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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet stockmann.se 
 
 
 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Domännamnet stockmann.se skall överföras till Stockmann Oyj Abp.  
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BAKGRUND 

 

Det aktuella domännamnet registrerades den 1 oktober 2007. Sökanden ansökte om tvistlösning 

den 26 maj 2009. Motparten besvarade ansökan den 24 juni 2009. Till tvistlösare har utsetts Jon 

Dal.  

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet stockmann.se överförs till Sökanden.  
 
Motparten har bestridit yrkandet. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 

Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades 1862 och har över 

15 000 anställda. Koncernens försäljning uppgick till 2,3 miljarder euro år 2008. Stockmanns 

butikskedjor har verksamhet i bl.a. Finland, Sverige, Norge och Ryssland.   

 

Stockmann förhandlade under hösten 2007 om att köpa den svenska klädkedjan Lindex. Detta 

kungjordes den 1 oktober 2007 genom en pressrelease. Uppmärksamheten kring Stockmanns 

intresse i Lindex var stort och rapporterades om i en rad medier. Stockmann köpte sedermera 

Lindex. Motparten registrerade domännamnet den 1 oktober 2007, dvs. samma dag som det blev 

känt att Sökanden var på väg in på den svenska marknaden.  

 

Sökanden är innehavare av ett gemenskapsvarumärke för STOCKMANN, reg. nr. 5897061, med 

giltighet från och med den 11 maj 2007 och en svensk varumärkesregistrering för 

STOCKMANN, reg. nr. 386 380, med giltighet från och med den 21 juni 2006. Domännamnet 

är identiskt med varumärket STOCKMANN. Tillägget av .se har ingen påverkan på 

bedömningen huruvida domännamnet är identiskt med varumärket.   

 

Förväxling har uppstått genom att ett flertal av Sökandens leverantörer och kunder har skickat 

mail och angivit det omtvistade domännamnet i mailadressen, med följden att företagshemlig 

information har hamnat hos Motparten istället för hos Sökanden.  Den inställning som Motparten 

har på sina mailservrar gör att Motparten kan ta emot mail som är avsedda för Sökanden och inget 
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felmeddelande skickas till avsändaren. Med tanke på hur etablerat Sökandens varumärke är finns 

det stor risk att allmänheten uppfattar domännamnet antingen som ett domännamn ägt av 

Sökanden eller som att det finns en kommersiell koppling till Sökanden.  

 

Motparten registrerade domännamnet den 1 oktober 2007. Motparten saknar berättigat intresse 

till domännamnet. Namnet är inte allmänt känt som kännetecken för Motparten och Motparten 

har inte heller någon anknytning till namnet. Det är tydligt att Motparten har försökt utnyttja 

varumärket STOCKMANN för att besökare som letar efter Sökandens webb sida skall hamna på 

Motpartens sida. Motparten registrerade namnet samma dag som Sökanden gick ut med en 

pressrelease att Sökanden lagt ett bud på Lindex. Motparten kan inte ha varit omedveten om 

Sökandens rättigheter i namnet STOCKMANN vid tiden för registreringen. Det är snarare så att 

det är vetskapen om att Sökanden skall expandera till Sverige som fick Motparten att registrera 

domännamnet. Samtidigt med det aktuella domännamnet registrerade Motparten även 

domännamnet stockmann.pl. Detta domännamn har ännu inte tagits i bruk och detta visar tydligt 

på ett mönster hos Motparten att registrera Sökandens varumärke som domännamn.   

 

Trots att Motparten haft domännamnet registrerat i mer än ett och ett halvt år, har han inte tagit 

det i bruk på ett sätt som skulle ge honom ett berättigat intresse i namnet. Sidan som 

domännamnet nu pekar till är en sida där man skall kunna lägga ut annonser för saker man vill 

sälja. Totalt finns det dock endast fem annonser på sidan, varav merparten verkar vara Motpartens 

egna. Sidan är en kopia av en annan sida som Motparten driver och sidan är uppsatt enbart för att 

ge sken av att det funnits en avsikt att sätta upp en legitim verksamhet under domännamnet. 

