i
paragrafen, hör de både till registrering och användning? I ingressen står att
de uppräknade rekvisiten skall vara bevis för registrering och användning i
illojalt syfte. I paragraf 4b (iii) står det "registrerat namnet för att störa
konkurrentens verksamhet". Enligt ordalydelsen skulle det då räcka med att
domännamnet registrerades i illojalt syfte. Innehavaren av varumärket eller
servicemärket är ju då hindrad att göra en egen registrering av domännamnet
och därför också hindrad i sin verksamhetsutövning. Det krävs ju ingen
användning av namnet för att rättighetsinnehavaren skall hindras, utan det
räcker med att se till registreringen och alla omständigheterna sammantagna,
för att visa illojalt syfte. Samma resonemang gäller paragraf 4b (ii).
Registreringen ingår i ett mönster för att hindra rättighetsinnehavare att
registrera domännamn som hör ihop med deras varumärke. I det fjärde
rekvisitet krävs istället tydligt en användning av namnet för att visa illojalt
syfte. Man skall utnyttja namnet kommersiellt på Internet, för att locka till
sig användare som förväxlar domännamnet med ett varumärke. Härtill krävs
det en aktiv webbsida.

Det står tydligt i Second Staff Report att både användning och registrering
måste ske i illojalt syfte för att resolutionen skall vara tillämplig. Enligt det
uttalandet måste rättighetsinnehavare finna sig i att domännamn som är
förväxlingsbara med deras varumärken, registreras av cybersquatters för att
sedan aldrig användas. Användning är ju ett krav. Frågan är varför någon
vill registrera ett domännamn för att aldrig använda det. Det finns en
möjlighet att gå runt den här regleringen genom att helt enkelt registrera
populära domännamn och sedan vänta på att rättighetsinnehavaren hör av
sig för att köpa det aktuella namnet. Resultatet blir detsamma,
rättighetsinnehavaren hindras.

Eftersom det här problemet diskuterades mycket under utformningen av
resolutionen, kan det tyckas märkligt att stadgandet inte gjordes tydligare för
att undvika diskrepans mellan avgörandena. Bara i de få fall jag nu beskrivit,
alla avgjorda av skiljemän från WIPO, är det tydligt att det råder olika
uppfattningar i frågan, något som gör systemet oförutsägbart och
svårbegripligt.

Man kan se från Telstra-fallets avgörande att bedömningsgrunderna har
utvecklats. I många fall har panelen tagit fasta på möjligheten att visa illojalt
syfte trots att svaranden inte handlat aktivt. Det viktiga är att det i en
helhetsbedömning kan konstateras att svaranden handlat i ond tro.
Möjligheten att resonera på det här sättet beror på att paragraf 4b inte är
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uttömmande, utan de uppräknade fallen skall endast ses som exempel på vad
som kan konstituera ond tro.
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7 Geografiska indikationer
När resolutionen utformades genom WIPO-processen, fanns det många olika
förslag bland de inlämnade kommentarerna, om hur stort tillämpnings-
området för tvistlösningssystemet skulle vara. Det beslutades att systemet
skulle begränsas till att gälla endast de områden där problemen med olovlig
registrering var som störst, inom varumärken och servicemärken. När sedan
systemet har utvärderats, skulle man kunna utveckla det till att även gälla
firmanamn, geografiska indikationer och personnamn.60 Den processen har
nu börjat och WIPO beräknar kunna lägga fram en slutrapport i juli 2001.61

Trots begränsningen till varumärken och servicemärken, finns det exempel
på avgöranden som skulle kunna anses falla utanför tillämpningsområdet.
I det här kapitlet redogörs för två fall som är exempel på geografiska
indikationer som har ansetts falla inom tillämpningsområdet.

7.1 Barcelona.com62

Käranden var i det här fallet staden Barcelona i Spanien som hade ett stort
antal registrerade varumärken innehållande ordet Barcelona. Svaranden var
Barcelona.com, Inc. med säte i USA. Enligt svaranden skulle webbsidan
under domännamnet barcelona.com användas till att utveckla länkar mellan
olika städer i världen med namnet Barcelona, och att även upprätta länkar
mellan Europa och USA. Företagets verksamhetsplan tydde dock snarare på
att företaget kommersiellt försökte utnyttja de sidor som redan fanns utlagda
av staden Barcelona. Svaranden hade, genom automatisk länkning, länkat
barcelona.com till staden Barcelonas informationssidor. På grund av detta
konstaterade panelen att svaranden handlat i illojalt syfte då domännamnet
registrerades. Panelen anser att trots att varumärkesregistreringarna
innehåller flera ord än Barcelona, är domännamnet barcelona.com
förväxlingsbart med varumärkena. Svaranden kunde inte heller visa att det
fanns ett legitimt intresse i att registrera domännamnet. Det enda försvaret
svaranden hade var att de hade bättre rätt till domännamnet, eftersom de var
först att registrera namnet och att DNS är ett system för alla. Panelen godtog
inte den förklaringen, och beslutade att domännamnet barcelona.com skulle
flyttas över till käranden.

Då panelen endast gick på linjen att Barcelona var ett registrerat varumärke,
påtalades inte någon gång i avgörandet den begränsning som finns i UDRP,
som innebär att geografiska indikationer inte faller inom
tillämpningsområdet. Visserligen hade käranden registrerat varumärken som
innehöll namnet Barcelona, och det ordet är förväxlingsbart med

                                                
60 WIPO Final Report, paragraf 165-168.
61 Second WIPO Internet Domain Name Process.
62 Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc., D2000-0505 (WIPO 4
augusti 2000).
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domännamnet barcelona.com. Skall tvisten anses falla inom
tillämpningsområdet för UDRP och tas upp då det gäller ett varumärke, eller
skall den avslås då det gäller en geografisk indikation, som visserligen också
är en del av ett varumärke? Många kommentarer har gjorts på grund av detta
avgörande. I den andra WIPO-processen fanns det förslag på att först
utvärdera och bättre förstå de tvister som redan avgjorts, och sedan se om
det finns möjlighet att utvidga tillämpningsområdet. De tvister som nämns
är crew.com63 och barcelona.com. Det råder alltså viss förvirring när det
gäller det här avgörandet.

7.2 StMoritz.com64

Svaranden registrerade domännamnet StMoritz.com i september 1998, och
det har sedan dess varit knutet till en webbsida med information om staden
St. Moritz i Schweiz, och även fakta om landet i sig. Svaranden har även
webbsidor under andra stadsnamn, t.ex. rostock.com och linz.com.
Käranden var i fallet en officiell organisation i St. Moritz, som styrdes av
kommunen. Staden är en känd semesterort och har ett flertal år haft
världskupptävlingar i skidåkning. St. Moritz är registrerat som varumärke i
många länder och i flera klasser.

Då svaranden har flera webbsidor med information om olika städer och
länder, och det verkar som det finns ett uppbyggt nätverk mellan dessa sidor,
tyckte panelen att det visade ett bona fide erbjudande av varor och tjänster
enligt paragraf 4c (i). Svaranden hade således ett legitimt intresse i namnet.

Kravet på illojalt syfte var inte heller uppfyllt, och panelen gav en detaljerad
förklaring till detta. St. Moritz är ett namn på en stad och webbsidan
innehöll information om den staden. Svarandens verksamhet går ut på att
upprätta webbsidor med fakta om olika städer i världen, och det finns inget
som tyder på att webbsidan endast existerar för att locka användare och på
så sätt få en ekonomisk vinst. Det fanns alltså en verklig kommersiell idé
bakom adressen, och domännamnet registrerades och används i god tro.

7.3 Egna kommentarer

Inte i något av avgörandena diskuteras UDRP:s undantag för geografiska
indikationer. Det är kanske inte så förvånande då den geografiska
indikationen i de båda fallen även var registrerade varumärken. Det som
kanske väcker frågor är vad som var grundtanken när UDRP antogs. Skulle
varumärkesskyddade geografiska namn falla inom tillämpningsområdet?
I avgörandet om domännamnet St. Moritz är utgången mer försvarbar, då
namnet i sin helhet hade varumärkesskydd. Namnet Barcelona var endast
                                                
63 J. Crew International, Inc v. crew.com, D2000-0054 (WIPO 20 april 2000).
64 Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com, D2000-0617 (WIPO 17 augusti
2000).
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varumärkesskyddat i kombination med andra ord. Det fanns dock
ansökningar inlämnade för registrering av varumärkena Barcelona.com och
Barcelona.net, vilket kan ha givit varumärkesinnehavaren ett starkare skydd.
Skillnaden mellan de båda fallen var att svarandens intentioner i St. Moritz-
fallet var en mer genuin verksamhet, där de själva hade skapat en hemsida
med egen information, medan i Barcelona.com hade svaranden endast länkat
direkt till en annan webbsida. Det var tydligt att länkningen gjorts för att
tjäna pengar.
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8 Personnamn
En fråga som aktualiserats i samband med den nya processen, är hur rätten
till personnamn skall behandlas. Enligt WIPO:s Final Report skall tvister
rörande firmanamn, geografiska namn och personnamn undantagas från
resolutionens tillämpningsområde. Trots det finns det ett flertal fall där
rätten till ett domännamn, i form av personnamn, har varit uppe för
bedömning. Det finns ännu inget entydigt svar på hur man skall se på den
här typen av tvister.

8.1 Juliaroberts.com65

Ett av de avgöranden som jag kommer att behandla i detta kapitel är tvisten
om domännamnet juliaroberts.com. I avgörandet diskuterades huvud-
sakligen skådespelerskan Julia Roberts rätt till sitt namn medan de två andra
rekvisiten, legitimt intresse och illojalt syfte, endast behandlades kort.

Klaganden var en känd amerikansk skådespelerska som hade medverkat i en
rad filmer. Namnet Julia Roberts var inte varumärkesregistrerat, men det är
inte heller något krav för en varumärkesrätt enligt paragraf 4a (i) UDRP. Det
räcker att panelen anser att namnet har liknande rättigheter, att det är
inarbetat, t.ex. enligt amerikansk rätt. Panelen hänvisar till det tidigare
avgörandet Jeanette Winterson v. Mark Hogarth66 där det uttalades att en
författare har common law trademark rights till sitt namn trots att det inte
finns några registrerade rättigheter. I det fallet hänvisades till engelsk rätt.
Domännamnet var också identiskt med klagandens namn enligt para-
graf 4a (i) och klaganden fick domännamnet överflyttat.

