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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet molway.se 
 

 

 

BESLUT 

 
Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <molway.se> skall överföras till sökanden. 
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BAKGRUND 

 

Sedan en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <molway.se> 
getts in till .SE delgavs ansökan med motparten med föreläggande att komma in med yttrande. 
Något sådant yttrande har inte kommit in. Den 1 mars 2010 utsåg .SE Henry Olsson till 
tvistlösare att i enlighet med förfarandereglerna avgöra ärendet senast den 31 mars 2010. 
 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <molway.se> skall överföras till sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 
 

1. Sökanden:  
 

Inledningsvis har sökanden anfört att MOLWAY på Nygård AB bedriver detaljhandel med däck 
och fälgar huvudsakligen över Internet via webbplatsen http://www.molway.se. 
Sökandens firma registrerades den 5 september 2002. 
 
Det omtvistade domännamnet registrerades den 17 augusti 2005. Sökanden skickade den 11 
december 2009 ett varningsbrev till motparten, vilket dock inte har besvarats. 
 
Ordet ”MOLWAY” är enligt sökanden ett rent fantasiord utan någon betydelse och har därmed 
en stark särskiljningsförmåga. Sökanden använder ordet som kännetecken i alla sina aktiviteter. 
 
I firman används det nämnda ordet tillsammans med ”på Nygård”. Sökanden understryker att 
dessa ord endast anger det geografiska ursprunget och bidrar enligt sökanden inte på något sätt 
till distinktiviteten hos kännetecknet. Vid förväxlingsbedömningen mellan ett 
näringskännetecken och ett domännamn skall det ord som anger geografiskt ursprung normalt 
träda i bakgrunden. I det fall som det här gäller föreligger därför enligt sökanden vid en 
helhetsbedömning förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens firmanamn och 
identitet med sökandens kännetecken. 
 
När det sedan gäller motpartens rätt eller berättigade intresse i domännamnet anför sökanden 
först att sökanden inte på något sätt har gett motparten tillstånd att använda kännetecknet 
”MOLWAY” eller att registrera det omtvistade domännamnet. Ingenting har kommit fram som 
tyder på att motparten skulle ha någon rätt eller något berättigat intresse i domännamnet och 
ingenting visar att motparten skulle vara allmänt känd under namnet eller förvärvat någon 
ensamrätt till den benämning som utgör namnet. Sökanden anmärker också att domännamnet 
inte används för marknadsföring för varor eller tjänster under beteckningen ”molway”. 
 
På motpartens hemsida, av vilken sökanden gett in skärmdumpar, finns en samling länkar. Dessa 
är enligt sökanden av den typ som ger innehavaren av hemsidan ersättning när en besökare klickar 
på dem. Enligt sökanden leder dessa länkar i många fall till hemsidor hos näringsidkare som 
bedriver en verksamhet som konkurrerar med sökandens. Länkarna är också grupperade i 
kategorier av varor eller tjänst som är identiska med vad sökandens verksamhetsbeskrivning anger 
som ”parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon”. Detta visar 
enligt sökanden att använder domännamnet i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter. 
Med hänvisning till tidigare ATF-avgöranden anför sökanden avslutningsvis att aktuell 
användning inte kan anses utgöra en rätt eller ett berättigat intresse. 
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Det framstår enligt sökanden sammanfattningsvis uppenbart att motparten har låtit registrera 
domännamnet i fråga med vetskap om firmanamnet och kännetecknet MOLWAY och använt 
webbplatsen för att snylta på sökandens kännetecken 
 
Sökanden har också anfört att en sökning visat att motparten varit innehavare av en rad 
domännamn som har blivit föremål för alternativa tvistlösningsförfaranden dels enligt 
registreringsvillkoren för .SE, dels också i förfaranden inför WIPO och National Arbitration 
Forum enligt Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Av dessa kan man enligt 
sökanden utläsa ett tydligt mönster hos motparten när det gäller registrering och användning av 
domännamn för vilseleda konsumenter för egen ekonomisk vinning genom att snylta på andras 
varumärken. 
 
Sammanfattningsvis anför sökanden att motparten med hänsyn till dessa förhållanden måste anses 
ha låtit registrera och använder domännamnet i fråga i ond tro och inte heller kan anses ha någon 
rätt eller berättigat intresse i domännamnet. 
 

2. Motparten 
 

Motparten som har delgivits ansökan har inte kommit in med något svar. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Punkten 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE föreskriver att domännamn 
får avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om 

• domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, ett 
näringskännetecken, ett släktnamn, ett konstnärsnamn (om inte namnet 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), eller 
en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets 
förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och vartill den som har begärt 
tvistlösningen kan visa rätt. 

• innehavaren av domännamnet inte har någon rätt till eller berättigat intresse i 
domännamnet, och 

• domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. 
 
I de följande punkterna d) och e) finns angivna en rad omständigheter som särskilt kan anses visa 
när rätt eller berättigat intresse resp. ond tro kan föreligga. 
 
Tvistlösaren har i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för 
beslutet. 
 

 

Identitet eller förväxlingsbarhet 
 

För att sökandens begäran om överföring av domännamnet skall kunna bifallas krävs som en första 
förutsättning att domännamnet är identiskt med eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, 
näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn eller också med vissa beteckningar har 
angetts ovan. Därutöver krävs att kännetecknet/motsvarande har rättsgrund i Sverige och att 
sökanden kan visa rätt till detta. 
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Enligt sökanden har denne registrerat firman ”Molway på Nygård AB” den 5 september 2002 och 
har i all sin verksamhet använt ”MOLWAY” som sitt kännetecken. 
 

