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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen hurtta.se och hurttacollection.se. 
 
 

 

BESLUT 

Domännamnen ”hurtta.se” samt ”hurttacollection.se” skall överföras till Best Friend Group 
Oy. 
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BAKGRUND 

 

Best Friend Danmark A/S ansökte om registrering av gemenskapsvarumärket HURTTA den 16 

januari 2008 och varumärket registrerades den 19 mars 2009. Motparten registrerade 

domännamnet ”hurttacollection.se” den 6 februari 2009 och domännamnet ”hurtta.se” den 10 juli 

2009 via Loopia.  

 

Sedan Sökandena gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende 

domännamnen ”hurtta.se” och ”hurttacollection.se” den 28 januari 2010 delgavs ansökan 

Motparten. Motparten kom in med ett yttrande i mars 2010. Sökandena har begärt att ansökan 

skall prövas av en tvistlösare och motparten har inte invänt mot detta. Som tvistlösare utsågs 

Monique Wadsted.  

YRKANDEN 

 

Sökandena har yrkat att domännamnen ”hurtta.se” och ”hurttacollection.se” överförs till 

Best Friend Group Oy.  

 
Motparten har bestritt detta yrkande. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
Best Friend Danmark A/S är moderbolag till Best Friend Group Oy och äger 

gemenskapsvarumärket HURTTA. Motparten är en av Sökandenas tre återförsäljare i 

Helsingborg. Motparten använder domännamnen genom att peka dessa mot Motpartens 

egen hemsida: www.zootropic.se. Gemenskapsvarumärket HURTTA har rättsgrund i 

Sverige och domännamnen är förväxlingsbara med gemenskapsvarumärket. Sökandena har 

inte lämnat medgivande till Motparten att registrera domännamnen. Motparten säljer via 

sin hemsida också produkter för konkurrenter till Sökandena.  

Motparten har ingen rätt till eller berättigat intresse i de domännamn som ärendet rör. 

Motparten kan inte anses vara allmänt känd under domännamnen och innehar inga 

känneteckensrättigheter som innehåller domännamnens dominant. Motparten använder 

domännamnen för att göra ekonomisk vinning med hjälp av det renommé som Sökandens 

näringskännetecken har i den aktuella branschen. Motpartens användning av 

domännamnen riskerar att ge internetanvändare ett felaktigt intryck av att det är 

Sökandena som står bakom den hemsida som domännamnen pekar mot och att Sökandena 
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godkänt användningen av varumärket i domännamnen. Motpartens registreringar hindrar 

Sökandena att utveckla och marknadsföra sin verksamhet och sina produkter på den 

svenska marknaden. Motpartens användning av domännamnen riskerar att skada 

Sökandenas verksamhet och varumärke.  

 

Motparten har registrerat och använt domännamnen i ond tro. Motparten har i egenskap av 

återförsäljare varit väl medveten om Sökandenas kännetecken och det 2006 registrerade 

domännamnet ”hurttacollection.com”. Motpartens agerande utgör ett medvetet mönster av 

kommersiell karaktär. Motpartens registrering hindrar Sökandena att använda sitt 

varumärke under den svenska toppdomänen. Det föreligger en påtaglig risk att 

Internetanvändare som söker efter Sökandena hamnar på Motpartens hemsida i tron att det 

är Sökandenas hemsida. Vidare finns det risk att potentiella kunder skickar e-

postmeddelanden till Motparten i tron att dessa skickas till Sökandena. 

 
Motparten 
Sökandena har inte har visat att rekvisiten för överföring är uppfyllda samt att registreringen av 

domännamnen skett i god tro. Gemenskapsvarumärke HURTTA var inte registrerat vid 

tidpunkten för Motpartens registrering av domännamnet ”hurttacollection.se”. Motparten äger 

således en bättre rätt till domännamnet.  

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

I punkt 6.4 c) i Registreringsvillkoren för .SE anges förutsättningarna för att domännamn skall 

kunna överföras.  

 

Identiskt eller förväxlingsbart med tidigare kännetecken? 

