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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <högerpartiet.se> 
 
 
 
.SE meddelar följande 

 

BESLUT 

 
Yrkandet om överföring av domännamnet <högerpartiet.se> till Sökanden ogillas.  
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BAKGRUND 

 
I ett tidigare alternativt tvistlösningsförfarande, ärendenummer 296, beslut 2009-05-15 har 
yrkande från Högerpartiet de konservativa om överföring av det nu aktuella domännamnet 
avvisats. Tvistlösaren fann det där vara klarlagt att den som i det ärendet ensam företrädde 
Sökanden inte ägt rätt att, så som där skett, ”ensam teckna partiets firma eller att företräda partiet 
i ärendet”.  
 
Till tvistlösare i det nu aktuella ärendet har utsetts Gunnar Karnell, till att avgöra ärendet senast 
den 2 oktober 2009. 
 
I detta ärende utvisar handlingarna – vilket bestritts av Motparten – att ansökan om tvistlösning 
tecknats av behörig firmatecknare för Sökanden. Ärendet skall följaktligen nu prövas i sak. 
 
Det omtvistade domännamnet <högerpartiet.se> registrerades av Motparten 2003-11-11. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnet <högerpartiet.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten har bestritt ansökan. 
 
Tvistlösaren har i sin redovisning av partsargumentationen härnedan lämnat utan omnämnande 
diverse uttryck för personrelaterade motstridigheter och omdömen parterna/partsrepresentanterna 
emellan och som för övrigt - i ett uteslutande skriftligt förfarande som det aktuella, till skillnad 
mot vad som kan förekomma i ett domstolsförfarande – bedömts vara sådana att de inte bort vägas 
in beträffande trovärdigheten kring vad som påståtts i ärendet.   
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden har åberopat sig på sin svenska varumärkesregistrering 2009-03-07, nummer 402687 
HÖGERPARTIET, inarbetning av HÖGERPARTIET, sitt innehav av utgivningsbevis för en 
periodisk skrift med samma namn 2009-03-30, nummer 28346, egen domännamnsregistrering 
för <hogerpartiet.se> 2003-10-09 samt på sin firma såsom för en ideell förening enligt Bevis om 
tilldelat organisationsnummer 2007-04-04 (802436-1712), ävensom på registrering hos 
skatteverket och valmyndigheten för HÖGERPARTIET DE KONSERVATIVA. Partiet bildades 
enligt ingivna stadgar den 6 november 2003. Sökanden har till grund för sitt yrkande om 
överföring av det aktuella domännamnet även utförligt argumenterat kring omständigheter i 
tiden för domännamnsregistreringen, Motpartens aktuella utnyttjande av sitt domännamn, 
förväxlingsrisk, samt intressen och ond tro på Motpartens sida i anslutning till de vid 
registreringen (och alltjämt) gällande förutsättningarna för överföring av domännamn .se. 
Motpartens aktiviteter under domännamnet är enligt Sökanden ”skenåtgärder” efter erhållen 
kännedom om Högerpartiets avsikt att inleda ett tvistlösningsförfarande och endast att ”uppfatta 
som försök att i efterhand skapa en rätt till ett domännamn som han från början inte har haft 
någon rätt till.”  
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Motparten har bl. a. anfört att dess domännamnsregistrering skett mer än fem år före Sökandens 
varumärkesregistrering. Flera registreringar företogs samtidigt för att utnyttja möjligheterna att 
registrera namn med bokstäverna å, ä och ö. Registreringarna har på vanligt förekommande sätt 
finansierats med hemsidesannonser. Utgivningsbeviset för periodisk skrift, vilket Sökanden 
åberopar, har inte givits till Sökanden utan till annan. Högerpartiet de konservativa har inte 
någon nämnvärd aktivitet utåt (avsaknad av adressuppgift hos valmyndigheten, ingen träff vid 
sökning på telefonnummerupplysning, ingen aktivitet kopplad till partiets eget domännamn). 
Beträffande sin användning av det omtvistade domännamnet har Motparten anfört att han 
aktiverade domänen i anslutning till dess registrering i november 2003, att då ingenting tydde på 
att någon annan kunde resa anspråk på domännamnet samt att han därefter upplåtit för 
annonsering på hemsidan under domännamnet, bl. a. för astrologi.  Registrering eller användning 
i ond tro har inte förekommit. Förekommande annonsers art saknar betydelse för det aktuella 
ärendet.  
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Domännamnet är förväxlingsbart med dominanten HÖGERPARTIET i Sökandens namn för sin 
verksamhet. Från tilläggsorden kan i och för sig bortses vid en bedömning av hithörande slag.  
 