Genom registreringen av firman är det visat att sökanden är innehavare av ett näringskännetecken 
som har rättsgrund i Sverige. När det gäller ordet ”MOLWAY” är det klart att ordet har använts i 
sökandens näringsverksamhet över webbplatsen ”http://www.molway.com”. Ordet skulle i och för 
sig kunna tänkas vara ett sekundärt kännetecken enligt 1 § andra stycke firmalagen och också 
kunna tänkas ha blivit skyddat enligt varumärkeslagen genom inarbetning. Någon utredning i 
detta hänseende föreligger emellertid inte och tvistlösaren inskränker sig därför till en bedömning 
av frågan om förväxlingsbar likhet kan anses föreligga mellan domännamnet och sökandens 
registrerade firma.  
 
Tvistlösaren ansluter sig till sökandens uppfattning att ordet ”MOLWAY” inte har någon 
egentlig betydelse utan är ett rent fantasiord och att detta ord och har en stark 
särskiljningsförmåga. 
 
Sökandens firma innehåller utöver ordet ”MOLWAY” också orden ”på Nygård AB”. Sökanden har 
hävdat att orden endast anger det geografiska ursprunget och inte på något sätt bidrar till 
distinktiviteten. Denna slutsats kan i och för sig ifrågasättas. Vad som är väsentligt för 
likhetsbedömningen är emellertid förhållandet mellan det dominanta elementet i firman, 
nämligen ”MOLWAY”, och domännamnet. Vid denna bedömning skall också enligt stadgad 
praxis bortses från elementet ”AB”  
 
Vid en samlad bedömning av de olika element som sålunda föreligger i sammanhanget kommer 
tvistlösaren till den slutsatsen att det föreligger en förväxlingsbar likhet mellan den firma under 
vilken sökanden bedriver sin verksamhet och det omtvistade domännamnet. 
 

 
Rätt eller berättigat intresse 
 

I detta hänseende har sökanden enligt Registreringsvillkoren att visa att motparten inte har någon 
rätt eller något berättigat intresse i domännamnet. 
 
I detta hänseende sökanden anfört att den inte gett motparten att tillstånd att använda 
kännetecknet ”MOLWAY” eller att registrera det omtvistade domännamnet. Därutöver har 
sökanden understrukit att inget har kommit fram som visat att motparten skulle vara allmänt 
känd under kännetecknet eller ha förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör 
namnet. Sökanden har tillagt att domännamnet inte används för någon marknadsföring av varor 
eller tjänster under kännetecknet i fråga. 
 
Någon ytterligare utredning föreligger inte och sökanden har som nyss nämnts inte kommit in 
med något yttrande. 
 
Tvistlösaren ansluter sig till bedömningen att en aktuell användning av ett domännamn av den 
typ som förekommer fall inte grundar en rätt resp. skapar ett berättigat intresse. 
 
Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren fram till slutsatsen att motparten inte har någon rätt 
till eller berättigat intresse i domännamnet i fråga. 
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Registrering eller användning i ond tro 
 

För att sökandens yrkande i ärendet skall kunna bifallas krävs därutöver att denne skall visa att 
registreringen eller användningen av domännamnet har skett i ond tro. 
 

Till styrkande av sitt påstående i denna del har sökanden anfört en rad olika omständigheter. 
Utredningen visar sålunda att på den hemsida som domännamnet knyter till finns en rad länkar 
som i många fall tycks hänvisa till hemsidor knutna till näringsidkare som har en verksamhet som 
konkurrerar med sökandens, dvs. avser biltillbehör. Ingenting motsäger sökandens påstående att 
länkarna ger innehavaren ersättning när en besökare klickar på dem. Tvistlösaren godtar därför 
sökandens påstående att motparten använder domännamnet i kommersiellt syfte. 
 
Sökanden har hänvisat till att innehavaren har förekommit i en rad alternativa 
tvistlösningsförfaranden både enligt Registreringsvillkoren för .SE och enligt UDRP där 
förfaranden liknande dem som är aktuella i detta ärende har kommit upp. Dessa visar att 
innehavaren i vart fall inte är främmande för förfaranden där andras kännetecken utnyttjas för egen 
ekonomisk vinning. 
 
Tvistlösaren finner de omständigheter som sålunda föreligger i ärendet vara sådana att motparten 
måste ha registrerat det omtvistade domännamnet med kännedom om den mycket specifika 
beteckningen ”MOLWAY” och det firmanamn där denna ingår. Detta är en registrering in ond 
tro. Det utnyttjande som har skett av domännamnet, speciellt genom länkarna till hemsidor där 
varor eller tjänster tillhandahålls vilka konkurrerar med sökandens, är enligt tvistlösarens mening 
en användning i ond tro. 
 

 
Sammanfattning 
 
Med hänvisning till vad som nu har sagts finner tvistlösaren att 

• det föreligger en förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens skyddade 
firma som avses i punkten 6.4.c) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE, 

• motparten inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet på det sätt som 
avses i den nämnda punkten och punkten 6.4 d) i Registreringsvillkoren, och 

• Registreringen och användningen av domännamnet har skett i ond tro i den mening som 
avses i den förstnämnda punkten och punkten 6.4 e) i Registreringsvillkoren 

 
Vid denna bedömning av de olika frågorna skall sökandens begäran om överföring av 
domännamnet <molway.se> till sökanden bifallas. 
 

 

 

 
 

På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Henry Olsson  
 

 
 