Svaranden registrerade domännamnet i fråga i november 1998, ett och ett
halvt år innan tvisten avgjordes. Namnet har funnits ute för försäljning på
webbsidan eBay och svaranden blev erbjuden $2.550 för att sälja det. Det är
inte det enda domännamnet av den här typen som svaranden registrerat.
Andra exempel är mickjagger@home.com, alpacino.com och
madeleinestowe.com. Dessa omständigheter visar att svaranden registrerat
namnet i illojalt syfte enligt paragraf 4b (i) och 4b (ii).

I fall med så särskiljande namn som Julia Roberts, är det inte svårt att visa
att svaranden inte har något legitimt intresse i namnet. Hans enda försvar var
att han var uppriktigt intresserad av skådespelerskan efter att ha sett flera av
hennes filmer och därför hade han registrerat domännamnet
juliaroberts.com. Panelen fann att domännamnet var identiskt med
klagandens namn i vilket hon ansågs ha rätt enligt common law, att
svaranden inte hade rätt till eller ett legitimt intresse i namnet och att han
                                                
65 Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, D2000-0210 (WIPO 29 maj 2000).
66 Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, D2000-0235 (WIPO 22 maj 2000).
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registrerat och använde namnet i illojalt syfte. Domännamnet skulle flyttas
över till klaganden.

8.2 Sting.com67

I tvisten rörande domännamnet sting.com blev inte utgången densamma.
Föredraganden var tveksam till om tvisten överhuvudtaget föll in under
resolutionen eftersom den rörde personnamn. Personnamn är, som bekant,
undantagna från resolutionens tillämpning.68 Det hade dock ingen betydelse
då klaganden ändå inte lyckades visa att registreringen gjorts i illojalt syfte.

Sångaren Sting har varit verksam under det omtvistade namnet i mer än
20 år. Han har givit ut ett stort antal skivalbum, gjort många turnéer och han
har haft stor internationell framgång. Svaranden registrerade domännamnet
sting.com i juli 1995, mer än fem år innan tvisten uppstod. Han har använt
sig av beteckningen sting på olika spelsajter och för att länka vidare till en
e-mailwebbsida. Han har inte använt namnet på något sätt som kan
förknippas med sångaren Sting. När svaranden kontaktades av motpartens
advokat länkades domännamnet, under en viss tid, till en annan webbsida,
GunBroker.com, som förmedlar vapen mellan privatpersoner. Det visades
senare att detta endast var ett tekniskt misstag.

Klaganden påstod sig ha en varumärkesrätt till namnet Sting, visserligen inte
en registrerad sådan, men resolutionen är inte heller begränsad till
registrerade rättigheter enligt paragraf 4a (i). Frågan var, enligt skilje-
mannen, om det faktum att en person är känd under ett namn ger honom en
rätt till det, som om det vore ett varumärke. UDRP reglerar ju inte
personnamn och tillhörande rättigheter utan de är undantagna från
resolutionens tillämpningsområde. I vissa fall avgjorda enligt UDRP, såsom
tvisten om domännamnet juliaroberts.com69, har panelen ansett att
klagandens namn skall ses som ett ickeregistrerat varumärke. I WIPO:s
Final Report står det däremot uttryckligt att det finns två begränsningar i
tvistlösningssystemet, dels att tvisten måste röra domännamnsregistreringar i
illojalt syfte, dels att registreringar som gör intrång i firmanamn, geografiska
namn och personnamn inte faller inom resolutionens tillämpningsområde.70

Med detta i åtanke är det osäkert om UDRP var tillämplig på tvisten.71

Till skillnad från andra tvister som rör personnamn, är namnet i det här fallet
ett vanligt engelskt ord med många olika betydelser. Utifrån det drar panelen
slutsatsen att fallet skiljer sig från andra liknande fall just på grund av att
namnen i de fallen var unika och kunde ses som ickeregistrerade
varumärken. Panelens uppfattning är att namnet Sting inte är att likna vid ett

                                                
67 Gordon Sumner p/k/a Sting v. Michael Urvan, D2000-0596 (WIPO 20 juli 2000).
68 WIPO Final report, paragraf 165-168.
69 Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, D2000-0210 (WIPO 29 maj 2000).
70 Paragraf 165-168, WIPO Final Report.
71 Paragraf 6.4-6.5 i D2000-0596.
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varumärke enligt definitionen i paragraf 4a (i), men panelen anser sig inte
tvungen att fatta ett formellt beslut i frågan då svaranden ändå vinner tvisten
på andra grunder.

Vad gäller frågan om svaranden har ett legitimt intresse i domännamnet
svarar panelen nekande. Han har visserligen visat att han under lång tid
använt sig av namnet Sting som användarnamn och smeknamn på nätet,
men det räcker inte som bevis för legitimt intresse. Ett ord som sting
används säkerligen av många i cyberspace och det finns inget som visar att
svaranden är "commonly known" genom namnet. Därför kan han inte visa
någon rätt eller legitimt intresse enligt paragraf 4a (ii), 4c (ii).72

Klaganden har påstått att han fått erbjudande om att köpa domännamnet
sting.com för $25.000, men att erbjudandet avböjdes. Han har dock inte
försett panelen med något bevis för påståendet och därför går det inte heller
att visa att kriterierna i paragraf 4b (i) är tillgodosedda. I paragrafen räknas
det som ett bevis på illojalt syfte att svaranden har registrerat namnet för att
sälja det. I denna del lyckades inte klaganden visa illojalt syfte med
registreringen.

Den aktuella webbsidan var under viss tid länkad till en webbsida för
vapenförsäljning. Enligt klaganden skulle det vara ett bevis på att namnet
registrerats för att locka användare och kunder till sidan genom det kända
namnet Sting. Inte heller här har något bevis lagts fram. Däremot lyckades
svaranden visa att det var på grund av ett tekniskt misstag som
domännamnet sting.com var länkat till GunBroker.com. Illojalt syfte kunde
inte visas.

Slutligen åberopar klaganden ett uttalande från Telstra-fallet73 där panelen
ansåg att det inte fanns någon trovärdig förklaring till varför svaranden har
valt just namnet Telstra. Skillnaden är att Telstra är ett unikt ord och risken
är liten att flera personer skulle hitta på det oberoende av varandra. Sting är
däremot ett vanligt ord i det engelska språket och att svaranden använt sig
av det kan ha en naturlig förklaring.

Klaganden lyckades inte visa att motparten handlat illojalt när han
registrerade namnet. Domännamnet sting.com flyttades inte över.

8.3 Sade v. Quantum Computer Services74

Den engelska sångerskan och artisten Sade lämnade in ett klagomål i juli
2000, där hon hävdade att svaranden, Quantum Computer Services, inte

                                                
72 Paragraf 6.8-6.9 i D2000-0596.
73 D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows (WIPO 18 februari
2000).
74 Helen Folsade Adu known as Sade v. Quantum Computer Services Inc, D2000-0794
(WIPO 26 september 2000).



39

hade rätt till domännamnet sade.com. Klaganden var även i det här fallet en
internationellt känd person som hade givit ut ett stort antal skivor. Hennes
karriär började 1983 och sedan dess har hon gjort turnéer, medverkat i
reklam och har också en egen klädkollektion.

Svaranden registrerade domännamnet sade.com under beteckningen The
Sade Internet Fan Club. Webbadressen var direkt länkad till en annan
adress, www.myownmail.com, där användare kan registrera personliga
e-mailadresser som till exempel johnsmith@sade.com. På sidan kan man
söka namn i olika kategorier. Man kan välja mellan bland annat "music",
"attitude", "internet" och "movies". Namnet Sade stod först under "music"
men flyttades sedan till "internet".

Namnet Sade är inte ett registrerat varumärke, men som tidigare nämnts är
det inte heller något krav för att ha rätt till domännamnet.75 Under tiden som
artist har klaganden etablerat en goodwill i sitt artistnamn som är förknippat
med musik, uppträdanden och liknande. Panelen konstaterar att klaganden
har varumärkesrätt till namnet Sade. Det är ingen tvekan om att namnet är
identiskt eller i alla fall förväxlingsbart med domännamnet i fråga.
Rekvisiten i paragraf 4a (i) är tillgodosedda.

I frågan om svarandens rätt till eller legitima intresse i namnet, hänvisar han
själv till Sting-fallet.76 Där påstod svaranden att han hade intresse i namnet
eftersom han var "commonly known", enligt paragraf 4c (ii), genom namnet
Sting. Panelen ansåg det inte vara tillräckligt, då man kan tänka sig att det är
många i cyberspace som använder sig av ett så vanligt ord som sting.
Svaranden i den här tvisten hade inte ens påstått sig vara känd genom det
omtvistade namnet Sade. Inte heller på något annat sätt försökte han bevisa
sin rätt till namnet.

Det finns ett långt stycke i avgörandet som behandlar frågan om illojalt
syfte. Det är främst paragraf 4b (ii), om svaranden har registrerat namnet för
att hindra rättighetsinnehavaren att registrera namnet som motsvarar
varumärket, och (iv), om svaranden försökt locka till sig användare genom
förväxlingsrisken med rättighetsinnehavarens varumärke, som är aktuella.
På svarandens webbsida fanns namnet Sade under kategorin "music" men
flyttades sedan till kategorin "internet". Detta faktum stämmer inte överens
med svarandens påstående att namnet inte har något med artisten Sade att
göra. Att namnet är registrerat av "The Sade Internet Fan Club" talar också
för att det föreligger illojalt syfte. Panelen anser att namnet registrerats i
ekonomiskt intresse för att vinna på klagandens goodwill, och därmed är
rekvisiten i paragraf 4b (iv) tillgodosedda.

                                                
75 Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, D2000-0210 (WIPO 29 maj 2000) och Jeanette
Winterson v. Mark Hogarth, D2000-0235 (WIPO 22 maj 2000).
76 Gordon Sumner p/k/a Sting v. Michael Urvan, D2000-0596 (WIPO 20 juli 2000).
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En jämförelse görs sedan återigen med Sting-fallet. Till skillnad från ordet
sting, som är ett vanligt ord i det engelska språket, är Sade, även om inte ett
påhittat ord, i alla fall särskiljande. Något annat som skiljer de båda
avgörandena är att svaranden i det här avgörandet inte hade givit någon
anledning till varför han hade rätt till namnet, medan i Sting-fallet hade
svaranden använt sig av beteckningen sting i flera år. Detta var dock inte
tillräckligt för att visa att han hade ett legitimt intresse i namnet. Svaranden
hade registrerat ett flertal namn på artister och varumärken, exempelvis
wetwetwet.com, beverlyhills-90210.com, vilket också kan vara en tecken på
illojalt syfte.

