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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

Beslut     Ärendenummer 

2016-03-14     904 

 

Sökande 

Martha Ridewear AB (org.nr 556772-1823) 

Kungsgatan 3, 5 tr 

111 43 Stockholm 

 

Innehavare 

Peter Hägglund AB (org.nr 556316-8169) 

Förrådsvägen 10 B 

141 46 Huddinge 

 

 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <martha.se>. 

 

 

 

Beslut 

Tvistlösaren lämnar Sökandens yrkande om överföring av domännamnet utan bifall. 

 

Bakgrund 

Sedan Sökanden kommit in med en begäran om alternativt tvistlösningsförfarande avseende det 

omtvistade domännamnet delgavs ansökan med Innehavaren med föreläggande att komma in 

med yttrande. Sedan ett sådant yttrande kommit in, daterat den 6 mars 2016, utsåg IIS den 7 

mars 2016 Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 6 april 2016. Den 7 mars 

kom Sökanden in med en komplettering till ansökan, och tvistlösaren föreskrev att 

kompletteringen skulle översändas till Innehavaren med möjlighet att yttra sig senast den 11 

mars. Något yttrande från Innehavaren kom inte in.  
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Yrkanden 

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden. 

Innehavaren har bestritt yrkandet. 

Parterna har anfört 

1. Sökanden 

”Martha” är ett klädföretag med namnet ”Martha Ridewear AB” som säljer kläder under 

varumärket ”Martha”. Sökanden kallar sig ”Martha” men eftersom det är svårt att registrera ett 

sådant namn hos Bolagsverket har man som firmanamn registrerat det nuvarande namnet. 

Sökanden har länge försökt att förvärva domänen <martha.se> från den nuvarande Innehavaren. 

Eftersom Sökanden nu lanserar en ny butik och en ny webbshop önskar man i stället för 

<martharidewear.com>, som upplevs som långt och krångligt, använda det nu omtvistade 

domännamnet. Sökanden har därför kontaktat Peter H som står som innehavare av 

domännamnet och bett att få överta det eftersom Innehavaren dels inte använder det, dels inte 

heller har någon koppling till namnet. Innehavaren har då meddelat att han kunde tänkas sälja 

domännamnet för 10 000 kronor alternativt hyra ut det i fem år för 2 000 kronor per år med rätt att 

köpa det efter den tiden. Sökanden anser detta erbjudande vara orimligt. 

Sökanden har vidare anmärkt att Innehavaren efter registreringen endast har utnyttjat 

domännamnet för omdirigering till <scandinaviansafe.se>. 

I en kommentar till den mailväxling mellan Sökanden och Innehavaren som har företetts har 

Sökanden uttalat att ”Peter H skulle starta en fotbollssite med Martha.se och inget annat” men 

inte utvecklat detta närmare.  

2. Innehavaren  

Innehavaren har först anmärkt att domännamnets innehavare numera är SECUREX AB eftersom 

innehavaren bytt namn från ”Peter Hägglund AB” men behållit samma organisationsnummer. 

Domännamnet anskaffades av rent affärs- och marknadsmässiga skäl för lansering av produkter 

under namnet ”Martha” på ett helt annat område än modebranschen, nämligen 

säkerhetsbranschen. Någon som helst koppling till ridkläder eller konfektion i någon form fanns 

inte när domännamnet registrerades 2009. Detta år köptes ett antal säkerhetsprodukter från 

Asien i avsikt att de sedan skulle säljas vidare i Sverige under namnet ”Martha”. Detta projekt har 

emellertid inte kommit i full drift. Innehavarens intresse för en kommande lansering av 

säkerhetsprodukter är klart bland annat genom att domännamnet är riktat mot koncernbolaget 

”Scandinaviansafe AB” vars verksamhet finns just inom säkerhetsbranschen. En planläggning 

och etablering i denna bransch är emellertid en lång process och det finns enligt Innehavarens 

uppfattning inte något hinder mot att inneha ett domännamn för etablering i ett senare skede.   

Innehavaren har vidare anfört att Sökandens bolag enligt den verksamhetsbeskrivning som finns 

intagen i registreringsbeviset ska ägna sig åt design och handel med inriktning på rid- och 

hästsport. Enligt Innehavarens uppfattning är Sökandens påstående om sin önskan att ombilda 

”Martha” till ett varumärke för varierande former av konfektion en efterhandskonstruktion. Av 

handlingarna framgår också att Sökanden har registrerat eller sökt registrera ”MW” som 

varumärke med betydelsen ”Martha Wear” och alltså inte ”Martha”. Sammanfattningsvis har 

Innehavaren anfört att Sökandens inriktning och framtida förändrade förutsättningar inom 

konfektion inte kan få inkräkta på Innehavarens långsiktiga planer avseende säkerhetsprodukter 

under namnet ”Martha”.  

