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BAKGRUND 

Domännamnet <protexion.se> har varit föremål för alternativt tvistlösningsförfarande i ett 
tidigare ärende mellan samma parter (ATF-ärende nr 416, 2010-09-03), varvid Sökandens 
överföringsyrkande lämnades utan bifall med hänvisning till prioritetsprincipen då domännamnet 
registrerats redan i tiden innan den åberopade firman blivit registrerad eller inarbetad. 
 
Genom ansökan 9 september 2010 har Sökanden Protexion Sverige AB ånyo ansökt om alternativt 
tvistlösningsförfarande med åberopande huvudsakligen av att domännamnsreglerna inte 
förutsätter en strikt tillämpning av prioritetsprincipen samt av kompletterande bevisning 
angående omständigheterna i tiden kring domännamnets och firmans registrering. 
 
Genom sedvanlig lottning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 
 
Utöver ansökan har Sökanden under handläggningen inkommit med kompletterande bevisning. 
Ansökan och kompletteringen har delgivits Motparten. Motparten har inte besvarat ansökan men 
väl yttrat sig över kompletteringen. 
 
 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <protexion.se> skall överföras till Protexion Sverige AB. 
Svaranden bestrider Sökandens yrkande. 
 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden Protexion Sverige AB 

Sökanden har i första hand åberopat samma grunder och ingivit samma dokumentation som i det 
tidigare ärendet, nämligen, i koncentrat, följande. 
 
Protexion bildades 2003 med bl a Motparten Patrik B som en av två huvuddelägare. Bolaget 
förvärvades 2009 av Cygate Group AB. Cygate har därefter upptäckt att domännamnet 
<protexion.se>, som har använts för bolagets webbplats, inte står registrerat på Protexion utan på 
den tidigare delägaren Patrik B personligen. Två snarlika domännamn, <protexxxion.se> och 
<ptx.se>, som bolaget lät defensivregistrera, står dock registrerade på bolaget. 
 
Protexion har sålunda inte längre möjlighet att administrera innehållet på webbplatsen 
<www.protexion.se> och saknar tillgång till den e-postfunktion som finns där. Inkommande e-
post är t ex inte åtkomlig för bolaget. Webbplatsens innehåll är dock fortfarande sådant som 
ursprungligen emanerar från bolaget. 
 
Protexions firma är registrerad och inarbetad. Det föreligger en uppenbar förväxlingsrisk mellan 
domännamnet och firman. 
 
När Protexion grundades 2003 och firman bestämdes, var det – i enlighet med vad som framgår 
av ett intyg utfärdat av en tidigare delägare i bolaget, Niklas D – bolagets avsikt att 
domännamnet skulle innehas av bolaget. Patrik B hade i uppdrag att registrera domännamnet på 
bolaget, men registrerade det istället på sig själv och behöll det i strid med den egentliga 
avsikten. Detta skedde uppenbarligen uppsåtligen och i ond tro av Patrik B och den verkliga 
innebörden av uppdraget framgår av att han korrekt registrerade defensivregistreringarna på 
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bolaget. Protexion har också stått kostnaderna för registreringen av såväl domännamnet som 
defensivregistreringarna. 
 
Patrik B saknar berättigat intresse till domännamnet. Det har registrerats och sedan 2003 
uteslutande använts i bolagets näringsverksamhet där Patrik B inte längre har något ägarintresse. 
De enda användningar Patrik B kan tänkas ha av domännamnet är sådana som särskilt har listats 
som utvisande ond tro i punkt 6.4 e) av registreringsvillkoren för .SE. 
 
Motiven för Patrik B:s registrering av domännamnet på sig personligen och underlåtenhet att nu 
överföra domänen på Sökanden, kan således med fog antas vara att hindra Protexion från att 
använda dominanten i sin firma som domännamn och därmed kunna komma i position att sälja 
domännamnet till bolaget när detta numera fått nya ägare. Den nu pågående användningen av 
domännamnet, där Patrik B har kontroll över den aktuella webbplatsens innehåll och berövar 
Protexion möjligheten att styra informationen på "sin" webbplats, sker även den i ond tro, vilket 
bl a utvisas av en e-post-korrespondens mellan företrädare för bolaget och Patrik B. 
 
* * *  
 
I det tidigare ärendet ATF 416 har tvistlösaren lämnat Sökandens överföringsyrkande utan bifall 
med hänvisning till att Sökanden inte gjort gällande att dess firma begärts registrerad innan 
ansökan om registrering av domännamnet. Att firman använts innan domännamnet registrerades, 
kom inte att beaktas – vilket borde ha skett. Därmed prövades inte heller Motpartens berättigade 
intresse eller onda tro. 
 
