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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <hemulen.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Domännamnet <hemulen.se> ska överföras till Sökanden, Moomin Characters Oy Ltd. 

 

 

BAKGRUND 

Sökanden är ett finskt familjeföretag med uppgift att bevaka och förvalta de immateriella 

rättigheter som är hänförliga till författaren Tove Janssons böcker om Mumintrollen. 

 



Sökanden baserar sin ansökan dels på inarbetad varumärkesrätt, dels på upphovsrätt till ordet 

HEMULEN. 

 

Det omtvistade domännamnet registrerades i namnet av Innehavaren den 28 mars 2008.  

 

Den 9 december 2014 ingav Sökanden en Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för 

domännamnet  till .SE.  

 

Innehavaren inkom med Svaromål, daterat den 19 januari 2015. 

 

.SE utsåg den 21 januari maj 2015 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast 

den 20 februari 2015. 

 

Enär Ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvist-

lösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .SE (ATF), ska Tvistlösaren fatta beslut i 

tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Innehavarens svar och gällande ATF-regler. 

Förfarandespråket är svenska. 

 

 

YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet <hemulen.se> ska överföras till Sökanden, Moomin 

Characters Oy Ltd. 

 

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring. 

 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

Enligt Sökanden har böckerna om Mumintrollen stor internationell spridning och har översatts 

till mer än 40 språk, samt dramatiserats för olika medier såsom teater, opera, film, radio och 

TV. Hemulen är en fiktiv skapelse som utgör en av huvudkaraktärerna i böckerna om 

Mumintrollen. 

 

Sökanden anser att det föreligger skydd för namnet Hemulen både upphovsrättsligt, 

varumärkesrättsligt och marknadsföringsrättsligt. 

 

Sökanden tillskrev Innehavaren den 20 oktober 2014 med upp uppmaning att snarast ändra 

det omtvistade domännamnet vid äventyr av rättsliga åtgärder. Den 28 oktober 2014 svarade 

Innehavaren via sitt ombud och nekade till intrång. Parterna har därefter korresponderat 

ytterligare med samma resultat. 

 

Sökanden anger att den verksamhet som Innehavaren bedriver under <hemulen.se> är 

näthandel med syntetiska droger (även kallat ”Internetdroger”), och beskriver grundligt vad 

denna verksamhet består av enligt Sökandens hänvisning till bl a nyhetsrapportering och 

tidskrifter. Sökanden drar slutsatsen att Hemulen samt den kännedom, det anseende och det 

renommé som är kopplat till detta namn lider mycket stor skada av att kopplas till 

Innehavarens verksamhet. 



 

Sökanden hävdar varumärkesrättsligt skydd för namnet Hemulen, som använts i Sverige i 

betydande omfattning sedan 1946. Hemulen är använt som varumärke på såväl produkter (till 

exempel leksaker, kläder, porslin och keramik) som i Sökandens allmänna marknadsföring. 

Hemulen är därmed sedan länge väl förankrat hos den svenska allmänheten.  

 

Sökanden har, via sin agent Bulls Presstjänst AB, cirka 270 aktiva licenstagare.  

 

Hemulen introducerades redan år 1946, och har därefter figurerat i många av författarens 

böcker. Namnet bärs av personer inom arten hemuler, och namnet Hemulen och bilder på 

Hemulen återkommer gång på gång i författarens böcker. Exempel är den svenska boken 

”Mumintrollet” från 1973 som innehåller flera bilder på Hemulen, liksom i ”Trollkarlens hatt” 

från 1984, ”Vem ska trösta knyttet” från 1977, ”Kometjakten” (utgiven på svenska 1946), 

”Trollkarlens hatt” (utgiven på svenska 1948), ”Farlig Midsommar” (utgiven på svenska 

1954), ”Muminpappans memoarer” (utgiven på svenska 1950), ”Hur gick det sen?” (utgiven 

på svenska i Sverige sedan 50-talet), och ”Vem ska Trösta Knyttet?” (utgiven på svenska i 

Sverige sedan 1960-talet). Vidare introducerades Mumindalen som TV-serie i svensk 

television 1973. Det åttonde avsnittet i TV-serien om Mumindalen sändes under namnet 

”Knytt och hemuler”. 