Klaganden vann tvisten.

8.4 Madonna.com77

En tremannapanel beslutade i oktober 2000 att flytta över domännamnet
madonna.com, från privatpersonen Dan Parisi, till artisten Madonna.
Klaganden har, sedan 1979, ett flertal registreringar i USA för varumärket
Madonna.

Svarandens verksamhet gick ut på att utveckla webbsidor. Tidigare hade han
registrerat domännamnet Whitehouse.com, under vilket han också hade sin
verksamhet. Svaranden registrerade inte domännamnet själv, utan köpte det
från ProDomains, i maj 1998, för en summa på $20.000. En tid senare
registrerade han namnet Madonna som varumärke i Tunisien, där det inte
krävs någon förprövning vid sådana förfaranden, och direkt därefter
öppnades webbsidan madonna.com. Den innehöll då visst pornografiskt
material.

I juni 1999, ett år efter att svaranden förvärvade domännamnet, kontaktades
svaranden av motpartens advokat med uppmaning att sluta använda
domännamnet. Han fick till svar att sidan redan var nedlagd och att
svaranden skulle förhandla med Madonna Rehabilitation Hospital för att
överlåta domännamnet till dem. När processen började hade ingen
överlåtelse ännu skett av domännamnet.

Ordet Madonna är ett vanligt engelskt ord och definieras i ordböcker som
Jungfru Maria. Sångerskan Madonna är inte ensam om att ha rätt till
namnet, utan det finns ett flertal varumärkesregistreringar i världen som
innehåller samma ord. Det finns även många som heter Madonna.

Det fanns inget tvivel om likheten mellan varumärket MADONNA och
madonna.com. Svaranden hade inte heller gjort några invändningar i denna
del. Rekvisitet i paragraf 4a (i) var tillgodosett.

                                                
77 Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com", D2000-0847
(WIPO 12 oktober 2000).
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I frågan om legitimt intresse gjorde svaranden många invändningar och
ansåg sig ha rätt till domännamnet. Panelen konstaterade redan i inledningen
att invändningarna inte var övertygande. Svaranden försökte, enligt
paragraf 4c (i), visa att han hade rätt till namnet då det använts i samband
med erbjudande av varor och tjänster. Påståendet kunde inte motbevisas,
men det fanns ingen godtagbar förklaring till varför svaranden just använde
sig av namnet Madonna. Även om namnet finns i ordlistan så fanns det
ingenting som tydde på att det hade registrerats och använts i god tro på
grund av ordets vanliga betydelse. Panelen såg ingen annan förklaring till att
svaranden valt ordet, än att det förknippas med en känd person.

Svaranden varumärkesregistrerade ordet Madonna i Tunisien kort efter att
han hade köpt det. I Tunisien föregås inte en sådan registrering av några
förprövningar. Vilka namn som helst kan registreras trots att sökanden inte
har någon rätt till dem. Att inneha ett registrerat varumärke kan stärka
svarandens möjligheter att visa ett legitimt intresse i domännamnet, men en
varumärkesregistrering i sig ger inte innehavaren automatiskt en rätt till
namnet.

Svaranden påstod också att han använt namnet i ett legitimt och icke-
kommersiellt syfte, enligt paragraf 4c (iii), eftersom han ville överlåta
namnet till Madonna Rehabilitation Hospital. Han lyckades emellertid inte
visa att namnet skulle överlåtas och dessutom hade troligen förhandlingarna
om en eventuell överlåtelse börjat efter att svaranden ombetts avsluta sin
webbsida. Allt detta visar istället att svaranden inte hade något intresse i
namnet, förutom att det förknippas med artisten Madonna.

I diskussionen om illojalt syfte är det framförallt paragraf 4b (iv) som
kommenteras. Svaranden har tagit namnet madonna.com för dra
kommersiell nytta av att det förknippas med artisten Madonna. Att det fanns
en disclaimer på webbsidan där det stod "Madonna.com is not affiliated or
endorsed by the Catholic Church, Madonna College, Madonna Hospital or
Madonna the singer" är inte tillräckligt för att illojalt syfte inte skall anses
föreligga. Internetanvändare kan missförstå budskapet eller inte ens se det.
Dessutom har användaren i det läget redan gått in på sidan och skadan är
således redan skedd.

Det var inte svaranden själv som registrerade domännamnet. Han förvärvade
namnet i illojalt syfte och enligt panelen blir resultatet detsamma som om
han hade registrerat det.

Svaranden tar i sitt svaromål upp andra avgöranden som liknar det
föreliggande, bland annat Sting.com.78 Där fick klaganden inte rätt till
domännamnet eftersom svaranden under längre tid hade använt namnet i
god tro. I två andra avgöranden vann klaganden tvisten då motparten inte

                                                
78 Gordon Sumner p/k/a Sting v. Michael Urvan, D2000-0596 (WIPO 24 juli 2000).
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hade någon godtagbar förklaring till varför han registrerat just det namnet.79

I det här fallet gäller samma sak.

Domännamnet flyttades över till klaganden eftersom hon lyckades visa att
kriterierna i paragraf 4a (i)-(iii) var tillgodosedda.

8.5 Egna kommentarer

Frågan hur personnamn skall behandlas beror på hur man tolkar
resolutionen. Skall den tillämpas om personnamnet är att se som ett
varumärke, eller skall tvisten falla utanför trots att namnet är ett varumärke.

Sångaren Sting är den enda klaganden i de behandlade fallen som inte fick
rätt till det omtvistade domännamnet.80 När man jämför fallen kan det verka
konstigt att utgången blev annorlunda när omständigheterna egentligen var
lika. Avgörandet är det enda där det diskuteras om domännamnstvister
rörande personnamn faller under den administrativa panelens kompetens. Då
resolutionen antogs beslutades att två begränsningar skulle gälla. För det
första skulle den endast tillämpas på avsiktliga illojala registreringar och för
det andra skulle den endast gälla registreringar som berörde varumärken och
servicemärken. Registreringar som inkräktar på någons rätt till firmanamn,
geografiska namn eller personnamn skall inte falla under resolutionen.

Det var inte utan anledning som detta beslutades. Majoriteten av de som
lämnade in kommentarer till WIPO, ansåg det lämpligt att till en början
avgränsa omfattningen av systemet till de immateriella rättigheterna där de
största problemen fanns. Systemet var ju trots allt helt nytt och man ville se
att det fungerade, innan det utvidgas till att gälla fler rättigheter. Nu pågår en
andra WIPO-process där det diskuteras om UDRP skall vara tillämplig på
personnamn.81 En annan anledning till begränsningen var att den
internationella rätten vad gäller varumärken och servicemärken är
harmoniserad och reglerna är lika i de flesta länder, medan de andra
rättigheterna inte är homogena i samma utsträckning.82

Föredraganden i Sting-fallet ansåg inte att klaganden lyckats visa att han
hade en varumärkesrätt ("the owner of the unregistered trademark") till
namnet. Han påpekade att det inte är ett krav att varumärket är registrerat
utan ett ickeregistrerat eller ett "common law" varumärke är tillräckligt
enligt paragraf 4a (i), som lyder

                                                
79 Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, D2000-0210 (WIPO 29 maj 2000), Helen Folsade
Adu known as Sade v. Quantum Computer Services Inc, D2000-0794 (WIPO 26 september
2000).
80 Gordon Sumner p/k/a Sting v. Michael Urvan, D2000-0596 (WIPO 20 juli 2000).
81 Se kapitel 12 om den andra WIPO-processen.
82 WIPO Final Report, paragraf 165-169.
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4a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory
administrative proceeding in the event that a third party asserts to the
applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that
(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark
or service mark in which the complianant has rights; (min kurs.)

Föredraganden fortsätter med att konstatera att det räcker att klaganden har
en rätt till varumärket ("a trademark in which the complainant has rights").
Då uppkommer frågan huruvida att vara känd under ett visst namn är samma
sak som att ha rätt i det namnet enligt resolutionen. Här finns det inte något
entydigt svar. Det finns ett antal avgöranden83 där panelen har ansett ett
namn på en känd person innebära att den personen innehar en
ickeregistrerad (varumärkes)rätt till namnet enligt paragraf 4a (i).84 Mot
dessa avgöranden står WIPO:s Final Report som är själva grunden för
tvistlösningssystemet. Där uttalas det att personnamn inte skall omfattas.
Därför är det, enligt skiljemannen, tveksamt om resolutionen skall tillämpas
på den tvisten.

Skiljemannen anför sedan att skillnaden mellan tvisten om sting.com och de
andra uppräknade är att i det här fallet är personnamnet även ett vanligt
engelskt ord med ett flertal olika betydelser. De andra namnen i fråga är
särskiljande och har inte någon speciell betydelse. Enligt min uppfattning är
dock namnet Sting så väl inarbetat att sångaren borde tillerkänts en rätt till
namnet. Fallen angående domännamnen madonna.com och sting.com är de
enda två där namnen i fråga inte är särskiljande. Varumärkesrätten kan i
sådana fall vara svagare än i fall med särskiljande ord. Fler personer skulle
också kunna visa ett legitimt intresse i ett generiskt ord. Båda namnen/orden
finns i det engelska språket. Visserligen hade klaganden i Madonna-fallet ett
registrerat varumärke, men enligt resolutionen ska ju det inte göra någon
skillnad. Därför borde, enligt min uppfattning, även klaganden i Sting-fallet
tillerkännas rätt till sitt namn, även om det inte skulle ha påverkat utgången i
målet. Klaganden kunde ju ändå inte visa illojalt syfte.

Illojalt syfte kunde visas i alla fallen där överflyttning skedde. Det vanligaste
är att domännamnet registrerats för att locka användare till sidan och på så
sätt tjäna pengar, eller att sälja namnet.

Som tidigare nämnts är en ny WIPO-process på gång, där problemen med
dessa typer av tvister skall lösas. Det är svårt att nu veta om ett personnamn
som även är ett varumärke skall falla inom tillämpningsområdet, eller
utanför, just för att det är ett personnamn.