Detta intryck stöds av det faktum att Motparten tidigare länkat namnet, först mot www.hm.com 

och sedan till en sida med pornografiskt innehåll; www.knullkontakt.se. Det var först efter att 

Sökanden i maj 2009 skickade ett varningsbrev till Motparten där man upplyste om Sökandens 

varumärkesrättigheter samt begärde omedelbar överföring av domännamnet, som Motparten 

pekade om domännamnet till den nuvarande sidan. På sidan finns även sponsrade länkar och trots 

att Motparten bedyrat att han inte avser att sälja domännamnet, ligger det ute till försäljning på 

www.missdomain.com med ett startpris på 100 000 EUR. Att Motparten pekade domännamnet 

till www.hm.com uppmärksammades i medierna och innebar skada för Sökanden och dess 

varumärke. Även pekandet mot en sida med pornografiskt innehåll har varit till skada för 

Sökanden.   
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Motparten har registrerat domännamnet i syfte att för egen vinnings skull tillskansa sig besökare 

som ämnat besöka Sökandens hemsida och på så sätt störa Sökandens affärsverksamhet. 

Domännamnet har använts på ett sätt som utgjort konkurrens till skada för Sökanden och 

inneburit ett kommersiellt användande av domännamnet till vilseledande för konsumenter. 

Motparten har förhindrat Sökanden att använda sitt kännetecken som domännamn under .se.  

 

Alla dessa omständigheter sammantaget visar tydligt att Motparten har registrerat domännamnet 

och sedan även använt det i ond tro och på ett sätt som är uppenbart skadligt för Sökanden.        

 

Sökanden menar därmed att samtliga kriterier för överföring av domännamnet till Sökanden är väl 

uppfyllda.  

 

Motparten 

Jag köpte den 18 maj 2007 domännamnet artsofsweden.com och tänkte lägga upp konstnärer, 

konstbutiker m.m. under detta domännamn. Under sommaren 2007 fram till slutet på september 

satt jag och rekade på nätet bland konstnärer och konstbutiker. Jag ville veta hur stort intresse det 

fanns för en sådan sida. Jag fick då kontakt med M Stockmann som gör posters på easyart och 

tyckte att hans efternamn var snyggt och skulle passa bra som domännamn. Jag tecknade 

stockmann.se och även stockmann.pl eftersom det var ledigt. Det är en ren slump att jag tecknade 

stockmann.se just den 1 oktober 2007. Jag pekade domänerna till www.hm.com som jag gör med 

alla mina domäner, då jag tror att det skall gynna domänen i rankingen. När Sökanden hörde av 

sig ändrade jag pekningen med omedelbar verkan.  

Jag kände inte till att det fanns en butikskedja i Finland som heter Stockmann förrän den 4 

december 2007 då jag hade 10 meddelanden på mobilen, bl.a. från Dagens Industri. 

 

Hösten/vintern 2007 hade jag idéer på att skapa en köp&säljsida med exakt samma kodning som 

antikfyndet.se. Sidan skulle inte bara ha antikviteter. Valet var för mig naturligt att lägga 

köp&sälj kodningen på stockmann.se. Jag har inte haft så mycket tid att promota stockmann.se. 

Men det är bara att se på mina andra projekt, några är i full gång och några väntar på att jag skall 

få tid över att promota och visa upp websidorna på nätet. Jag har lagt ut domännamnen till salu 

mest för att pröva, jag har aldrig sålt någon domän.   

  

Jag har alla mina domäner inställt på catch all av den enkla anledningen att när jag tecknar en 

domän, jag brukar använda lite olika mailadresser på nyhetsbrev och annat jag vill ha i min 
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inkorg. När det spammas för mycket brukar jag byta domän. Jag kommer inte ihåg alla 

mailadresser jag använder och därför kan jag inte ha någon annan inställning än catch all.   

    

Jag har inte skaffat domännamnet för att störa Sökandens verksamhet. Jag har inte pekat om 

domännamnet till någon porrsite. Jag har fler domännamn till försäljning.  