 

Hemulen har sålts som leksaksfigur i Sverige sedan 1950, väggtavlor med Hemulen har sålts i 

Sverige sedan 1999-2000, tallrikar med Hemulen sedan 2005, skedar med Hemulen sedan 

2006 samt muggar med Hemulen sedan 2004. 

 

Sökandens slutsats är att vid tidpunkten för det omtvistade domännamnets registrering var 

Hemulen ett välkänt samt inarbetat varumärke för i vart fall produkterna leksaker, porslin och 

keramik.  

 

Sökanden är även innehavare till svensk nationell varumärkesansökan nr 2014/07199, ingiven 

den 7 november 2014 för ordvarumärket HEMULEN. 

 

Innehavarens registrering och användning av <hemulen.se> utgör ett anspelande på, samt ett 

otillbörligt utnyttjande av, det anseende och den goodwill som finns upparbetad i varumärket 

Hemulen, till förfång för Sökanden. 

 

Sökanden åberopar även upphovsrättsligt skydd, och anger därvid att Hemulen är en originell 

skapelse av författaren och både namnet i sig samt de olika utformningar som getts karaktären 

är upphovsrättsligt skyddade som litterärt och konstnärligt verk. Namnet Hemulen åtnjuter 

även upphovsrättligt skydd såsom en skyddad titel. I författarens novellsamling ”Det osynliga 

barnet” från 1962 ingår nio berättelser varav en av berättelserna har den skyddade titeln 

”Hemulen som älskade tystnad”. 

 

I författarens böcker har Hemulen fått symbolisera ordning, inskränkthet, paragrafrytteri och 

myndigheter. Hemulen är känd för sitt intresse för botanik och filateli och en samling av 

växter som han hela tiden ökar på med nya växter. Den verksamhet som Innehavaren bedriver 

under det omtvistade domännamnet består i att sälja ”spice” och andra syntetiska droger över 

Internet. Då verksamheten bedrivs i vad av polisen beskrivs som en ”gråzon”, med försäljning 

av droger som ska efterlikna växtbaserade illegala droger, förefaller det enligt Sökanden 

uppenbart att en illojal koppling gjorts av Innehavaren till Hemulens symbolikvärden ordning, 



inskränkthet, paragrafrytteri liksom intresset botanik. Denna koppling utgör, i sig, en 

nedsvärtning av Sökandens varumärke och ideella rätt.  

 

Med beaktande av den långa historia och omfattande etablering som Sökandens rättighet 

Hemulen innehar är det uppenbart att Innehavaren har registrerat <hemulen.se> i ond tro i 

avsikt att dra nytta av den kännedom och det goda anseende som finns kopplat till namnet. 

Mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs under det omtvistade domännamnet kan 

Innehavaren under inga omständigheter anses inneha ett berättigat intresse till <hemulen.se>.  

 

Innehavaren 

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet den 28 mars 2008 på uppdrag av en 

annan person (nedan ”K”) som för närvarande sitter frihetsberövad i Danmark. Överlåtelse 

har inletts men kunde inte slutföras eftersom ATF-ärendet påbörjats. 

 

Sedan registreringen av <hemulen.se> har ”K” bedrivit laglig e-handel med RC-produkter 

under det omtvistade domännamnet.  

 

Vid tidpunkten för registreringen av <hemulen.se> saknade Sökanden såväl upphovsrättsligt 

som varumärkesrättsligt skydd för ordet Hemulen. Av denna anledning har ”K” avböjt att 

frivilligt överföra det omtvistade domännamnet till Sökanden. 

 

Enligt Innehavaren saknar Sökanden varumärkesskydd för Hemulen. Den pågående 

varumärkesansökan som ingavs den 7 november 2014 är inte färdigbehandlad. Ordet 

Hemulen finns redan registrerat som firma för flera bolag utan koppling till Sökanden. Om 

Sökanden skulle få Hemulen registrerat som varumärke, omfattar inte det skyddet de varor 

och tjänster vilka ”K” tillhandahåller. 