                                                
83 Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, D2000-0210 (WIPO 29 maj 2000), Jeanette
Winterson v. Mark Hogath, D2000-0235 (WIPO 22 maj 2000).
84 Gordon Sumner p/k/a Sting v. Michael Urvan, D2000-0596 (WIPO 20 juli 2000),
paragraf 6.2-6.4.
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9 Generiska ord
Många tvister gäller domännamn som består av ord som är generiska eller
deskriptiva. Hur de tvisterna skall behandlas finns det ingen enighet om,
men det finns vissa riktlinjer som de flesta skiljemännen följer. Det är
tvisterna om generiska namn som har lett till de största problemen och bland
dem finns flest skiljaktiga skiljemän.

9.1 J.Crew International, Inc. v. crew.com -
spekulation i domännamn innebär illojalt syfte?

Ett fall som ofta diskuteras är J.Crew International, Inc. v. crew.com.85

Avgörandet fattades av en tremannapanel, där en av skiljemännen var
skiljaktig. De stora frågorna i fallet var hur man visar ond tro vid en
domännamnregistrering av ett generiskt ord, och om registrering av
generiska ord för att sälja dem, innebär illojalt syfte.

Klaganden i fallet var det amerikanska företaget J. Crew International, Inc.,
vars verksamhet bestod av försäljning av kläder, väskor och accessoarer.
Företaget hade två registrerade varumärken i USA, J. CREW och CREW,
sedan mitten av 1980-talet. Den webbadress företaget använde sig av var
jcrew.com. I fallet var två domännamn omtvistade, crew.com och
j.crew.com. Märkena ansågs vara kända på marknaden, då företaget sålde
varor under märket J. CREW för 626 miljoner dollar 1998. Av den summan
var 20 miljoner dollar inkomster från försäljning via Internet.

Svaranden var crew.com, alias Telepathy. Svaranden hade även tidigare
anklagats för namenapping, men fick då behålla domännamnet.86 Drygt
50 domännamn hade registrerats av svaranden och de bestod alla av
generiska ord. Inget av domännamnen var knutna till någon webbsida, vilket
tydde på att svaranden registrerade domännamn för att sälja dem. Det stod
också uttryckligen på företagets hemsida telepathy.com. En kort tid efter
registreringen kontaktade käranden Telepathy för att köpa domännamnet
crew.com, men ville inte betala det sexsiffriga belopp svaranden krävde.
Domännamnet sattes "on hold" av Network Solutions Inc. då det gamla
systemet fortfarande gällde, och sedan flyttades hela processen över när
UDRP antogs.

Svaranden spekulerade i domännamn, vilket innebär att generiska ord
registreras för att sedan säljas för en ansenlig summa. Ofta är innehavare av
en varumärkesrätt som korresponderar till domännamnet, intresserade av att
                                                
85 J. Crew International, Inc. v. crew.com, D2000-0054 (WIPO 20 april 2000). Avgörandet
diskuteras i World Internet Law Report, juni 2000.
86 General Machine Products Company, Inc. v. Prime Domain (a/k/a Telepathy, Inc.), FA
92531 (NAF).
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köpa det. Svaranden hade inget annat syfte att använda de registrerade
domännamnen. Enligt panelen faller spekulation i domännamn inte under
paragraf 4c som ett legitimt intresse i namnet och kan inte anses vara ett
bona fide erbjudande av varor och tjänster enligt paragraf 4c (i). Inget av de
andra kriterierna i paragraf 4c var heller tillgodosedda och därför ansågs
svaranden inte ha något legitimt intresse i domännamnet.

I avsnittet om illojalt syfte diskuterade panelen om käranden skulle anses ha
kännedom om varumärket på grund av registreringen i sig, så kallat
constructive notice. Svaranden påstod att han inte visste om kärandens
registrerade varumärke när domännamnet registrerades, och att han därför
inte handlade illojalt. Panelen ansåg dock att svaranden borde vetat om
varumärket på grund av constructive notice enligt amerikansk rätt, och att
han inte kan försvara sig med att inte faktiskt ha vetat.

Svaranden medgav att registreringen ingick i ett mönster, och enligt panelen
var det ett ytterligare tecken på illojalt syfte. Enligt paragraf 4b (ii) krävs det
dock att registreringen skall ingå i ett mönster av registreringar för att
hindra varumärkesinnehavaren, och då krävs det ju att svaranden hade
kännedom om varumärkesrätten. Panelen jämför sedan med fallet angående
domännamnet craftwork.com,87 i vilket också Telepathy var svaranden, och
där i stort sett samma omständigheter förelåg. I det fallet fick svaranden
behålla sitt domännamn till skillnad från föreliggande fall, därför att ordet
var generiskt och svaranden inte hade kännedom om den varumärkesrätt
som käranden hade. Man diskuterade inte constructive notice i craftwork-
fallet.

Panelen beslutade att domännamnet skulle flyttas över till käranden. Det
uttalades att inte alla fall av spekulation i domännamn skall falla under
resolutionen, utan spekulation sker i illojalt syfte om, (1) svaranden inte kan
visa att han har någon plan att använda domännamnet i ett tillåtet syfte, (2)
svaranden kände till eller borde känt till annans varumärkesrätt (constructive
notice, han borde känt till rätten då den var registrerad), (3) registreringen
ingår i ett mönster av spekulativa registreringar och (4) domännamnet
hindrar varumärkesrättsinnehavaren från att registrera ett domännamn som
korresponderar till varumärket.

Skiljaktig mening
En av skiljemännen var skiljaktig och avslutade sitt anförande med "We are
not legislators, but arbitrators."88 Det uttrycket beskriver väl vad majoriteten
försökte göra i fallet. Att ställa upp ett krav på att svaranden måste ha vetat
om registreringen av varumärket för att det var just registrerat, ställer
alldeles för höga krav på svaranden. Det skulle innebära ett krav att känna
till alla registrerade varumärken och varumärkesinnehavarna skulle få för
stort skydd.

                                                
87 Se nedan.
88 J. Crew International, Inc. v. crew.com, D2000-0054 (WIPO 20 april 2000), sid 11.
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Skiljemannen förde även ett resonemang om reverse domain name
hijacking. De båda parterna kände till varandra sedan tidigare, då de på
klagandens förfrågan kommit överens om att lägga en länk på svarandens
webbsida, crew.com, till kärandens webbsida jcrew.com. Under en tid
fungerade samarbetet, men när svaranden sedan inte fick betalt, tog han bort
länken. Käranden fick inte heller köpa domännamnet och lämnade då istället
in ett klagomål till WIPO. De försökte alltså få domännamnet genom UDRP
då de inte kunde förvärva det på annat sätt.89

När domännamn består av ett generiskt ord, är det lättare för
domännamnsinnehavaren att visa legitimt intresse. Även om domännamnet
är identiskt med någons varumärke, är det ju trots allt den som först har
registrerat namnet som har rätt till det, om han även har ett legitimt intresse.

Vad gäller frågan om domännamnet är registrerat och används i illojalt syfte,
tyckte majoriteten att spekulation i sig, under vissa omständigheter, innebar
sådant illojalt syfte. Den skiljaktige är inte av samma uppfattning. Para-
graf 4b (ii) kräver ett mönster av registreringar, men även att domännamnen
registrerats i syfte att hindra varumärkesinnehavaren från att spegla sitt
märke i domännamnet. Att svaranden har registrerat en mängd generiska
ord, betyder inte att han även känt till möjliga identiska varumärken.

Det är tydligt att svaranden registrerat namnet för att sälja det, vilket i sig
inte är otillåtet. Det är endast förbjudet enligt resolutionen om det skall
säljas till klaganden eller till en konkurrent till denne, paragraf 4b (i). Det är
inte bevisat att så var fallet. Det var inte heller svarandens idé att länka till
kärandens webbsida för att tjäna pengar, utan käranden bad om denna
länkning mot betalning. Därför är inte paragraf 4b (iv) tillämplig.

Enligt majoriteten skulle det för att visa illojalt syfte, räcka med att
registreringen ingår i ett mönster, och uppsåt anses alltid finnas på grund av
att svaranden alltid anses ha kännedom om ett registrerat varumärke. Ond
tro skulle då alltid finnas vid registrering av domännamn som är
förväxlingsbart med annans varumärke, och legitimt intresse kan inte
styrkas. De fyra rekvisit majoriteten ställer upp för spekulation i ond tro,
täcker i stort sett in alla fall där flera generiska ord har registrerats som
domännamn. Det ligger i själva idén att domännamnsinnehavaren registrerar
för att sälja, och enligt majoriteten tyder det alltid på illojalt syfte. Alla de
fyra kriterierna är självklara och följer av situationen, vilket innebär att
spekulation alltid är illojalt. Det är en uppfattning som många av de andra
skiljemännen går emot.

                                                
89 Se kapitel 10 om reverse domain name hijacking.



47

9.2 Craftwork.com90 - spekulation i domännamn
ger legitimt intresse

I det ovannämnda målet angående domännamnet crew.com med samma
svaranden, blev utgången en annan, trots liknande omständigheter. I det
föreliggande fallet hade käranden två registrerade varumärken i USA av
ordet craftwork för försäljning av verktyg. Svaranden hade samma
verksamhet som tidigare nämnts, de registrerade och sålde generiska
domännamn.

Skillnaden var att panelen i det här fallet ansåg att svaranden hade ett
legitimt intresse i namnet genom att ha en verksamhet som bestod av att
registrera och sälja domännamn. Det räknades som ett bona fida erbjudande
av varor och tjänster enligt paragraf 4c (i). Svaranden ansågs inte heller ha
handlat i illojalt syfte, då de inte vetat om kärandens varumärkesregistrering
och inte heller hade intention att sälja namnet till honom.

9.3 Do The Hustle, LLC v. Tropic Web91

I ett senare fall diskuterades också hur generiska ord skall behandlas. Det
gällde domännamnen pollyester.com och pollyesters.com. Domännamnen
var förväxlingsbara med kärandens registrerade servicemärke "Polly
Esther's" för restaurang- och barverksamhet. Domännamnen var också
fonetiskt förväxlingsbara med det generiska ordet polyester.

Enligt panelen lyckades svaranden inte visa något legitimt intresse i namnet,
då inte tillräckliga bevis lämnats. Det diskuterades inte huruvida registrering
och försäljning av egistrerade generiska domännamn innebar erbjudande av
varor och tjänster enligt paragraf 4c (i). Vad gäller illojalt syfte, lyckades
inte käranden visa något av rekvisiten uppräknade i paragraf 4b, men som
panelen uttalade, är de ju inte heller uttömmande. I Telstra-fallet uttalades
att även "inaction" kan innebära illojalt syfte, beroende på omständigheterna
i det enskilda fallet. I det föreliggande fallet konstaterar panelen att käranden
inte visat illojalt syfte eftersom (1) kärandens servicemärke är svagt då det
är fonetiskt förväxlingsbart med ett generiskt ord, (2) domännamnen i fråga
är generiska termer, snarare än uppenbara varumärken, (3) svaranden
använder redan ett par av de registrerade domännamnen och (4) svaranden
har aldrig erbjudit att sälja domännamnen.