Av nu ingiven beviskomplettering, däribland protokoll från bolagsstämma 2003-04-09, framgår 
att firman Protexion Sverige AB användes innan Patrik B ansökte om registrering av domän-
namnet. Handlingarna visar också att Patrik B registrerat domännamnet i ond tro. 
 

Motparten Patrik B 

Motparten Patrik B har inte ingivit något svaromål i det tidigare eller i detta ärende. Däremot har 
han yttrat sig över den beviskomplettering som inkommit från Sökanden och därvid anfört 
följande. 
 
Patrik B bestrider att någon användning av firman ägt rum innan domännamnet registrerades. 
Firman har inte börjat användas förrän efter registreringen 2003-06-03. Någon inarbetning har i 
vart fall inte förelegat. Eftersom någon ansökan om firmaregistrering inte var ingiven vid 
registreringen av domänen och någon inarbetning inte förelegat vid samma tidpunkt, skall 
sökandens yrkande lämnas utan bifall. 
 
Patrik B bestrider att domänen registrerats i ond tro. Det var han personligen som tog fram 
namnet Protexion och registrerade det därför på sig. När sedan hans blivande kompanjon ville 
använda namnet i firman och senare nyttja domänen, träffades överenskommelse om det. Någon 
överenskommelse om att äganderätten till domänen skulle övergå till bolaget har aldrig träffats 
eftersom bolaget inte accepterat att betala den ersättning som Patrik B begär för att överlåta 
äganderätten till domänen. 
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TVISTLÖSARENS SKÄL 

För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt .SE:s Registreringsvillkor av den 9 mars 2009, 
punkt 6.4.c-e, att det omstridda domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 
kännetecken som sökanden har rätt till. Vidare fordras att domännamnsinnehavaren inte själv har 
en sådan rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet samt, slutligen, att 
domännamnet registrerats eller använts i ond tro. För att ett domännamn skall överföras till 
sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda. 
 

Sökandens rätt till åberopat kännetecken 
Tidsprioritet mellan åberopat kännetecken och omtvistat domännamn 

Den åberopade firman Protexion Sverige AB registrerades 2003-06-03 efter ansökan därom, 
dagtecknad 2003-04-09 och inkommen till PRV 2003-04-29. Sökanden är sålunda idag 
innehavare av nämnda firma med rättsgrund i Sverige. 
 
Det omtvistade domännamnet registrerades av Patrik B 2003-04-24 – sålunda efter det att 
ansökan om firmaändrig upprättats men innan ansökan inkom till PRV. 
 
Enligt .SE:s registreringsvillkor punkt 6.4 c krävs att det omstridda domännamnet är förväxlings-
bart med ett kännetecken som Sökanden har rätt till. Regeln förutsätter att Sökandens 
känneteckensrätt föreligger vid tidpunkten för ansökan om tvistlösningsförfarande. Även om det 
för bifall till ett överföringsyrkande normalt ter sig naturligt att känneteckensrätten också upp-
kommit redan innan annans ansökan om ett omtvistat domännamn, utgör detta inget krav enligt 
nämnda regel. Under speciella förhållanden kan alltså ett senare registrerat eller inarbetat 
kännetecken läggas till grund för överföring av ett tidigare domännamn. Ett sådant förhållande 
kan vara att domännamnet registrerats i illojalt syfte eller ond tro. Så skulle exempelvis kunna 
vara fallet om innehavaren vid registreringen haft kännedom om att namnet redan används som 
kännetecken av annan eller om att sådan användning är planerad och nära förestående. 
 
Frågan huruvida firman tagits i praktiskt bruk i daglig verksamhet vid tidpunkten för domän-
namnsregistreringen, är tvistig mellan parterna. Det intyg av Niklas D som åberopats redan i det 
tidigare ärendet (ATF 416), kan inte, såsom Sökanden uppger, uppfattas ge besked härom. 
Däremot får det anses klarlagt, genom den kompletterande bevisning som Sökanden ingivit, att 
en extra bolagsstämma och bolagets styrelse antagit en firma innefattande dominanten Protexion 
redan 2003-04-09 och att Patrik B, i egenskap av delägare och styrelseledamot, haft kännedom 
härom då han registrerade domännamnet. 
 