 

Innehavaren bestrider att Hemulen är ett i Sverige inarbetat varumärke. De bevis som 

Sökanden ingivit som stöd för sitt påstående är alla på annat språk än svenska, varför de inte 

kan anses vara riktade mot svenska konsumenter. Vi en sökning på nätet efter Sökandens 

försäljning i Sverige finns bara två produkter som säljs under varumärket Hemulen, nämligen 

en myntserie och en mugg. 

 

Beträffande det av Sökanden åberopade upphovsrättsliga skyddet omfattar inte titelskyddet ett 

lösryckt ord eller namn ur en titel. Det föreligger ingen förväxlingsrisk mellan hela titeln 

”Hemulen som älskade tystnad” och <hemulen.se>. 

 

”K” har som utgångspunkt for sin användning av ordet ”hemulen” haft det svenska ordet 

”hemul”. Hemulen är en böjningsform som bl a betyder a) krav som en säljare har på att visa 

sin rätt till något denna lägger ut till försäljning, b) bevis för att en uppgift är korrekt. ”K” har 

genom valet av det omtvistade domännamnet velat förmedla att ”K” har rätt att sälja de 

marknadsförda produkterna. 

 

Sökanden överskattar allmänhetens kännedom om Hemulen. ”K” hade själv vid 

ansökningstillfället av <hemulen.se> endast en vag uppfattning om Hemulen som figur.  

 

Innehavaren anser det vara långsökt och osannolikt att ”K’s” kunder skulle påverkas av en 

eventuell koppling till Sökandens Hemulen. 

 



Innehavaren har ett berättigat intresse. Lönsam och laglig verksamhet bedrivs under 

<hemulen.se>. Genom Sökandens passivitet genom åren är det uppenbart att användningen av 

domännamnet inte har skadat Sökanden. 

 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” ska ett 

domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om  

 

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett varukännetecken eller titel 

på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, som har rättsgrund i Sverige och 

till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och 

 

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och 

 

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. 

 

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin 

talan.  

 

Innehavarens identitet 

 

Innehavaren har i sitt svar i huvudsak hänvisat till den fysiska personen ”K”, såväl vad avser 

grunderna för registrering och användning av det omtvistade domännamnet, som vid 

korrespondensen med Sökande. Tvistlösaren kommer därför nedan att generellt beskriva 

Innehavaren och ”K” som: ”Innehavaren”, där så inte annat specifikt anges. 

 

Kännetecken/titel som har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning 

 

Sökanden åberopar varumärkesrättsligt skydd för HEMULEN, och påstår att varumärket 

använts i Sverige sedan 1950 på exempelvis leksaker, kläder, porslin och keramik. Enligt vad 

som får förstås, anser Sökanden att HEMULEN är ett i Sverige inarbetat varumärke för 

Sökanden, för bland annat dessa varor. 

 

Tvistlösaren noterar dock att Sökanden, trots närmare 70 års inarbetning, inte kunnat påvisa 

ett enda dokument till stöd för att HEMULEN skulle ha förekommit som varumärke för 

nämnda varor på den svenska marknaden, eller i marknadsföringsmaterial/produktkaraloger 

riktade till den svenska marknaden.  

 

Däremot har Sökanden visat att HEMULEN förekommer som figur i författarens böcker, 

vilka under samma period funnits på den svenska marknaden, en användning som 

Innehavaren inte bestrider, även om Innehavaren inte håller med om inarbetning. 

 

Det är Tvistlösarens uppfattning att HEMULEN snarare, under drygt 70 års tid, uppfattats 

som ett av flera kombinerade ord/figurativa varumärken som av den svenska marknaden 

identifierar författaren Tove Janssons böcker om Mumintrollen. 

 



Beträffande Sökandens åberopande av upphovsrättsligt titelskydd, tolkar Tvistlösaren detta 

som en hänvisning till 50§ upphovsrättslagen, vari anges att ”Litterärt eller konstnärligt verk 

må ej göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att 

verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess 

upphovsman”. 