Fallet visar att det finns vissa svårigheter att avgöra hur ett domännamn
bestående av ett generiskt ord skall behandlas. Panelen tar inte upp huruvida
svaranden kände till kärandens registrerade servicemärke och om det skulle
kunnat grunda ond tro. Inte heller diskuteras om spekulativ registrering skall
vara ett legitimt intresse.
                                                
90 J. Crew International, Inc. v. crew.com, D2000-0054 (WIPO 20 april 2000).
91 Do The Hustle, LLC v. Tropic Web, D2000-0624 (WIPO 21 augusti 2000).
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9.4 Allocation.com92

I tvisten om domännamnet allocation.com, hade käranden ett registrerat
varumärke i Tyskland för datorer och datortillbehör. Svaranden använde sig
av domännamnet allocation.com för en portal på Internet där han sålde
domännamn som var generiska ord. Panelen konstaterade att det inte fanns
någon skyldighet för svaranden att känna till registreringar i andra länder för
att undvika intrång i annans varumärkesrätt. I det tyska språket är ordet
allocation särskiljande, medan det i engelsktalande länder är generiskt.

Enligt panelen i det här fallet, kan registrering och försäljning av generiska
domännamn, tyda på ett legitimt intresse, då verksamheten innebär ett bona
fide erbjudande av varor och tjänster enligt paragraf 4c (i).93 Problemet är att
namnet är generiskt i USA men inte i Tyskland. För att visa att svaranden
handlade i ond tro, krävs det att käranden visar att motparten var medveten
om den tyska varumärkesregistreringen. Det kunde inte visas i fallet.
Svaranden är inte heller skyldig att ta reda på eventuella registreringar i
andra länder. Hade namnet inte varit generiskt i det engelska språket hade
svaranden haft svårare att visa legitimt intresse. Illojalt syfte diskuterades
inte i avgörandet.

9.5 Pet Warehouse v. Pets.Com, Inc.94 - ingen
rätt till generiskt namn

I tvisten om domännamnet petwarehouse.com, lyckades inte käranden visa
en servicemärkesrätt till namnet Pet Warehouse, så de tre kriterierna i
paragraf 4a behövde aldrig diskuteras. Det finns dock ändå några intressanta
diskussioner i avgörandet. Vad gäller ordet warehouse, finns det två
avgöranden i federala domstolar i USA, där sammansättningar med ordet
warehouse ansetts vara generiska. Både ordet pet och warehouse är
generiska ord i det engelska språket vilket gör det ännu svårare att visa
någon rätt. Det krävs mycket för att inarbeta ett generiskt ord, och panelen
ansåg inte att käranden hade lyckats visa sådan inarbetning. Panelen säger
dock att det inte ligger inom deras kompetens att avgöra sådana rättigheter
och parterna borde vända sig till nationell domstol. Svaranden fick behålla
domännamnet.

                                                
92 Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, D2000-0016 (WIPO 24 mars 2000).
93 Jfr General Machine Products Company, Inc. v. Prime Domain (a/k/a Telepathy, Inc), FA
92531 (NAF).
94 Pet Warehouse v. Pets.Com, Inc., D2000-0105 (WIPO 13 april 2000).
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9.6 Esquire.com95 - generiskt eller inte?

Ytterligare ett fall där panelen inte var överens var tvisten om domännamnet
esquire.com. Käranden var Hearst Magazine, innehavare av den kända
månadstidningen "Esquire", ett namn som även är varumärkesregistrerat
sedan 1922. Svaranden var från början Spencer Associates som registrerade
namnet esquire.com. De erbjöds senare att sälja domännamnet till företaget
Mail.com, som sålde personliga e-mailadresser. Esquire kan ju användas av
såväl gentlemän som advokater, då termen är känd som en sådan
benämning. Då käranden klagade sattes domännamnet "on hold" enligt det
gamla systemet. Spencer Associates var fortfarande registrerade som ägare
till namnet när tvisten övertogs av National Arbitration Forum, trots att
domännamnet överlåtits till Mail.com. Panelen hade bland annat olika
uppfattningar om vem som egentligen var svaranden i målet.

Majoriteten ansåg att esquire inte var ett generiskt ord, och fann således att
käranden hade ett starkt varumärke. Varumärket var så välkänt bland
allmänheten att många associerar ordet till tidningen Esquire. Genom att
svaranden hade registrerat namnet för att sälja det, antingen till
varumärkesinnehavaren eller till en konkurrent, så ansågs domännamnet
registrerat i ond tro. Man skall se till svarandens intentioner vid
registreringen, enligt UDRP.

En skiljeman var skiljaktig, och ansåg att Mail.com, Inc. hade ett legitimt
intresse i domännamnet esquire.com. Tidningen Esquire är väl känd, men
ordet är ändå generiskt och associeras inte enbart med tidningen. Det finns
280 domännamn under toppdomänen .com, där ordet esquire ingår. De är
inte alla registrerade i illojalt syfte, utan består bara till viss del av ett vanligt
ord. Han går vidare med rekvisitet ond tro, som han inte heller anser att
käranden kunde visa. De tre sista kriterierna i paragraf 4b diskuteras inte alls
då de inte kan anses tillämpliga. Vad gäller registrering för försäljning,
4b (i), säger skiljemannen att det inte kan visas att svaranden haft som mål
att sälja domännamnet till Hearst Magazine, eller till någon konkurrent.
Svaranden var dock ute efter att tjäna pengar på namnet, men inte genom
försäljning till Hearst Magazine.

Vidare påpekar skiljemannen att flera avgöranden visar att försäljning av
domännamn i sig inte är ett tecken på illojalt syfte.96 Att svaranden senare
sålde domännamnet till någon annan än klaganden, d.v.s. rättighets-
innehavaren, innebär att någon ond tro inte fanns. Han avslutar sitt yttrande
med: "The UDRP is intented to prevent trademark owners from being
extorted by cybersquatters, but it is also intended to protect legitimate

                                                
95 Hearst Communications, Inc. and Hearst Magazines Property, Inc v. David Spencer d/b/a
Spencer Associates, and Mail.com, Inc., FA 93763 (NAF).
96 Jfr General Machine Products Company, Inc. v. Prime Domain (a/k/a Telepathy, Inc), FA
92531 (NAF), Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, D2000-0016 (WIPO 24 mars
2000).
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registrations from being threatened by overreaching trademark owners. (...)
The majority opinion fails to balance these concerns."97

9.7 Cartoys.net98

Många av de generiska namnen är registrerade för att säljas till någon
intresserad, och inte med syfte att säljas till en rättighetsinnehavare. I fallet
om domännamnet cartoys.net, som ansågs vara generiskt, kunde inte
käranden visa att svaranden saknade legitimt intresse. Trots att käranden
hade ett registrerat varumärke för biltillbehör under namnet CARTOYS,
fanns det inget bevis att namnet var så känt att det hade "secondary
meaning", att det associerades med detta varumärke. Svaranden, Informa
Unlimited, visade att ordet cartoys användes av andra än käranden, och det
faktumet att svarandens verksamhet bestod i att registrera och sälja
domännamn, gjorde att de hade ett legitimt intresse i namnet.

9.8 Egna kommentarer

Vid en jämförelse av dessa avgöranden förstår man hur stor skillnad det är
mellan olika skiljemäns uppfattningar om hur generiska ord skall behandlas.
Det är svårt att hitta en lösning som stämmer på alla de tvister som gäller
generiska ord och varumärken. Vissa varumärken som består av generiska
ord är så väl kända att varumärket får ett starkare skydd. I de fallen kan man
anta att svaranden hade kännedom om varumärkesrätten och det blir lättare
för käranden att visa illojalt syfte från svarandens sida. En bedömning måste
ske från fall till fall och i praktiken kommer starkare varumärken få bättre
skydd. Utgångspunkten måste dock alltid vara principen "first come, first
served", vilket innebär att om svaranden kan visa ett legitimt intresse och ett
handlande i god tro har han rätt till namnet.

I tvisten om domännamnet esquire.com var skiljemännen inte överens.
Problemet var hur ordet esquire skulle bedömas. Trots att varumärket
Esquire är ett välkänt sådant, borde ändå principen first come, first serve
gälla, så länge svaranden kan visa legitimt intresse och god tro. I avgörandet
bedömde majoriteten att varumärkesregistreringen var så stark att svaranden
omöjligt kunde ha registrerat domännamnet i god tro, trots att den
skiljaktige tyckte att svaranden hade ett legitimt intresse i namnet. Utgången
hade förmodligen blivit annorlunda om svaranden i fallet varit svensk, då
det kanske inte kunnat krävas att svaranden kände till varumärket Esquire.

Man får dock inte glömma att resolutionen endast skall behandla tvister där
registreringen anses vara illojal. Rör tvisten komplicerade immaterial-
rättsliga frågor, skall den hänvisas till nationell domstol.

                                                
97 Se sid 8 i avgörandet.
98 Car Toys Inc. v. Informa Unlimited, Inc., FA 93682 (NAF).
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Om varumärkesinnehavarna får ett så starkt skydd, att de har rätt till de
generiska ord som motsvarar ett starkt varumärke, kan problemet med
reverse domain name hijacking uppstå. Sådana fall är mycket svåra att
avgöra, men som den skiljaktiga domaren uttalade i tvisten om
domännamnet crew.com, så skall både varumärkesinnehavarnas intressen
och domännamnsregistreringar i god tro, skyddas. UDRP:s tillämpnings-
område är medvetet snävt, och måste så förbli om syftet endast skall vara att
komma åt illojala registreringar. Går problemen längre än så och
komplicerade varumärkesrättsliga frågor måste behandlas, skall tvisten
avgöras av nationell domstol.

De flesta skiljemännen anser att registrering och försäljning av generiska
domännamn ger ett legitimt intresse, då det ses som bona fide erbjudande av
varor och tjänster, enligt paragraf 4c (i). Det finns dock skiljemän som har
en annan uppfattning i frågan och denna oenighet finns det anledning att se
över.

