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Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <mattecentrum.se och pluggakuten.se>.

Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnen<mattecentrum.se och pluggakuten.se>
lämnas utan bifall.

Internetstiftelsen i Sverige. Box 7399, 103 91 Stockholm. Tel 08 452 35 00. Org.nr 802405-0190. iis.se

Bakgrund
De omtvistade domännamnen<mattecentrum.se och pluggakuten.se> har registrerats på
Innehavaren, Stiftelsen Tussilago, efter överlåtelse i november 2014. Den 2 maj 2016 lämnade
Sökanden, Mattecentrum ideell förening, in ansökan om alternativ tvistlösning till IIS (Stiftelsen
för internetinfrastruktur). Sökanden har begärt att ansökan ska prövas av tre tvistlösare och har
utsett Monique Wadstedt till tvistlösare. Innehavaren har å sin sida utsett Petter Rindforth till
tvistlösare och IIS har därefter utsett Bengt Eliasson till tvistlösare och ordförande.
Innehavaren har den 11 juni 2016 i ett bemötande av ansökan bestridit Sökandens yrkande om
överföring av domännamnen. Ärendet överlämnades till tvistlösarna för avgörande den 23 juni
2016 med en frist för beslut till den den 22 augusti 2016.
Yrkanden
Sökanden har yrkat att domännamnen<mattecentrum.se och pluggakuten.se> ska överföras till
Sökanden.
Innehavaren har bestritt yrkandet.
Parterna har anfört
Sökanden
Till stöd för sin ansökan har Sökanden hänvisat till namnet på den ideella föreningen
Mattecentrum och i övrigt anfört en rad omständigheter kring förutsättningen för den tidigare
överlåtelsen av domännamnen <mattecentrum.se och pluggakuten.se> från Sökanden till
Innehavaren.
Överlåtelsen av domännamnen till stiftelsen Tussilago ( Innehavaren), baserades på tanken att
Sökanden skulle ingå som medlem i stiftelsen, som i sin tur skulle licensiera domännamnen till
Sökanden. Det har dock senare visat sig att en ideell förening inte kan ingå som medlem i en
stiftelse. Sökanden har således skänkt bort domännamn med stora värden i god tro till
Innehavaren.
Både styrelsebeslutet och det efterföljande extra årsmötet i december 2014 har fattats på ett sätt
som kan ifrågasättas och domännamnen som omfattas av besluten finns inte med i någon
förteckning från det extra årsmötet. I styrelsebeslutet anges bara att Sökanden ska skänka sina
URL:er till till Innehavaren. Detta gäller speciellt domännamnet <pluggakuten.se> som Sökanden
förvärvade den 24 september 2014.
Sedan 2015 har stiftelsen Tussilago (Innehavaren), inte haft någon verksamhet, men menar att
domännamnen ska ligga kvar hos Innehavaren för att kunna kontrollera Sökandens
verksamhetsutveckling. Det finns dock ingenting i stiftelsens stadgar eller någon annan
dokumentation som styrker Innehavarens roll som kontrollfunktion av domännamn.
Överlåtelsen av domännamnen innebär att dessa idag kontrolleras av en stiftelse utan vare sig
juridisk eller praktisk koppling till Sökanden, som därmed helt förlorat kontrollen över de aktuella
domännamnen.
Innehavaren
Innehavaren har i första hand yrkat att ärendet ska vilandeförklaras till dess det utretts om en
uppgörelse kan nås mellan parterna. Ett förslag till lösning har även tillställts Sökanden.
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Firmatecknaren, Johan W., i stiftelsen Tussilago (Innehavaren), startade 2008 verksamheten i
Mattecentrum (Sökanden), med syfte att erbjuda barn gratis läxhjälp. Verksamheten är idag
Europas största ideella läxhjälp.
Hösten 2014 tvingades Johan W. pga. sjukdom att lämna sina uppdrag som ordförande för bl.a.
Mattecentrum. För att säkerställa verksamhetens fortlevnad hade dessförinnan en ny struktur
byggts upp där stiftelsen Tussilago (Innehavaren), skulle fungera som en garant för de ideella
föreningar som bildats. På grund av att det inte gick att registrera ordet ”Mattecentrum” som
varumärke så föll valet på att istället placera alla viktiga domännamn i stiftelsen med möjlighet för
föreningarna att använda domännamnen, under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet
med de ursprungliga intentionerna.
Det finns en del brister i dokmentationen till följd av Johan W:s sjukdom bl.a. så upprättades
aldrig något licensavtal mellan föreningen och stiftelsen, men det ska noteras att:
-