Av det sagda följer sammanfattat att det förhållandet att domännamnet <protexion.se> regi-
strerats fem dagar tidigare än ansökan om registrering av firman Protexion Sverige AB inkommit 
till PRV, inte utgör hinder mot prövning i övrigt av Sökandens överföringsyrkande. Avgörande i 
denna del blir då Motpartens insikt och avsikt vid registreringen. Denna fråga behandlas nedan 
under rubriken Ond tro. 
 
 

Förväxlingsbarhet 

Domännamnet <protexion.se> är identiskt och uppenbart förväxlingsbart med dominanten i 
Sökandens firma Protexion Sverige AB. 
 

Motpartens rätt; Berättigat intresse 

Sökanden uppger att Patrik B saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
<protexion.se>. Patrik B har inte – i vart fall inte uttryckligen – invänt häremot och några 



 

 

5 

 

 

omständigheter som talar för förekomsten av en sådan rätt eller ett berättigat intresse, har inte 
framkommit. Domännamnet har – oaktat uppgiften att Patrik B själv tagit fram namnet – 
uppenbarligen registrerats med insikten att det skulle användas i Sökandens verksamhet och har 
sedan tillkomsten också använts som adress till bolagets webbplats och som domän för bolagets e-
post. Något berättigat intresse för Patrik B att personligen använda bolagets kännetecken som sitt 
domännamn, har inte uppkommit. 
 

Ond tro 

I förevarande fall har Sökanden, genom sin kompletterande bevisning, visat att man vid extra 
bolagsstämma 2003-04-09 och ändringsanmälan till PRV daterad samma dag, som bolagets firma 
antagit ett namn innefattande dominanten Protexion (tre namnförslag anförda till PRV: 
”Protexion AB”, ”Protexion Sverige AB”, ”Protexion Svenska AB”). Dessa handlingar är 
undertecknade av bl a Motparten Patrik B 2003-04-09 i dennes egenskap av dåvarande aktieägare 
och styrelseledamot i bolaget. Det är sålunda uppenbart att Patrik B, vid sin registrering av 
domännamnet, haft kännedom om att detta utgjorde dominant i bolagets valda firma. Det måste 
också ha varit uppenbart för Patrik B att domännamnet skulle användas i bolagets verksamhet. 
 
Att en vd, styrelseledamot eller annan bolagsman i ett mindre bolag låter registrera bolagets 
kännetecken som domännamn i eget namn, är i och för sig inte helt ovanligt och behöver inte 
utpeka ont uppsåt. Det kan finnas praktiska eller andra ändamålsenliga skäl till att så sker. För att 
förfarandet skall anses lojalt torde dock fordras en beredskap hos innehavaren att, närhelst bolaget, 
dvs känneteckensinnehavaren, så påfordrar, vederlagsfritt överföra domännamnet på denne. 
Undantag må möjligen förekomma i fall där innehavaren visar att bolaget uttryckligen avstått 
från rätten till domännamnet till förmån för denne. 
 
Sökanden uppger att Patrik B hade bolagets uppdrag att registrera domännamnet i bolagets 
namn. Patrik B har å sin sida anfört att parterna, först sedan han registrerat domännamnet i eget 
namn, överenskommit att låta bolaget använda domänen. Något som styrker en sådan 
överenskommelse eller tidpunkten för den, har dock inte åberopats. Denna händelsegång framstår 
inte heller som sannolik med hänsyn till att beslut om firman tagits i bolaget innan Patrik B 
registrerat domännamnet. Tvärtom framstår det som övertygande sannolikt att Patrik B vid 
registreringstillfället insett att bolagets avsikt var att förvärva rätten till domännamnet. Likväl har 
han, utan några visade legitimerande skäl, registrerat sig själv som domännamnets innehavare i 
strid med bolagets avsikt. Förfarandet kan inte föranleda annan slutsats än att registreringen skett 
i ond tro. 
 
Med beaktande av omständigheterna vid registreringen och det förhållandet att Patrik B inte 
längre har någon anknytning till bolaget, måste under alla förhållanden användningen idag anses 
ske i ond tro i ATF-reglernas betydelse. 
 

*** 
Sammanfattat finner jag att domännamnet <protexion.se> är förväxlingsbart med Sökandens 
kännetecken, att Motparten inte har någon egen rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
samt att registrering och användningen av domännamnet måste anses ha skett och ske i ond tro. 
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet skall därmed bifallas. 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
Thomas Carlén-Wendels 