Panelen ansåg i tvisten om domännamnet crew.com att svaranden skulle
anses känna till ett varumärke genom att det är registrerat, vilket enligt min
mening, ett alldeles för långtgående krav och skulle fullkomligt äventyra
friheten på Internet. Nätet är trots allt fritt och syftet med UDRP är att
komma till rätta med de domännamnsregistreringar som verkligen är illojala.
Sådana registreringar kräver ett uppsåt, och då krävs också faktisk vetskap
om eventuell varumärkesregistrering i vilket intrång kan göras. Om man
registrerar ett domännamn som är generiskt, finns det en stor risk att någon
annan kan ha ett intresse i det. Varumärkesinnehavare har inte någon
uteslutande rätt till domännamn som motsvarar deras registrerade rättighet,
utan det finns fortfarande sådan frihet på nätet att vem som helst kan
registrera ett domännamn. Det friheten måste bevaras för att upprätthålla
Internets effektivitet och räckvidd.
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10 Reverse domain name
hijacking eller annat missbruk
av konventionen
Det finns ett fåtal fall där problemet med att klaganden tar upp tvisten i ond
tro diskuteras. Enligt paragraf 15 e i Rules of UDRP skall panelen i beslutet
deklarera om tvisten tagits upp i ond tro, till exempel genom reverse domain
name hijacking, eller för att trakassera motparten, och att detta innebär ett
missbruk av resolutionen. Reverse domain name hijacking definieras i
reglerna som ett användande av resolutionen i syfte att beröva en
domännamnsinnehavare ett domännamn.99

Det finns endast tre avgöranden från WIPO där panelen har uttalat i beslutet
att det rörde sig om ett klagomål i ond tro.100 De avgörandena skall jag
redogöra för i det följande.

10.1  K2r.com

I det första avgörandet var domännamnet K2r.com omtvistat.101 I fallet hade
käranden ett registrerat varumärke, K2r, för rengöringsprodukter för hushåll.
Registreringar fanns både i Europa och i USA. Käranden registrerade själv
domännamnet K2r.com i maj 1997, men på grund av ett administrativt
problem betalades inte den årliga avgiften, och domännamnet släpptes till
allmänheten igen i mars 2000.

I slutet av 1999, öppnade två franska välkända designers en affär i Paris.
Namnet på affären var Kirk et Rosie Rich, och den sålde kläder och
inredningsartiklar. Affären blev snabbt känd genom ett antal artiklar i
tidningar som Elle, Marie Claire Maison och Maison Francaise. Innehavarna
ville sedan starta en webbsida och eftersom domännamnet KRR.com, en
akronym av företagsnamnet, redan var taget, registrerade de istället
K2r.com.

Tremannapanelen konstaterade att svaranden hade ett legitimt intresse i
domännamnet K2r.com, då det var en sorts förkortning av affärens namn
Kirk et Rosie Rich. Namnet hade registrerats för att skapa en webbsida med
information om verksamheten och enligt paragraf 4c (i) innebar det ett bona
fide erbjudande av varor och tjänster. Panelen sade sig vara ytterligare

                                                
99 "using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a
domain name".
100 Enligt Mr Muls, advokat på WIPO, 4 december 2000.
101 K2r Produkte AG v. Jeremie Trigano, D2000-0622 (WIPO 23 augusti 2000).
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övertygad om detta, då det inte fanns någon konkurrens mellan kärandens
och svarandens verksamheter och således ingen risk för förväxling.

Klaganden kunde inte heller visa att svaranden hade ett illojalt syfte med att
registrera domännamnet. Att svaranden ville ha domännamnet K2r.com för
att det var kort och lite roligt, var en tillräckligt bra förklaring från
svarandens sida.

Svaranden anklagade käranden för att ha tagit upp målet i syfte att beröva
honom domännamnet genom en tvist, så kallad reverse domain name
hijacking. Två av skiljemännen ansåg också att det var ett sådant fall. Till
grund för detta uttalade de att käranden, när han gav in sitt klagomål, var
medveten om att svaranden hade ett legitimt intresse i namnet och att de
misstankar han hade om att svaranden handlade illojalt var ogrundade. Då
käranden var medveten om detta, innebar det missbruk av resolutionen att
ändå ta upp fallet. Den skiljaktige tyckte att käranden hade grund för sina
misstankar om illojalt syfte, och därför hade rätt att få saken prövad.

Svaranden fick behålla domännamnet.

10.2  Fantasychannel.tv

Den som i det föregående fallet om domännamnet K2r.com var skiljaktig,
avgjorde i november 2000, ytterligare ett fall där problemet med missbruk
av resolutionen diskuterades. Fallet rörde domännamnen fantasychannel.tv
och televisionx.tv.102

Käranden var innehavare av en känneteckensrätt till namnen Television X
och Fantasy Channel, vars verksamhet var förknippad med TV och tidningar
för vuxna. Svaranden hade registrerat de båda namnen, men det visade sig
att han inte hade något legitimt intresse och dessutom ansågs domännamnen
registrerade i illojalt syfte. Svaranden hade registrerat domännamnen för att
tjäna pengar, men under processen kom det fram att svaranden aldrig hade
erbjudit sig att sälja dem, utan det var käranden som först hade upprättat
kontakten. Det var något som käranden hade undanhållit panelen.

Ett stor del av avgörandet ägnas åt att diskutera kärandens uppförande, som
panelen tar starkt avstånd från. Då systemet är utformat på ett sätt som
kräver att tvisten endast döms på handlingarna och att det dessutom är
vanligt att svaranden inte inkommer med något svaromål, är det av högsta
vikt att de uppgifter käranden lämnar är sanna. Skiljemannen beklagar att
det inte finns något sätt att sanktionera detta beteende, men anser det inte
rätt att låta svaranden behålla domännamnet. Han konstaterar att även om
det inte rör sig om ett fall av reverse domain name hijacking, vad det ändå
ett missbruk av resolutionen. Svaranden fick inte behålla namnet.

                                                
102 Portland Times Limited v. Martin Baker, DTV2000-0003 (WIPO 20 november 2000).
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10.3  Ezstreet.net

I ett annat avgörande uttalar skiljemannen att käranden hade gjort sig
skyldig till missbruk av resolutionen och försökt beröva domännamns-
innehavaren sitt domännamn.103 Avgörandet rörde domännamnet
ezstreet.net, som fonetiskt är ett deskriptivt ord, då det har en speciell
betydelse i det engelska språket.104 Svarandens verksamhet bestod av att
registrera och sälja generiska och deskriptiva ord, vilket käranden visste om.
Då klagomålet skickades in till WIPO, hade inte käranden gjort några försök
att få det domännamn de ansåg sig ha rätt till. Alla dessa omständigheter
sammantaget visar att käranden på ett mindre kostsamt sätt har försökt få
rätten till ett domännamn som redan var upptaget. Svaranden fick behålla
namnet.

10.4  Crew.com

Den skiljaktige i tvisten om domännamnet crew.com105 ansåg att det i fallet
fanns tecken på reverse domain name hijacking. De båda parterna i fallet
kände varandra och käranden hade erbjudit svaranden, mot ersättning, att
lägga en banner på sin webbsida, crew.com, för att länka till kärandens
webbsida. När svaranden sedan inte fick utlovad betalning, tog de bort
bannern. Det var då käranden vände sig till WIPO för att lösa tvisten och få
domännamnet. Käranden ville inte betala den summa svaranden begärde för
att sälja namnet.

Missbruk av resolutionen är ännu inte ett stort problem. Det är främst när
det gäller generiska namn som det aktualiseras.

                                                
103 Asphalt Research Technology, Inc. v. National Press & Publishing, Inc., D2000-1005
(WIPO 13 november 2000).
104 Easy Street, "lugna gatan".
105 Se vidare kap 9.1.
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11 Bevisbördan för kriterierna i
paragraf 4
Ett problem som har diskuterats i en del fall är vilken av parterna som skall
bevisa huruvida svaranden har ett legitimt intresse i domännamnet eller inte.
I paragraf 4a står det efter uppräkningen av de tre rekvisiten, att klaganden
måste visa att alla dessa kriterier är uppfyllda, för att få rätten till
domännamnet. Enligt den paragrafen har klaganden bevisbördan. Däremot
står det i paragraf 4c, som ger exempel på legitimt intresse, att det är
svaranden som skall visa sin rätt och legitima intresse i domännamnet. Det
skall redogöras för i svaromålet och genom det har svaranden bevisbördan.

11.1  Käranden måste inledningsvis visa brist på
legitimt intresse

En utförlig diskussion av bevisbördeproblemet finns i Do The Hustle, LLC
v. Tropic Web som gällde domännamnet pollyester.com.106 Panelen ansåg
att det skulle leda till en alldeles för svår uppgift för käranden att få hela
bevisbördan. Skiljemännen har olika uppfattningar om hur kontradiktionen i
fjärde paragrafen skall behandlas. I det här fallet ansåg panelen att medan
käranden har bevisbördan och lägger fram ett bevis för att svaranden inte har
legitimt intresse, är det sedan svarandens tur att visa sitt legitima intresse
genom konkreta bevis. Bevisbördan går dock aldrig över till svaranden. Ett
liknande resonemang förde panelen i tvisten om domännamnet
fantasychannel.tv.107 Då käranden måste bevisa svarandens handlingar, vilka
inte ligger inom hans kontroll, är det näst intill omöjligt. Därför krävs det av
svaranden att han lägger fram konkreta bevis som svar på kärandens
påståenden. Denna inställning har en majoritet av skiljemännen.108

11.2  Käranden har en lättare bevisbörda

Ibland har skiljemännen givit käranden en relativt lätt bevisbörda.
I Educational Testing Service v. Netkorea Co109 uttalande skiljemannen att
det är svårt för käranden att, utom rimligt tvivel, visa svarandens legitima
intresse. Sådan information är det lättare för svaranden att ta fram, då det

                                                
106 Do The Hustle, LLC v. Tropic Web, D2000-0624 (WIPO 21 augusti 2000). Se även
kap 9.3.
107 Portland Titles Limited v. Martin Baker, DTV2000-0003 (WIPO 20 november 2000).
108 Se även Document Technologies, Inc v. International Electronic Communications, Inc,
D2000-0270 (WIPO 6 juni 2000) och Inter-Continental Hotel Corporation v. Khaled Ali
Soussi, D2000-0252 (WIPO 5 juli 2000).
109 Educational Testing Service v. Netkorea Co., D2000-0087 (WIPO 4 april 2000).
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ligger inom hans kontroll. Skiljemannen poängterar även bevisbördan i ett
annat avgörande, där tvisten gällde domännamnet eurocard.com.110

11.3  Admission by silence

I ett avgörande från eResolution om domännamnet cignadirect.com,111 gick
skiljemannen så långt att han uttalade att det faktum att svaranden inte
inkommit med svaromål, innebar att han tyst medgivit klagandens
påståenden. Svaranden hade inte heller svarat på det brev där klaganden
uppmanade honom att sluta använda domännamnet, vilket enligt panelen
tydde på ytterligare brist på legitimt intresse.

