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BAKGRUND 

 
Motparten registrerade domännamnet <hittaz.se> den 9 april 2010. 
Sökanden påkallade den 15 oktober 2010 alternativt tvistlösningsförfarande. Ansökan tillställdes 
Motparten med anmodan att inom angiven tid besvara den. 
 
Motparten har den 18 november 2010 besvarat ansökan. 
 
Parterna har godtagit tvistlösning av en tvistlösare. Till sådan har utsetts professor em. Gunnar 
Karnell. 
 

YRKANDE 

 
Sökanden har begärt att domännamnet <hittaz.se>skall överföras till Sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden: 
 
Sökanden utför en väl känd katalogtjänst på Internet, grundad på domännamnet <hitta.se>, vilket 
registrerades den 7 april 2004 och ger Sökanden rättsgrund i Sverige för sin ansökan. Sökandens 
hemsida besöks över www.hitta.se dagligen av ett stort antal företag och enskilda personer; t ex 
under årets vecka 38 fler än 3.500.000 och under den vecka 14 när Motpartens domännamn 
registerades 3.292.070 svenska besökare (enl KIA-index). 
 
Sökandens varumärke HITTA.SE (reg. Nr. 370407) registrerades den 28 januari 2005 och är 
mycket välkänt i Sverige. Det avser bl. a. tjänster relaterade till insamling och strukturering av 
information i databaser samt tillhandahållande av information i och från databaser samt även tele- 
och datakommunikation om upplåtelse av åtkomst till databaser med kontaktuppgifter. 
 
Motparten tillhandahåller på sin hemsida www.hittaz.se genom sitt bolag Decca Media 
söktjänster beträffande bl. a. kontaktuppgifter om företag och branscher. Motpartens domännamn 
är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärke HITTA.SE och Motparten saknar rätt 
eller berättigat intresse till sitt domännamn. Detta är inte allmänt känt som kännetecken för den 
verksamhet som Motparten bedriver genom Decca Media och Motparten har heller inte någon 
annan anknytning till namnet. Det används för en verksamhet som direkt konkurrerar med 
Sökandens, vilket vilseleder konsumenter och detta till skada för Sökandens kännetecken och 
Sökandens anseende. 
 
Motparten har inte kunnat vara ovetande om Sökandens varumärke och verksamhet, Syftet med 
dess registrering och användning måste ha varit att förleda personer till att genom misstagen 
felskrivning nå hittaz.se och därigenom generera inkomster till Decca Media. Förledandet innebär 
snyltning på och störning av Sökandens affärsverksamhet och kännetecken. Motpartens 
registrering och användning av sitt domännamn har skett i ond tro. 
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Motparten: 
 
Decca Media började sin verksamhet i syfte att erbjuda en plattform för exponering på Internet 
genom olika kanaler och bedrev i tiden 1 – 30 september 2010 försäljning av trafik genom 
Google AdWords med möjlighet för företagare att få offerter direkt från konsumenter. 
Domännamnet <hittaz.se> valdes för att erbjuda en ny dimension av marknadsföring genom att 
förbinda olika koncept på ett nytt sätt, inte för att ligga nära annan med en bokstavs skillnad el. 
dyl. Efter viss försöksverksamhet med sökmotor för den egna informationen övergav Decca Media 
försäljningen den 1 oktober och övergick till andra produkter och paketeringar. Företaget har f.n. 
levererat och levererar alltjämt till kunder enligt avtal. Om tjänsten förändras, så att avtalen, som 
löper ut först med september 2011 och som är relaterade till <hittaz.se>, inte kan fullföljas till 
kunder till vilka bolaget har sålt under september 2010, så kan Decca Media bli 
betalningsansvarigt med skada för bolaget som helhet. Domännamnet <hittaz.se> kommer att 
sägas upp och hemsidan läggas ned med utgången av tiden för avtalen.  
 
Avsikten har inte varit att missleda kunder till att välja hittaz.se i stället för hitta.se. Motpartens 
domännamn har för Decca Media varit en självständig, oberoende tjänst, helt utan kopplingar till 
hitta.se såsom sida eller till hittapunktse såsom verksamhet. Motparten har aldrig i sin 
kundkontakt angivit sig ha med Sökanden att göra utan har tydligt presenterat sig som Decca 
Media med tjänsten hittaz.se. 
  

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Tvistlösare får enligt gällande regler för tvistlösningsförfarandet besluta att ett domännamn skall 
överföras till Sökanden om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl. a. 
varukännetecken eller näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige.  
 
Domännamnet ”hittaz.se” är förväxlingsbart med Sökandens varumärke HITTA.SE med 
rättsgrund i Sverige. 
 
Sökanden skall för bifall till sitt yrkande om överföring kunna visa, förutom rätt till kännetecknet, 
att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet samt att 
domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. Samtliga dessa krav skall vara uppfyllda för 
bifall till en ansökan om överföring av ett domännamn. 
 
Berättigat intresse för innehavaren kan bl.a. föreligga om användning eller förberedelse för 
användning av domännamnet har skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster 
innan tvistlösningsförfarandet inleddes, om domännamnet är allmänt känt för innehavaren, även 
om denne inte har förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet, eller om 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 
ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Vad Motparten har nämnt om sin verksamhet och vad som eljest upplysts i ärendet ger inte grund 
för uppfattningen att det skulle kunna föreligga en Motpartens rätt eller berättigade intresse i den 
användning som skett eller kan komma att ske med domännamnet. Detta är inte allmänt känt för 
Motpartens verksamhet i bolaget Decca Media och Motparten har inte heller i övrigt någon 
berättigande anknytning till domännamnet. Detta har blivit registrerat och förekommer alltjämt 
på marknaden och detta i Motpartens redan ursprungliga medvetenhet om Sökandens varumärke 
HITTA.SE. Ett Motpartens önskemål om fortsatt och obehindrad egen användning av 
domännamnet för att kunna fullgöra sina ingångna avtalsförpliktelser mot konsumenter av Decca 
Medias tjänster grundar inget rättsligt beaktansvärt intresse.  
 



4 

 

Ond tro vid registrering eller användning av ett domännamn kan bl. a. utvisas av att dess 
registrering eller användning har tillkommit i syfte att sälja eller överlåta det till Sökanden eller 
till en konkurrent till denne, att registreringen skett i syfte att förhindra Sökanden att kunna 
använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller att domännamnet har 
registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. 
 
Vad Sökanden anfört om konkurrerande verksamhet, vilseledande, snyltning, skada och störning 
genom Motpartens registrering och användning i ond tro av domännamnet <hittaz.se> har 
övertygande stöd av handlingarna i ärendet. 
 
Kraven för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <hittaz.se> till Sökanden är alla 
uppfyllda. 
 

 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Gunnar Karnell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


