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Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet < matochvanner.se >. 

 

 

 

Beslut 

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

 

Bakgrund 

Sökanden gav in sin ansökan daterad den 13 december 2016 och har betalat erforderlig avgift 

samt begärt att ärendet ska avgöras av en tvistlösare. 

Innehavaren har besvarat ansökan den 17 januari 2017. 

 

Yrkanden 

Sökanden har yrkat att domännamnet < matochvanner.se > ska överföras till Sökanden. 

Innehavaren har bestritt yrkandet. 
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Parterna har anfört 

 

Sökanden: 

Sökanden köpte utgivningsbeviset för tidningen Mat & Vänner av företaget Medievänner AB, vilket 

dåmera var innehavare av utgivningsbeviset. I samband med köpet erfor Sökanden att 

domännamnet < matochvanner.se >, vilket varit kopplat till tidningen sedan år 2008, dessförinnan 

hade köpts av tredje part, nämligen David Back AB, alltså Innehavaren. Sökanden fann det mycket 

ovanligt att domännamnet avyttrats för sig till annan än den som ville ta över utgivningsbeviset. 

Sökanden räknade dock med att den saken kunde ordnas senare. Sökanden hade sedan tidigare 

en affärsrelation med Innehavaren. Men någon överenskommelse om att överföra domännamnet 

till Sökanden kom aldrig till stånd. 

Sökandens utgivningsbevis för Mat & Vänner fungerar som en kommunikativ helhet med 

domännamnet < matochvanner.se >. Utan hemsidan under angivet domännamn blir det svårt att 

fortsätta utgivningen av Mat & Vänner. Domännamnet förvärvades av Innehavaren i ond tro. 

Förvärvet av domännamnet kan inte ha varit baserat på annat skäl än att söka försvåra för 

Sökanden att driva tidningen Mat & Vänner. Innehavaren har inte heller någon rätt eller berättigat 

intresse av domännamnet. Det hela handlar bara om att Innehavaren vill driva trafik till sina andra 

domäner inom samma område, såsom taffel.se och cooked.se. 

 

Innehavaren: 

Innehavaren har arbetat som fotograf inom de företag som tidigare och ända sedan starten år 2004 

utgivit tidningen Mat & Vänner. Det företag som startade tidningen drevs av Innehavarens mor och 

styvfar och i företaget ingick också Innehavarens bror. Olika medintressenter har varit delägare i 

utgivande företag, och sammantaget har fyra olika innehavare förekommit som innehavare av 

domännamnet < matochvanner.se > före Innehavaren, men inom ramen för samma verksamhet, 

d v s att utge tidningen Mat & Vänner. Med Innehavarens köp av domännamnet < 

matochvanner.se >, köpesumman var 50 000 kr, följde också ett omfattande bild- och artikelarkiv 

som återgick på Innehavarens arbete med tidskriften under åren dessförinnan. Den ifrågavarande 

”sajten” som disponeras genom domännamnet består till c:a 90 % av bildmaterial som fotograferats 

av Innehavaren själv. 

Innehavaren erbjöds före Sökanden att också köpa utgivningsbeviset för Mat & Vänner, men detta 

avvisades av Innehavaren. Sökanden, som något senare köpte utgivningsbeviset, var väl 

medveten om att domännamnet < matochvanner.se > redan förvärvats av Innehavaren. 

Sökanden har inte fortsatt utgivningen av tidningen Mat & Vänner efter det att Sökanden förvärvat 

utgivningsbeviset. 

Tvistlösarens skäl 

I punkt 2 av Registreringsvillkoren anges förutsättningarna för att ett domännamn ska kunna 

överföras. En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett 

varukännetecken eller annan där angiven rättighet, vilken har rättsgrund i Sverige och som 

Sökanden kan visa en rätt till. En annan förutsättning är att domännamnet har registrerats eller 

använts i ond tro och en tredje förutsättning anges vara att Innehavaren inte har något berättigat 

intresse av domännamnet i fråga. 

 
Rättighet med rättsgrund i Sverige 
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Sökanden bygger sin begäran om överföring helt och hållet på att Sökanden har förvärvat 

utgivningsbeviset för tidskriften Mat & Vänner. Emellertid kan inte ett utgivningsbevis som sådant 

ge ett känneteckens- eller firmarättsligt skydd av den art som omtalas i § 7.2 av 

Registreringsvillkoren. Utgivningsbeviset är inte heller avsett att namnskydda på sätt exempelvis 

varumärkesrättsligt skydd kan göra, utan identifierar bara en viss periodisk skrift relativt andra 

periodiska skrifter. Vidare torde inte ett köp av ett utgivningsbevis för en periodisk skrift per 

automatik kunna anses inbegripa en ”titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk”, 

enligt § 7:2 e) av Registreringsvillkoren. Sökanden har inte heller gjort det sistnämnda gällande. 

Inte heller har Sökanden påstått eller ens antytt, långt mindre visat, att benämningen Mat & Vänner 

skulle vara ett inarbetat varukännetecken eller att en sådan rätt i förekommande fall skulle 

tillkomma Sökanden. 

 

Vid dessa förhållanden måste konstateras att Sökanden saknar en erforderlig rättsgrund enligt § 

7.2 Registreringsvillkoren på grundval av vilken en prövning om överföring av domännamnet 

<matochvanner.se > skulle kunna ske. Det finns således inte heller skäl att pröva övriga 

förutsättningar för en överföring. 

 

På grund av det anförda ska Sökandens begäran om överföring av domännamnet 

<matochvanner.se > lämnas utan bifall. 

 

 

 

 

 

 

 

På IIS vägnar 

 

 

………………………………  

Jan Rosén 

 

 


