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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

Beslut     Ärendenummer 

2016-08-24     925 

 

 

Sökande 

Hampahus AB (org.nr. 556982-7222) 

Onsjögatan 1 A 

222 41 Lund 

 

Innehavare 

Ying Xue  

 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <hampahus.se>. 

 

 

Beslut 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <hampahus.se> lämnas utan bifall.  

 

Bakgrund 

Hampahus AB (Sökanden) har bedrivit verksamhet under firman HAMPAHUS AB sedan den 
11 september 2014.  

Ying Xue (Innehavaren) är styrelseledamot i Hampahus AB och registrerade domännamnet i eget 
namn den 30 augusti 2013.    

Yrkanden 

Sökanden har yrkat på överföring av det omtvistade domännamnet.  

Innehavaren har bestritt yrkandet. 

Parterna har anfört 

 

Sökanden 
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Till grund för sitt yrkande har Sökanden anfört att domännamnet är identiskt med Sökandens 
registrerade firma, samt att Sökanden har betalat för underhåll av domännamnet med Sökandens 
egna medel. Sökanden har vidare anfört att fyra av sex styrelseledamöter anser att domännamnet 
bör ägas av företaget, och inte Innehavaren personligen, eftersom att Sökanden använder 
domännamnet för bland annat marknadsföring och kundkontakter. Till stöd för sitt yrkande har 
Sökanden lämnat in faktura med nummer 14112795 avseende årsavgift avseende år 2015 för 
domännamnet, utställd till Innehavaren, samt kontoutdrag som visar att betalning av fakturan har 
skett med Sökandens medel.  

Innehavaren 

Innehavaren lät registrera domännamnet innan företaget Hampahus AB bildades och namnet utgör 
Innehavarens privata egendom. Det är Innehavaren som har betalat för det kontinuerliga 
underhållet av domännamnet. Till stöd för sitt detta har Innehavaren lämnat in fyra fakturor, 
utställda till Innehavaren, med fakturanumren 10128735, 11819617, 14112795 och 16713836. 
Fakturorna omfattar betalning på ettårsbasis från den 30 augusti 2013 till och med den 29 augusti 
2017. Den betalning som Sökanden gjorde för år 2015 avseende årsavgiften betalades tillbaka till 
Sökanden och var endast ett kortfristigt lån. 

Innehavaren har även lämnat in underlag i form av mailkorrespondens från hösten år 2013 samt 
en powerpointpresentation där Innehavaren förklarar sin affärsidé ”Hampahus” för tredje man. 

Tvistlösarens skäl 

Enligt gällande registreringsvillkor för toppdomänen .SE ska ett domännamn överföras till den som 
ansökt om tvistlösning om  

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bland annat ett varumärke eller ett 
näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet 
kan visa rätt, 

2. domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och 
3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

Ovan punkter är kumulativa. Således måste samtliga tre vara uppfyllda för att överföring ska ske.  

Inledningsvis kan konstateras att domännamnet är identiskt med Sökandens registrerade firma.  

Sökanden har inte uttryckligen påstått att Innehavaren ska ha registrerat eller använt 
domännamnet i ond tro, utan endast uttryckt att en majoritet i styrelsen anser att det är lämpligare 
att domännamnet innehas av Sökanden, då det används i rörelsen. Det finns ingenting i ärendet 
som styrker att parterna avtalat om en sådan ordning eller annat som ligger till grund för att 
domännamnet skall överföras till Sökanden.  

Det framgår av ingivna handlingar att domännamnet registrerades drygt ett år före firman 
”Hampahus AB” och den bakomliggande affärsidén till rörelsen i nämnda bolag synes härröra från 
Innehavaren. 

Innehavaren har dessutom visat att Innehavaren betalat underhållet för domännamnet. Det 
framstår som riktigt att Sökanden betalat avgiften vid ett tillfälle. Innehavaren har dock lämnat in 
underlag som styrker att Innehavaren har ersatt Sökanden för detta utlägg.  

I anledning av att Sökanden inte har visat att Innehavaren skulle ha registrerat eller använt 
domännamnet i ond tro finns inte någon anledning att att beakta Innehavarens rätt eller berättigade 
intresse till domännamnet.  

Domännamnet ska inte överföras till Sökanden.  
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På IIS vägnar 

 

 

………………………………  

Peter Hedberg 

 