Tvistlösarens skäl 
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Enligt punkten 7.2 i de nu gällande registreringsvillkoren för toppdomänen .se ska ett 

domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande 

tre rekvisit är uppfyllda: 

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett 
näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på 
någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga 
verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar 
(1976:100), g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom 
Rådets förordning (EU) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas genom 
Rådets förordning (EG) 110/2008, eller j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i 
det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det 
allmänna myndighetsregistret) eller dess vedertagna förkortning 

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa      

rätt. 

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. 
3. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.  

 

I Anvisningar gällande ATF finns upplysningar till ledning för tillämpningen av de tre rekvisiten 

(punkt 7). 

Tvistlösaren tar i det följande till bedömning upp de olika frågorna i ärendet och deras förhållande 

till Registreringsvillkorens bestämmelser. 

Identitet eller likhet 

Enligt ingivet registreringsbevis från Bolagsverket är Sökanden sedan den 9 december 2008 

innehavare av firman ”Martha Ridewear AB” . Sökanden är alltså innehavare av ett 

näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige. 

Den dominerande delen av domännamnet, dvs. ”Martha”, ingår också i bolagets firma. Namnet 

”Martha” är emellertid ett tämligen vanligt personnamn och i bolagets firma ingår också uttrycket 

”Ridewear” som måste uppfattas som betydligt mera dominerande än personnamnet. Enligt 

tvistlösarens mening kan det därför inte anses föreligga en sådan likhet mellan domännamnet 

och bolagsnamnet som förutsätts i Registreringsvilkoren. 

Redan bristen på likhet mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens firma gör att 

yrkandet om överföring inte kan bifallas, men tvistlösaren tar ändock upp frågan om ond tro och 

om Innehavarens berättigade intresse i domännamnet. 

Registrering eller användning i ond tro 

Det omtvistade domännamnet registrerades i juni 2009 medan Sökandens firma registrerades i 

december 2008. Enligt Innehavarens uppgifter inköptes under 2009 säkerhetsprodukter från 

Asien för vidareförsäljning i Sverige under beteckningen ”Martha” men detta projekt har inte 

kunnat fullt utvecklas bland annat därför att planläggning och etablering inom 

säkerhetsbranschen är en lång process. Sökanden har liksom Innehavaren uppgivit att 

Innehavaren sedan registreringen låtit domännamnet peka till <scandianaviansafe.se> vars 

verksamhet omfattar just säkerhetsprodukter.  

Den utredning som sålunda finns tillgänglig i ärendet ger inte stöd för att Innehavaren har 

registrerat domännamnet i ond tro i Registreringsvillkorens mening.  

När det sedan gäller användning i ond tro kan den omständigheten att Innehavaren under den tid 

då han innehaft domännamnet låtit detta peka mot ett företag med verksamhet inom den nämnda 

branschen inte i sig  konstituera en användning i ond tro. Enligt den mailväxling som har företetts 

i ärendet har Sökanden upprepade gånger bett Innehavaren om att få förvärva domännamnet 
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och slutligen fått ett erbjudande att få överta det för 10 000 kronor. Det är svårt att i denna 

mailväxling se något annat än en förhandling där Innehavaren har gett ett bud som Sökanden har 

ansett vara för högt. Som nyss har nämnts har Sökanden utnyttjat domännamnet genom att låta 

detta peka mot ett företag som sysslar säkerhetsutrustning, dvs. sådana produkter som 

Innehavaren enligt egen uppgift importerat under 2009 för vidareförsäljning i Sverige. Denna 

försäljning har enligt Innehavaren inte nått sin fulla potential men Innehavaren har ändock behållit 

domännamnet. 

De omständigheter som sålunda har kommit fram kan inte anses innebära att domännamnet har 

använts i ond tro i Registreringsvillkorens mening. 

Rätt eller berättgat intresse. 

De omständigheter som har angetts i samband med frågan om ond tro har relevans också när 

det gäller frågan om Innehavarens rätt till eller berättigade intresse med avseende på 

domännamnet. Innehavaren kan alltså inte anses sakna rätt till eller berättigat intresse i 

domännamnet. 

Slutsatser 

De överväganden som har redovisats i det föregående innebär enligt tvistlösarens mening att 

inget av de tre rekvisit som anges i Registreringsvillkoren som grund för ett bifall till yrkandet om 

överföring av domännamnet kan anses uppfyllt. 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet ska därför lämnas utan bifall. 

 

 

På IIS vägnar 

 

 

………………………………  

Henry Olsson 

 