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får enligt villkoren för registrering av domännamn överföras till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt 

tvistlösning kan visa rätt, och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet, och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.  

 

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn 

måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Det kan tilläggas att tvistlösningsförfarandet är avsett att 

bara omfatta klara fall av missbruk. 

 

1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken   

Sökanden innehar ett gemenskapsmärke för STOCKMANN. När man jämför likheten mellan ett 

varumärke och ett domännamn bortser man från tillägget .se. Tvistlösaren finner därför att 

Sökanden innehar ett med domännamnet identiskt varukännetecken med rättsgrund i Sverige.  

 

2. Rätt eller berättigat intresse  

Motparten registrerade det aktuella domännamnet den 1 oktober 2007, vilket var samma dag som 

allmänheten informerades om Sökandens intresse att köpa svenska Lindex. Sökandens intresse för 

Lindex fick stor uppmärksamhet i pressen. Motpartens förklaring till varför han registrerade det 

aktuella domännamnet den 1 oktober 2007, nämligen att han kommit i kontakt med Michael 

Stockmann, en konstnär, och tyckte att hans efternamn var snyggt och skulle passa bra som 

domännamn, framstår som en ren efterhandskonstruktion. Tvistlösaren menar att Motparten 

måste ha känt till Sökanden vid registreringstillfället och att det var Sökandens inträde på den 

svenska marknaden som gjorde att Motparten registrerade det aktuella domännamnet den 1 

oktober 2007.  
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Motparten har inte gjort gällande att han är allmänt känd under domännamnet eller att han har 

förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet, och det har inte heller kommit 

fram något som tyder på att så skulle vara fallet.  

 

Den nuvarande användningen av domännamnet, en köp- och säljsite, kom till först efter att 

Sökanden skickat ett varningsbrev till Motparten med upplysning om Sökandens 

varumärkesrättigheter och uppmaning att omedelbart föra över domännamnet till Sökanden. Köp- 

och säljsidan verkar inte vara aktiv utan verkar snarare vara uppsatt för att ge sken av att 

Motparten använder eller avser att använda domännamnet för en seriös kommersiell verksamhet. 

Tvistlösaren finner att den av Motparten uppsatta köp- och säljsidan inte grundar någon rätt eller 

berättigat intresse till domännamnet.  

 

Genom att länka domännamnet till en av Sökandens konkurrenters webb sida, genom sin 

inställning på mailservern som gör att Motparten kan ta emot mail som av misstag skickas till 

xxx@stockmann.se utan att avsändaren får något felmeddelande, och genom att lägga upp 

domännamnet till försäljning har Motparten använt domännamnet på ett sätt som skapat 

förväxling med Sökanden och som inneburit skada för Sökandens kännetecken. 

    

Tvistlösaren finner att Motparten inte kan anses ha en rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet.  
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3. Ond tro   

När Motparten registrerade det aktuella domännamnet måste han ha känt till Sökanden och 

Sökandens planerade inträde på den svenska marknaden. Det allt övervägande talar för att 

Motparten har registrerat domännamnet för att sälja det till Sökanden eller annan eller på annat 

sätt tjäna pengar på Sökandens kännetecken, t.ex. genom att driva trafik som egentligen skall till 

Sökanden till sin egen site.  

 

Genom Motpartens registrering av domännamnet förhindras Sökanden också att använda sitt 

kännetecken i ett domännamn under .se.   

 

Motparten har stört Sökandens affärsverksamhet genom att länka domännamnet till en av 

Sökandens konkurrenters webb sida och genom att använda en inställning på sin mailserver som 

gör att han kan ta emot mail som skickas fel och utan att något felmeddelande skickas till 

avsändaren. 

 

Sammantaget finner tvistlösaren att Motparten registrerat och använder domännamnet i ond tro.       

 

Mot bakgrund av denna bedömning skall Sökandens begäran om överföring av domännamnet 

bifallas.    

 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
………………………………………… 
Jon Dal 
   