En annan skiljeman från eResolution hade en liknande uppfattning om hur
legitimt intresse skulle visas. Då resolutionen är tvetydig ansåg
skiljemannen att det var svaranden som skulle visa sitt legitima intresse. För
att flytta över bevisbördan till svaranden, räcker det med att käranden helt
enkelt påstår brist på legitimt intresse, utan krav på några som helst bevis.
Till grund för uttalandet ligger bestämmelsen i paragraf 5e i Rules of UDRP,
där det står att om inte motparten lämnar in svaromål, skall panelen, om det
inte finns exceptionella omständigheter, basera sitt avgörande på
klagomålet.

11.4  Egna kommentarer

Det står inte någonstans att svaranden har en skyldighet att gå i svaromål,
och det är enligt min uppfattning att gå lite långt att påstå att svarandens
tystnad skall innebära medgivande. Dock ligger det i svarandens intresse att
försvara sig, då panelen endast dömer på handlingarna, det vill säga
kärandens klagomål. Det är svårt att säga om bevisbördans placering är ett
stort problem i praktiken. Då panelen endast dömer på handlingarna är det
viktigt för svaranden att han kan visa ett legitimt intresse. Annars är det bara
kärandens yttranden som panelen tar hänsyn till. Det är dock viktigt för
resolutionens trovärdighet att det finns klara och tydliga regler om hur
bevisbördan skall fördelas och inte som nu, flera olika teorier. Då
resolutionen nu är under utvärdering finns det ju anledning att utreda det här
problemet.

                                                
110 Europay International S.A. v. Eurocard.com Inc, EuroCard.org and Chad Folkening,
D2000-0173 (WIPO 22 maj 2000).
111 Cigna Corporation v. JIT Consulting, AF-0174 (eResolution 6 juni 2000).
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12 Second WIPO Internet
domain name process
Redan när den första WIPO-processen om dispythantering, gällande
varumärkesrätt och domännamn, var avslutad, visste man att arbetet skulle
fortsätta. Det var dock viktigt att snabbt komma fram till ett fungerande
system, och därför beslutades att endast de mest brådskande problemen
skulle lösas. Dessa problem var spänningen mellan domännamn och
varumärken. I WIPO:s Final Report står det uttryckligen att det var för tidigt
att behandla problemen med firmanamn, personnamn och geografiska
namn.112 Först skulle systemet med varumärken fungera. I december 1999
var den första WIPO-processen avslutad. Bara några månader senare, i slutet
av juni 2000, tog 19 medlemsstater initiativet och skickade en begäran om
en ny utredning till WIPO:s generaldirektör. Den 10 juli 2000 inleddes den
nya processen, och beräknas, liksom den första, vara klar inom ett år från
startdatum. I juli 2001 beräknas slutrapporten kunna publiceras. Processen
kommer att gå till på samma sätt som den första WIPO-processen med
konsultationer och utarbetande av rekommendationer.

I den nya processen skall man behandla frågor om illojala registreringar av
personnamn, International Nonproprietary Names (INNs) för farmaceutiska
läkemedel, namn på mellanstatliga organisationer, geografiska indikationer
och firmanamn.

12.1  Request for comments-1 (RFC-1)

Utredningen skall göras i olika steg. I juli 2000 publicerades request for
comments-1 och det sista datumet att lämna in kommentarer var den
15 september 2000. I det här första steget ville WIPO endast få kommentarer
om de frågor som skulle behandlas. Var frågorna lämpliga för processen
eller skulle något mer utredas?

Runt 200 kommentarer kom in till WIPO och bland dessa var hälften från
privatpersoner. Omkring 80 universitet svarade och resten bestod av
mellanstatliga, icke statliga organisationer och stater. Trots uppmaningen
från WIPO var det ändå många som hade missförstått syftet med den första
request for comments, och de hade svarat på frågorna istället för att
kommentera dem. Vissa hade också kommenterat den första WIPO-
processen och vissa avgöranden, vilket var helt utanför ämnet. Många tyckte
att det var viktigt att reda ut och tolka vissa omtalade avgöranden innan man
gick vidare till en ny process. Avgöranden som kommenterats var bl.a.

                                                
112 WIPO Final Report, paragraf 168.
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barcelona.com113 och crew.com.114 De här frågorna faller inte in i ramen för
den andra WIPO-processen, men kommentarerna kommer ändå att beaktas.
När allt material sammanställts, publicerades i mitten av oktober, request for
comments-2. Sista datumet för att lämna in kommentarer var den
29 december 2000.

12.2  Request for comments-2 (RFC-2)

Syftet med denna förfrågan är att få svar på hur de olika nya kategorierna
skall behandlas i resolutionen. Vad gäller personnamn, är de viktigaste
frågorna om de överhuvudtaget skall skyddas mot illojal registrering, och
om så blir fallet, vilka namn som skall skyddas. Förnamn, efternamn,
smeknamn, eller namn på kända personer, och i så fall vad är kriteriet för att
vara känd? Det kanske till och med räcker med det skydd som nationell lag
ger, eller det nuvarande skyddet genom UDRP.

En INN är ett unikt, särskiljande namn som används globalt för att
identifiera en farmakologisk substans, t.ex. ampicillin och omeprazol.
Omeprazol är det generiska namnet på ämnet som finns i läkemedlet Losec.
Det är WHO115 som rekommenderar de här namnen. För att det skall vara
lätt att identifiera substansen, har de samma namn världen över, vilket ger
ett visst skydd för patienten. Frågor som uppkommer är om sådana namn
skall skyddas mot illojal registrering, och på vilket sätt det ska genomföras.

Namn på mellanstatliga organisationer och förkortningar av desamma
skyddas för närvarande som varumärken genom Pariskonventionen116 och
genom TRIPs-avtalet117.

Geografiska indikationer skyddas också genom Pariskonventionen och
TRIPs-avtalet. I TRIPs-avtalet definieras geografiska indikationer som
indikationer som identifierar en varas ursprung och på det sättet ger en
garanti för kvalitet. Det kan gälla ett land, en region, en stad eller något
annat avgränsat område. Till sist diskuteras om firmanamn skall skyddas
mot sådan registrering.

Firmanamn är till för att särskilja en verksamhet, inte på grund av dess varor
och tjänster, utan genom verksamheten i sig. Det skiljer dem från
varumärken och servicemärken. Firmanamn skyddas genom Paris-
konventionen, och de behöver inte registreras.

                                                
113 Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc., D2000-0505 (WIPO
4 augusti 2000).
114 J. Crew International, Inc v. crew.com, D2000-0054 (WIPO 20 april 2000).
115 World Health Organization.
116 Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883.
117 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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De är de här fem kategorierna som skall behandlas i den andra WIPO-
processen, och de frågor som ställs i request for comments-2 är i stort sett
desamma för alla kategorierna. Skall rätten skyddas mot illojal registrering,
hur skall området begränsas, hur kan det nuvarande systemet påverkas?

Den 23 februari 2001, skall RFC-2 vara sammanställd i en interimrapport.
Då skickas en tredje request for comments ut (RFC-3). Interimrapporten är
det första utkastet till slutrapporten, som beräknas vara klar i juli 2001. Den
18 maj 2001 skall alla svar ha kommit in till WIPO angående RFC-3 och
under maj och juni 2001 skall arbetet avslutas.
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13 Avslutande kommentarer
Det återstår att se vilken genomslagskraft det nya tvistlösningssystemet
kommer att få. Än så länge finns det inga domstolsavgöranden på tvister
som redan behandlats genom resolutionen. Man kan dock tänka sig att ett
avgörande från något av tvistlösningsorganen kommer ha ett starkt
bevisvärde i en framtida domstolsprocess, eftersom resolutionen speglar den
allmänna uppfattningen om hur problemen mellan varumärken och
domännamn skall lösas. I många avgöranden uttalar också panelen att de tar
hänsyn till nationell rättspraxis och nationella rättsprinciper när de behandlar
en tvist. Resolutionen är utformad på ett sätt som skall främja en
internationell behandling. Då skiljemännen tar in delar av sina nationella
rättsprinciper kommer detta att speglas i avgörandena, som förhoppningsvis
kommer att beaktas av andra skiljemän.

Enligt min uppfattning kommer det nya systemet för att lösa problemet med
cybersquatting bli ett väl fungerande system, men det kommer att krävas
mycket arbete än. Det är nödvändigt med en administrativ process som
alternativ till domstolar. Det skulle vara alltför kostsamt och tidsödande att
lösa alla dessa tusen fall i nationella domstolar. Många utsatta skulle säkert
välja att betala den ofta enorma summa som domännamnsinnehavaren
begär, istället för att betala en mindre summa i domstol, men vänta alldeles
för lång tid. Det ligger så mycket pengar i ett domännamn att det inte finns
tid att gå till domstol med saken. Det är viktigt att hindra det beteendet.

Det finns dock även kritik att lägga fram mot det nya systemet. Man får inte
glömma att det är ett privat system och det finns ingen lag till grund för dess
tillämpning. Det gäller att betona att systemet är till för att lösa de allra
enklaste tvisterna, de som endast gäller illojal registrering. I de fall där
immaterialrättsliga problem måste lösas skall parterna hänvisas till domstol,
eftersom problemen ligger utanför resolutionens tillämpningsområde.
I många fall uttalar skiljemannen också denna möjlighet för parterna.

De problem som har diskuterats i uppsatsen är de problem som är störst och
som skapar mest förvirring. I flera av frågorna har skiljemännen helt olika
uppfattning och det kan bli svårt för ett sådant tvistlösningssystem att
fungera. Allmänheten måste kunna lita på att systemet fungerar och att deras
intressen tillgodoses. Av allra största vikt är att omformulera de paragrafer
som är otydliga eller tvetydiga, främst paragraf 4 där kriterierna för en illojal
registrering finns uppräknade.

