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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2009-07-27    317 
 
 

 

SÖKANDE 

Föreningen Pappa – Barn 
c/o Hasse N 
163 41 Spånga 
 

MOTPART 

Michael A  
116 40 Stockholm 
 
Ombud: 
Jur kand Ola B 
Stockholmen Juridik 
120 32 Stockholm 
 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet pappa-barn.se 
 
 

 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <pappa-barn.se> 
till Föreningen Pappa-Barn, lämnas utan bifall. 
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BAKGRUND 

Domänen <pappa-barn.se> registrerades 2 november 2006 och innehas av Motparten Michael A. 
Efter styrelsebeslut därom den 12 maj 2009 ingav Sökanden Föreningen Pappa-Barn ansökan om 
alternativt tvistlösningsförfarande den 15 maj 2009. 
 
Genom sedvanlig lottning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 
 
Ansökan har delgivits Motparten Michael A som genom sitt ombud begärt anstånd en extra 
månad för bemötande. Med hänsyn till att ATF skall handläggas skyndsamt har endast begränsat 
anstånd medgivits. Något bemötande eller annat yttrande har dock därefter inte inkommit från 
vare sig Michael A eller det uppgivna ombudet. 
 

YRKANDEN 

Föreningen Pappa-Barn yrkar att domännamnet <pappa-barn.se> skall överföras till Föreningen. 
Michael A har inte yttrat någon inställning till yrkandet. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 
 
Föreningen Pappa-Barn 
Föreningen Pappa-Barn bildades hösten 2006 med syfte att arbeta för att män och kvinnor skall 
behandlas lika av myndigheter och domstolar i ärenden som rör vårdnad och umgänge med barn. I 
den grupp som deltog i det konstituerande mötet ingick, bland flera andra, Motparten Michael A. 
Denne valdes också till ordförande i Föreningen. 
 
Föreningen har registrerats hos Skatteverket den 20 mars 2007 såsom ideell förening under 
namnet Pappa-Barn med org-nr 802435-9161. 
 
Domännamnet <pappa-barn.se> registrerades den 2 november 2006 av Michael A – vid den tiden 
ordförande i Föreningen. Avsikten var att domännamnet skulle överföras till Föreningen så snart 
den registrerats hos Skatteverket. 
 
Webbplatsen under adress <pappa-barn.se> har sedan bildandet av Föreningen använts som 
hemvist och informationsforum för Föreningens ca 2.000 medlemmar. 
 
Under våren/sommaren 2008 uppdagades att Föreningens logotyp (två hjärtan) utnyttjades av ett 
företag i vilket Michael A ingår som delägare. Michael A uppmärksammades om det olämpliga i 
att en styrelsemedlem använder logotypen i kommersiella sammanhang i verksamhet utom 
Föreningens insyn eller kontroll. Anmärkningarna har dock ignorerats av Michael A. 
 
Vidare har uppdagats att domännamnet <pappa-barn.se> fortfarande är registrerat på Michael A 
som innehavare – inte på Föreningen. 
 
Vid extra årsmöte i februari 2009, sammankallat av Föreningens revisor efter utredning kring 
varumärket och domännamnet, avsattes Michael A från styrelsen. Föreningen tillskrev Michael A 
den 20 mars 2009 med anmodan att denne omgående skulle överföra domännamnet till 
Föreningen. Michael A har dock inte efterkommit detta krav. 
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För närvarande kontrolleras domännamnet <pappa-barn.se> liksom webbplatsen under denna 
adress, av Michael A. Innehållet på webbplatsen står i väsentliga avseenden i strid med beslut 
fattade av Föreningens (nya) styrelse. Innehållet är vilseledande för medlemmar och andra som 
besöker webbplatsen. Exempelvis har det angivits felaktig styrelsesammansättning och kallats till 
årsmöte på tid och plats som inte är sanktionerat av styrelsen. 
 
Risken är stor att Michael As användning av domännamnet <pappa-barn.se> skadar Föreningens 
anseende. 
 
Föreningens namn Pappa-Barn har blivit känt i samband med återkommande evenemang och 
aktiviteter i lokalgrupper runt om i landet. Försäljning av dekaler, tröjor med tryck och dylikt 
med namnet Pappa-Barn har inneburit att namnet uteslutande förknippas med Föreningen och 
dess verksamhet. Föreningens namn och varumärke är sålunda väl etablerat och välkänt hos 
allmänheten. 
 
Michael A kan inte anses ha något kommersiellt intresse av domännamnet. Domännamnet är inte 
heller känt som kännetecken för Michael A eller dennes verksamhet. 
 
Det får anses vara till men för Föreningen och dess medlemmar att domännamnet och webb-
platsen <pappa-barn.se> kontrolleras av annan än Föreningen. 
 
 
Michael Michael A 
Michael A har inte yttrat sig i sakfrågan. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Sökanden är en ideell förening registrerad sedan 2006 under namnet Pappa-Barn. Av vad som 
anförts framgår att Föreningen har viss försäljning av dekaler och tröjor med Föreningens namn 
och logotyp (två hjärtan) men någon näringsverksamhet i egentlig mening bedrivs inte. Namnet 
Pappa-Barn är inte registrerat som varu- eller näringskännetecken. 
 
Gällande ATF-regler – som i nu relevanta delar varit oförändrade sedan tvistlösningsförfarandets 
tillkomst – ställer kravet, som ett första villkor för bifall till ett överföringsyrkande, att Sökanden 
har en immateriell rätt till en beteckning som grundar domännamnet. Härvid kommer dock 
endast vissa typer av kännetecken ifråga, nämligen varukännetecken, näringskännetecken, titlar på 
upphovsrättsligt skyddade verk, släktnamn, konstnärsnamn samt vissa officiella resp geografiska 
beteckningar. Ideella föreningars namn i och för sig, hör inte till den grupp av beteckningar som, 
enligt reglerna, skall beaktas i detta sammanhang. Sökanden kan sålunda inte vinna bifall till sitt 
överföringsyrkande grundat på Föreningens namn i och för sig. 
 
Här skall noteras att en ideell förening förvisso anses förvärva skydd för sitt namn då namnet 
blivit allmänt känt. Det är fullt möjligt – till och med sannolikt – att namnet Pappa-Barn är i 
tillräcklig grad känt och att det därmed har skydd såsom just föreningsnamn. En sådan 
inarbetning innebär emellertid inte att namnet därigenom får ställning som varu-, närings- eller 
annan sådan beteckning som kan beaktas enligt gällande ATF-regler. Denna strängt inskränkta 
tillämpning följer av såväl reglernas ”förarbeten” (PM om tankarna bakom ATF) som av etablerad 
ATF-praxis (se besluten 2004-65 centrummotrasism; 2004-66 swdenwadoryu; 2005-71 frisk; 
2005-77 kommunistiskapartiet; 2008-223 amningshjälpen). 
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Någon utredning som indikerar att beteckningen Pappa-Barn, utöver föreningsnamn, också skulle 
vara registrerad eller inarbetad som varu- eller näringskännetecken, föreligger inte i ärendet. 
 
Sökanden har således inte visat rätt till en sådan beteckning som, enligt gällande ATF-regler, kan 
ligga till grund för överföring av det omstridda domännamnet. Därmed föreligger inte heller skäl 
att pröva huruvida Motparten har någon egen rätt eller berättigat intresse till domännamnet eller 
om det registrerats eller används i ond tro. 
 
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <pappa-barn.se> lämnas sålunda utan bifall. 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Thomas Carlén-Wendels 
   
 

 