 

Det krävs således inte en exakt återgivning av den upphovsrättsligt skyddade titeln, för att 

åberopa titelskyddet. 

”Hemulen som älskade tystnad” från 1962 anses vara en 

karakteristisk del av nämnda titel.  En karakteristisk del som även återkommer som namn på 

en bestämd figur i författarens böcker.  

Det är Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <hemulen.se> är identisk Sökandens 

varumärke, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt.  

 

Vidare att <hemulen.se> liknar en titel på annans skyddade litterära verk, som har rättsgrund i 

Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt. 

Ond tro 

 

Enligt registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se, är innehavaren av ett domännamn 

vid var tid skyldig att se till att det valda domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet, 

eller på annat sätt strider mot gällande författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka 

förargelse. 

 

I nu föreliggande fall registrerades det omtvistade domännamnet den 28 mars 2008, det vill 

säga närmare 60 år efter det att Sökandens varumärke HEMULEN började användas på den 

svenska marknaden, och den upphovsrättsliga titeln publicerades. 

 

Innehavaren medger själv kännedom om ”figuren Hemulen” vid tidpunkten för registreringen 

av det omtvistade domännamnet. 

 

Sökandens immaterialrättsligt skyddade figur HEMULEN / Hemulen är intresserad av 

botanik och filateli och en samling av växter som han hela tiden ökar på med nya växter. 

Innehavarens verksamhet består i försäljning av droger som ska efterlikna vissa växtbaserade 

droger. Denna användning indikerar med vederbörlig tydlighet att Innehavaren registrerat och 

använder <hemulen.se> med Sökandens Hemulen i åtanke. 

 

Innehavaren anför att <hemulen.se> bygger på en böjningsform av ordet ”hemul”.  

Tvistlösaren konstaterar att det helt korrekt finns ett generiskt ord ”hemul” som betyder 

”rättmätigad, berättigad”.  Hemulsansvar avser en säljares allmänna skyldighet att vid avtals 

ingående tillse att köparen verkligen blir laglig innehavare av det som sålts eller överlåtits. 

 

Påståendet att Hemulen är en beskrivande böjningsform av ordet ”hemul” är dock ett påfunnet 

påstående. Hemulen och ”hemulerna” förekommer endast i författarens böcker, där Hemulen 

är en mycket specifik figur med vissa egenskaper. 

 



Tvistlösaren kan, mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet, inte dra annan slutsats än 

att Innehavaren, med kunskap om Sökandens kännetecken, registrerat det omtvistade 

domännamnet i ond tro, väl medveten om likheten med Sökandens kännetecken och i akt och 

mening att utnyttja denna likhet, samt sedan använt <hemulen.se> i ond tro genom att 

använda det för en hemsida med försäljning av varor som på ett negativt och omvänt sätt kan 

kopplas till den verksamhet Hemulen är känd för. 

 

Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att domännamnet både registrerats 

och använts i ond tro. 

 

Berättigat intresse 

 

Av omständigheterna i ärendet, får anses visat att Sökanden inte har givit Innehavaren något 

tillstånd att registrera <hemulen.se> . 

 

När det gäller frågan om Innehavaren har ett berättigat intresse, konstaterar Tvistlösaren att 

domännamnet är identiskt med Sökandens varumärke HEMULEN, samt liknar titeln på 

Sökandens skyddade litterära verk. 

 

Det omtvistade domännamnet har använts för en hemsida som säljer produkter som får anses 

vara det rakt motsatta till vad HEMULEN identifieras med i Sökandens version. 

 

Att på ovan angivet sätt registrera och använda ett domännamn som är uppenbart 

förväxlingsbart med annans kännetecken och/eller upphovsrätt, och sedan använda detta för 

att sälja varor som får anses vara en direkt och negativ motsats till vad nämnda rättighet 

symboliserar, kan inte ge upphov till ett berättigat intresse. 

 

Mot bakgrund av ovanstående omständigheter drar Tvistlösaren slutsatsen att Innehavaren 

inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <hemulen.se>.  

 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………     

Petter Rindforth             

 

 

 

 

 

 