En första förutsättning är att domännamnet skall vara identiskt eller förväxlingsbart med något 

kännetecken med rättsgrund i Sverige som sökanden kan visa rätt till.  

Valet av ordalydelsen ”till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt till” syftar enligt 

domännamnspraxis på en vidare krets än enbart den som är innehavare till rättigheten.  Således 

bör även dotterbolag, licenstagare eller annan som kan härleda en rätt från innehavaren äga rätt att 

begära avregistrering eller överlåtelse av ett med rättigheten identiskt eller förväxlingsbart 

domännamn.  

 

Tvistlösaren finner att Registreringsvillkoren medger att Best Friend Group Oy i egenskap av 

dotterbolag till innehavaren av det registrerade gemenskapsvarumärket HURTTA, med 
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rättsgrund i Sverige är berättigat att begära överlåtelse av domännamnen ”hurtta.se” och 

”hurttacollection.se” till Best Friend Group Oy.  

 

Ansökan om registrering av det registrerade gemenskapsvarumärket HURTTA ingavs den 16 

januari 2008.  Best Friend Danmark A/S har enligt gällande regler erhållit skydd från den dagen. 

Motparten registrerade domännamnen den 6 februari 2009 och den 10 juli 2009. Best Friend 

Danmark A/S hade således ett kännetecken med rättsgrund i Sverige vid tidpunkten för 

Motpartens registreringar.    

 

Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn 

och varumärke eller firma bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall 

”.se”.  

 

Domännamnet ”hurtta.se” innehåller Best Friend Danmark A/S registrerade 

gemenskapsvarumärke HURTTA i sin helhet och är således identiskt med Best Friend Danmark 

A/S kännetecken.   

 

Domännamnet ”hurttacollection.se” innehåller Best Friend Group Danmark A/S registrerade 

gemenskapsvarumärke HURTTA i sin helhet. Det omtvistade domännamnet innehåller dessutom 

tillägget ”collection”. Möjligheten för tillägget ”collection” att särskilja det omtvistade 

domännamnet ”hurttacollection.se” från det registrerade gemenskapsvarumärket HURTTA är 

ytterst begränsad och eftersom verksamheterna är liknande eller identiska är domännamnet 

hurttacollection.se förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket HURTTA.  

 

Kravet på att ett domännamn skall vara identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken som 

Sökanden har rätt till i Sverige är således uppfyllt avseende bägge domännamnen. 

 

Därutöver krävs att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och 

att domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 

Rätt eller berättigat intresse till domännamnet 

Motparten är inte känd under beteckningarna ”hurtta” eller ”hurttacollection” och innehar ingen 

firma- eller varumärkesregistrering innehållande det framträdande ordet ”hurtta”. Besökare som 

skriver in domännamnen omdirigeras till Motpartens hemsida. Domännamnen används således i 

kommersiellt syfte och vilseleder till synes konsumenter om det kommersiella ursprunget bakom 
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Motpartens verksamhet. Motpartens användning av domännamnen utgör även ett utnyttjande av 

det varumärken som tillkommer Sökandena. Innehavaren har följaktligen inget berättigat intresse 

till domännamnen. 

 

Registrering och användning i ond tro 

Innehavarens användning av domännamnen får anses störa Sökandenas verksamhet och kan leda 

konsumenter till fel webbplats. Det står i ärendet klart att Motparten kände till att Sökanden 

använde ”hurtta” och ”hurttacollection” som varumärke och domännamn vid registreringstillfället 

för domännamnen. Motpartens webbplats som är kopplad till domännamnen innehåller 

Sökandenas och deras konkurrenters produkter. Detta styrker ytterligare att Motparten registrerat 

domännamnet i ond tro. 

  

Registreringen och användningen av domännamnen har således skett i ond tro i den mening som 

uttrycket har i .SE:s registreringsvillkor. Vad Motparten anför ifråga om att domännamnet varit 

ledigt föranleder ingen annan bedömning från tvistlösarens sida. 

 

Domännamnen ”hurtta.se” och ”hurttacollection.se” skall av ovan anförda skäl överföras till Best 

Friend Group Oy. 

 
 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Monique Wadsted  