Handlingarna i ärendet ger emellertid inte grund för att anse att beteckningarna 
HÖGERPARTIET eller HÖGERPARTIET DE KONSERVATIVA har skapat någon 
känneteckensrätt/varumärkesrätt för Sökanden i Sverige genom inarbetning. Skydd för ideell 
förenings namn/firma kan, såsom sådan i icke lagstadgade fall, varom här är fråga, endast grundas 
på inarbetning. Något undantag för partibeteckningar finns inte. Sökandens registreringar av 
skilda slag har alla, utom den i detta sammanhang ovidkommande registreringen av 
<hogerpartiet.se>, skett i tider efter Motpartens registrering av det omtvistade domännamnet och 
saknar därmed relevans för frågor om själva den i detta ärende aktuella registreringsåtgärdens 
berättigande. En eventuell ond tro i domännamnsrättslig mening, varom Sökanden har riktat 
klagan mot Motparten, har här inte haft något skyddsförtjänt objekt att rikta sig emot.  
 
Sökanden har under lång tid lämnat Motpartens domännamnsregistrering juridiskt obestridd och 
har först genom sin registrering av ordmärket HÖGERPARTIET i mars 2009 förvärvat en rätt, 
en varumärkesrätt, till att i detta sammanhang kunna åberopas gentemot Motpartens användning 
av sitt domännamn (firmarätt skulle, som nämnts, endast ha kunnat vinnas genom inarbetning 
och även annan tänkbar rättsgrund saknas). Om domännamnets användning i tiden efter 
varumärkesregistreringen står parternas påståenden i direkt motsats till varandra. Vad som 
framgår av handlingarna om Motpartens användning av domännamnet i den tiden ger enligt 
Tvistlösarens uppfattning, emot Motpartens uttryckliga bestridande av vad Sökanden anfört och i 
beaktande av vad som nu kan iakttas beträffande domännamnets användning, inte nog klart vid 
handen att Motpartens användning svarar (utom vad avser förväxlingsbarheten enligt ovan) mot 
de .SE-kriterier vilka har uppställts för överföring av domännamn.1 Beträffande Sökandens 
påstående om en Motpartens onda tro vid användningen av domännamnet i anslutning till 
Sökandens varumärkesregistrering genom Motpartens erbjudande till Sökanden om att mot 
ersättning överlåta rätt till domännamnet skall framhållas följande. Även om påståendet om ett 

                                                
1 Dessa angavs vid tiden för domännamnsregistreringen under 17. c) – e) i kapitlet 
”Avregistrering eller överföring efter alternativt tvistlösningsförfarande” i .SE:s ”Allmänna villkor 
för registrering av domännamn” och förekommer nu oförändrade under ”Registreringsvillkor 
gällande för Toppdomänen .SE fr. o. m. 9 mars 2009” under 6.4 c) – e).   
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förvärvserbjudande skulle förtjäna tilltro, kan erbjudandet – med hänsyn till de nya 
omständigheter som varumärkesregistreringen har skapat – inte läggas Motparten till last såsom 
användning i ond tro. Ett förvärvserbjudande ter sig därvidlag fasthellre helt legitimt i beaktande 
av att den användning som förekom inte har visats vara förbunden med just ett syfte att sälja eller 
annars överlåta domännamnet till Sökanden eller någon dennes konkurrent. Motparten har inte 
haft anledning att invända mot Sökandens varumärkesregistrering, vilken just erbjudit möjlighet 
att till en på sakliga grunder (önskan om en till varumärkesskyddet knutet domännamnsskydd) 
intresserad part i avtal om överlåtelse avstå från en användning av domännamnet som inte har 
visats vara illegitim.  
 
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <högerpartiet.se> skall följaktligen ogillas. 
 
 
 
På .SEs vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Gunnar Karnell 
   
 

 