-

Beslutet att flytta domännamnen var enhälligt.
Hannah P. hade muntlig fullmakt att företräda stiftelsen Tussilago.
Mattecentrum har aldrig varit registrerad innehavare av domännamnet
<mattecentrum.se>. Domännamnet var registrerat på Johan W. och överfördes direkt till
Tussilago.
Det var styrelsens intention att även överföra domännamnet <pluggakuten.se> till
stiftelsen Tussilago, vilket framgår av protokollet från styrelsemötet i Mattecentrum,
bilaga 1a.

Vidare föreligger det ett antal felaktigheter i ansökan vad gäller tillgängligheten till Binero,
tillgången och kostnaderna för webb samt möjligheten att rätta till påstådda brister via en dialog
mellan parterna. Istället har Mattecentrum (Sökanden), valt att gå via en ansökan om bättre rätt
till domännamnen.
Tvistlösarnas skäl

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ”.se” tillämpas
principen ”först till kvarn”, vilket innebär att ansökningar om tilldelning prövas i den ordning de
förs in i IIS register.
Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se, punkt 7.2,
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är
identiskt med eller liknar ett varukännetecken, ett näringskännetecken, ett släktnamn, ett
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), en titel på annans
skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas genom förordningen om vissa
officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som
skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som skyddas
genom Rådets förordning (EG) 110/2008, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som
begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond tro och
Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige
Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt med eller liknande ett domännamn ska
bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Vidare ska
bedömningen enbart avse märkeslikhet, varför eventuell varu-eller tjänsteslaglikhet inte ska
beaktas. Sökanden, som är en registrerad ideell förening, har i ärendet beträffande
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domännamnet <mattecentrum.se> hänvisat till föreningens namn, Mattecentrum, vilket således
är identiskt med det omtvistade domännamnet.
Namnet på en ideell förening som sådan åtnjuter dock inte sådant känneteckensrättsligt skydd
som kan grunda en överföring genom ATF. Såvida namnet på föreningen inte inarbetats som ett
näringskännetecken (jmfr 7.2 i villkoren), se även beslutet i ATF 317 <pappabarn.se> ”Sökanden är en ideell förening och en sådan åtnjuter i sig inte sådant
känneteckensrättsligt skydd som kan grunda en överföring efter ATF. Detta såvida namnet på
föreningen inte inarbetats som ett näringskännetecken. Så har inte skett och ansökan kunde inte
bifallas. Liknande prövning har bl a skett i ärendena nr. 65 (centrummotrasism.se), nr. 71
(frisk.se), nr. 77 (kommunistiskapartiet.se) och nr. 223 (amningshjälpen.se)”.
Någon utredning som visar att namnet Mattecentrum är inarbetat som näringskännetecken
föreligger inte i ärendet.
Beträffande domännamnet <pluggakuten.se> har Sökanden inte åberopat något kännetecken
med rättsgrund i Sverige. Sökanden verkar ha köpt själva domännamnet i september 2014, men
det finns ingen utredning i ärendet som visar att ”pluggakuten” är ett registrerat eller inarbetat
varumärke eller liknande för Sökanden. Huruvida domännamnet överlåtits på ett korrekt sätt är
inte föremål för prövning inom ramen för ATF. Dock konstaterar tvistlösarna att Sökanden har
hänvisat till protokoll av den 20 maj 2014 (Bil 4), där enhälligt generellt beslut togs att skänka bort
”URL:er” till Tussilago (Innehavaren). Det synes därför inte som om Innehavaren åtkommit
domännamnen på något otillbörligt sätt.

Ond tro och berättigat intresse
Mot bakgrund av vad som anförts ovan, finner tvistlösarna ingen anledning att även pröva frågan
om ond tro och berättigat intresse.
Sammanfattningsvis är således det första rekvisitet att Sökanden ska ha en med domännamnen
<mattecentrum.se eller pluggakuten.se> förväxlingsbar rättighet med rättsgrund i Sverige inte
uppfyllt. Därmed finns det ingen grund för överföring av domännamnen <mattecentrum.se eller
pluggakuten.se> och Sökandens ansökan ska lämnas utan bifall.

På IIS vägnar

………………………………
Tvistlösarens namn

Tvistlösare: Bengt Eliasson (Ordförande), Monique Wadsted, Petter Rindforth
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