Det har inte heller på ett naturligt sätt skapats prejudicerande avgöranden.
Det finns fall som det ofta hänvisas till och ett sådant är Telstra-fallet.
Många skiljemän resonerar som panelen gjorde i det målet, där det uttalades
att användning av ett domännamn inte kräver aktivt handlande men det finns
också de paneler som går emot det som uttalades i det fallet. Det skapar en
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viss förvirring, och man kan undra hur rättsäkert systemet då är. Visserligen
finns det liknande problem i traditionella rättssystem, men där finns det även
uttalat att prejudikat som regel skall följas, och när problem uppstår med
motstridiga prejudikat, tas saken upp och behandlas. Det kanske till och med
stiftas en ny lag.

Nu är resolutionen under tillsyn, och frågor som skall behandlas är bland
annat hur rekvisiten i paragraf 4 tolkas, om det finns någon skillnad i
tillämpning mellan de olika tvistlösningsorganen, eller mellan de olika
skiljemännen. Man skall även se om avgöranden kommer att följas av
nationella domstolar.
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Bilaga - Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy
(As Approved by ICANN on October 24, 1999)

1. Purpose. This Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the
"Policy") has been adopted by the Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers ("ICANN"), is incorporated by reference into your
Registration Agreement, and sets forth the terms and conditions in
connection with a dispute between you and any party other than us (the
registrar) over the registration and use of an Internet domain name registered
by you. Proceedings under Paragraph 4 of this Policy will be conducted
according to the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy (the "Rules of Procedure"), which are available at
www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm, and the selected
administrative-dispute-resolution service provider's supplemental rules.

2. Your Representations. By applying to register a domain name, or by
asking us to maintain or renew a domain name registration, you hereby
represent and warrant to us that (a) the statements that you made in your
Registration Agreement are complete and accurate; (b) to your knowledge,
the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise
violate the rights of any third party; (c) you are not registering the domain
name for an unlawful purpose; and (d) you will not knowingly use the
domain name in violation of any applicable laws or regulations. It is your
responsibility to determine whether your domain name registration infringes
or violates someone else's rights.

3. Cancellations, Transfers, and Changes. We will cancel, transfer or
otherwise make changes to domain name registrations under the following
circumstances:

a. subject to the provisions of Paragraph 8, our receipt of written or
appropriate electronic instructions from you or your authorized agent
to take such action;

b. our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each
case of competent jurisdiction, requiring such action; and/or

c. our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring such
action in any administrative proceeding to which you were a party
and which was conducted under this Policy or a later version of this
Policy adopted by ICANN. (See Paragraph 4(i) and (k) below.)
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We may also cancel, transfer or otherwise make changes to a domain name
registration in accordance with the terms of your Registration Agreement or
other legal requirements.

4. Mandatory Administrative Proceeding.
This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to
submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be
conducted before one of the administrative-dispute-resolution service
providers listed at www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (each, a
"Provider").

a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory
administrative proceeding in the event that a third party
(a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance
with the Rules of Procedure, that

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a
trademark or service mark in which the complainant has
rights; and

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the
domain name; and

(iii) your domain name has been registered and is being used
in bad faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that
each of these three elements are present.

b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the
purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in
particular but without limitation, if found by the Panel to be present,
shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad
faith:

(i) circumstances indicating that you have registered or you
have acquired the domain name primarily for the purpose of
selling, renting, or otherwise transferring the domain name
registration to the complainant who is the owner of the
trademark or service mark or to a competitor of that
complainant, for valuable consideration in excess of your
documented out-of-pocket costs directly related to the
domain name; or

(ii) you have registered the domain name in order to prevent
the owner of the trademark or service mark from reflecting
the mark in a corresponding domain name, provided that you
have engaged in a pattern of such conduct; or

(iii) you have registered the domain name primarily for the
purpose of disrupting the business of a competitor; or
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(iv) by using the domain name, you have intentionally
attempted to attract, for commercial gain, Internet users to
your web site or other on-line location, by creating a
likelihood of confusion with the complainant's mark as to the
source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web
site or location or of a product or service on your web site or
location.

c. How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests
in the Domain Name in Responding to a Complaint. When you
receive a complaint, you should refer to Paragraph 5 of the Rules of
Procedure in determining how your response should be prepared.
Any of the following circumstances, in particular but without
limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation
of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate
interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii):

(i) before any notice to you of the dispute, your use of, or
demonstrable preparations to use, the domain name or a
name corresponding to the domain name in connection with a
bona fide offering of goods or services; or

(ii) you (as an individual, business, or other organization)
have been commonly known by the domain name, even if
you have acquired no trademark or service mark rights; or

(iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of
the domain name, without intent for commercial gain to
misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or
service mark at issue.

d. Selection of Provider. The complainant shall select the Provider
from among those approved by ICANN by submitting the complaint
to that Provider. The selected Provider will administer the
proceeding, except in cases of consolidation as described in
Paragraph 4(f).

e. Initiation of Proceeding and Process and Appointment of
Administrative Panel. The Rules of Procedure state the process for
initiating and conducting a proceeding and for appointing the panel
that will decide the dispute (the "Administrative Panel").

f. Consolidation. In the event of multiple disputes between you and
a complainant, either you or the complainant may petition to
consolidate the disputes before a single Administrative Panel. This
petition shall be made to the first Administrative Panel appointed to
hear a pending dispute between the parties. This Administrative
Panel may consolidate before it any or all such disputes in its sole
discretion, provided that the disputes being consolidated are
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governed by this Policy or a later version of this Policy adopted by
ICANN.

g. Fees. All fees charged by a Provider in connection with any
dispute before an Administrative Panel pursuant to this Policy shall
be paid by the complainant, except in cases where you elect to
expand the Administrative Panel from one to three panelists as
provided in Paragraph 5(b)(iv) of the Rules of Procedure, in which
case all fees will be split evenly by you and the complainant.

h. Our Involvement in Administrative Proceedings. We do not,
and will not, participate in the administration or conduct of any
proceeding before an Administrative Panel. In addition, we will not
be liable as a result of any decisions rendered by the Administrative
Panel.

i. Remedies. The remedies available to a complainant pursuant to
any proceeding before an Administrative Panel shall be limited to
requiring the cancellation of your domain name or the transfer of
your domain name registration to the complainant.

j. Notification and Publication. The Provider shall notify us of any
decision made by an Administrative Panel with respect to a domain
name you have registered with us. All decisions under this Policy
will be published in full over the Internet, except when an
Administrative Panel determines in an exceptional case to redact
portions of its decision.

k. Availability of Court Proceedings. The mandatory
administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall
not prevent either you or the complainant from submitting the
dispute to a court of competent jurisdiction for independent
resolution before such mandatory administrative proceeding is
commenced or after such proceeding is concluded. If an
Administrative Panel decides that your domain name registration
should be canceled or transferred, we will wait ten (10) business
days (as observed in the location of our principal office) after we are
informed by the applicable Provider of the Administrative Panel's
decision before implementing that decision. We will then implement
the decision unless we have received from you during that ten (10)
business day period official documentation (such as a copy of a
complaint, file-stamped by the clerk of the court) that you have
commenced a lawsuit against the complainant in a jurisdiction to
which the complainant has submitted under Paragraph 3(b)(xiii) of
the Rules of Procedure. (In general, that jurisdiction is either the
location of our principal office or of your address as shown in our
Whois database. See Paragraphs 1 and 3(b)(xiii) of the Rules of
Procedure for details.) If we receive such documentation within the
ten (10) business day period, we will not implement the
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Administrative Panel's decision, and we will take no further action,
until we receive (i) evidence satisfactory to us of a resolution
between the parties; (ii) evidence satisfactory to us that your lawsuit
has been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from
such court dismissing your lawsuit or ordering that you do not have
the right to continue to use your domain name.

5. All Other Disputes and Litigation. All other disputes between you and
any party other than us regarding your domain name registration that are not
brought pursuant to the mandatory administrative proceeding provisions of
Paragraph 4 shall be resolved between you and such other party through any
court, arbitration or other proceeding that may be available.

6. Our Involvement in Disputes. We will not participate in any way in any
dispute between you and any party other than us regarding the registration
and use of your domain name. You shall not name us as a party or otherwise
include us in any such proceeding. In the event that we are named as a party
in any such proceeding, we reserve the right to raise any and all defenses
deemed appropriate, and to take any other action necessary to defend
ourselves.

7. Maintaining the Status Quo. We will not cancel, transfer, activate,
deactivate, or otherwise change the status of any domain name registration
under this Policy except as provided in Paragraph 3 above.

8. Transfers During a Dispute.
a. Transfers of a Domain Name to a New Holder. You may not
transfer your domain name registration to another holder (i) during a
pending administrative proceeding brought pursuant to Paragraph 4
or for a period of fifteen (15) business days (as observed in the
location of our principal place of business) after such proceeding is
concluded; or (ii) during a pending court proceeding or arbitration
commenced regarding your domain name unless the party to whom
the domain name registration is being transferred agrees, in writing,
to be bound by the decision of the court or arbitrator. We reserve the
right to cancel any transfer of a domain name registration to another
holder that is made in violation of this subparagraph.

b. Changing Registrars. You may not transfer your domain name
registration to another registrar during a pending administrative
proceeding brought pursuant to Paragraph 4 or for a period of fifteen
(15) business days (as observed in the location of our principal place
of business) after such proceeding is concluded. You may transfer
administration of your domain name registration to another registrar
during a pending court action or arbitration, provided that the
domain name you have registered with us shall continue to be
subject to the proceedings commenced against you in accordance
with the terms of this Policy. In the event that you transfer a domain
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name registration to us during the pendency of a court action or
arbitration, such dispute shall remain subject to the domain name
dispute policy of the registrar from which the domain name
registration was transferred.

9. Policy Modifications. We reserve the right to modify this Policy at any
time with the permission of ICANN. We will post our revised Policy at
<URL> at least thirty (30) calendar days before it becomes effective. Unless
this Policy has already been invoked by the submission of a complaint to a
Provider, in which event the version of the Policy in effect at the time it was
invoked will apply to you until the dispute is over, all such changes will be
binding upon you with respect to any domain name registration dispute,
whether the dispute arose before, on or after the effective date of our change.
In the event that you object to a change in this Policy, your sole remedy is to
cancel your domain name registration with us, provided that you will not be
entitled to a refund of any fees you paid to us. The revised Policy will apply
to you until you cancel your domain name registration.
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