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BAKGRUND 

 
Protexion Sverige AB:s firma registrerades den 3 juni 2003 för ”försäljning och underhåll av IT-
produkter och tjänster inom området datasäkerhet och mjukvara även förvaltning av aktier och 
värdepapper samt därmed förenlig verksamhet”.  
 
Patrik B är innehavare av domännamnet protexion.se, vilket registrerades den 24 april 2003. 

YRKANDE M.M. 

 
Protexion Sverige AB har yrkat att domännamnet protexion.se skall överföras till bolaget. 
 
Patrik B har förelagts att yttra sig över Protexion Sverige AB:s ansökan, men har inte låtit höra av 
sig. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Protexion Sverige AB har till grund för sitt yrkande om överföring åberopat att domännamnet 
protexion.se är förväxlingsbart med bolagets firma samt anfört att firman är skyddad för den 
verksamhet som bolaget bedriver, både genom registrering och inarbetning. Protexion Sverige AB 
har vidare åberopat att Patrik B inte har någon rätt till eller befogat intresse av domännamnet och 
att denne låtit registrera namnet i ond tro. 
 
Till utveckling av sin talan har Protexion Sverige AB anfört bl.a. följande. 
 
Protexion Sverige AB förvärvades av Cygate Group AB ("Cygate") den 10 juni 2009. Cygate har i 
tiden därefter upptäckt att domännamnet www.protexion, som har använts för bolagets hemsida, 
inte står registrerat på Protexion Sverige AB utan på en av de tidigare två huvudägarna i bolaget, 
Patrik B, personligen. Två snarlika domännamn, www.protexxxion.se och www.ptx.se, som 
bolaget lät defensivregistrera, står dock registrerade på Protexion Sverige AB.  
 
Konsekvensen för Protexion Sverige AB är att bolaget saknar möjlighet att administrera 
innehållet på hemsidan under domännamnet och saknar även tillgång till den e-postfunktion som 
finns där, bl.a. saknar bolaget möjlighet att ta del av inkommande e-post till bolaget. Den 
hemsida som finns under domännamnet innehåller dock fortfarande information som 
ursprungligen emanerar från bolaget. 
 
Protexion Sverige AB:s firma är registrerad och inarbetad, och dess särskiljande dominant, 
Protexion, utgör domännamnet. Tillägget "Sverige AB" i firman är normalt förekommande i 
firmanamn men brukar inte förekomma i domännamn, varför det inte skall påverka likhets-
bedömningen. Således föreligger en uppenbar förväxlingsrisk mellan domännamnet och firman. 
Såvitt gäller inarbetningen av firman kan noteras att bolaget har bedrivit sin verksamhet sedan 
2003 mot en tydligt avgränsad omsättningskrets och mot denna vidtagit förhållandevis 
omfattande marknadsföringsåtgärder. 
 
När Protexion Sverige AB grundades 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 därför i uppdrag att registrera domän-
namnet på bolaget, men registrerade det istället på sig själv och behöll det i strid med den 
egentliga avsikten. Detta gjordes uppenbarligen uppsåtligen och i ond tro av Patrik B och den 
verkliga innebörden av uppdraget framgår av att han korrekt registrerade defensivregistreringarna 
på bolaget. Protexion Sverige AB har också stått kostnaderna för registreringen av såväl 
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domännamnet som defensivregistreringarna, vilket visar att Patrik B själv ansett att 
domännamnet var hänförligt till bolaget. 
 
Det finns ingen anledning för Patrik B att ha domännamnet registrerat på sig personligen, 
förutom för sådana användningsområden 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 kan således med fog antas vara att hindra Protexion Sverige AB 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 
hemsidans innehåll och berövar Protexion Sverige AB möjligheten att styra informationen på "sin" 
hemsida, sker även den i ond tro, vilket bl.a. utvisas av en e-mail-korrespondens mellan 
företrädare för bolaget och Patrik B. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får – enligt punkten 6.4 i registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se – 
överföras till den som begärt ett tvistlösningsförfarande, om domännamnet är identiskt eller 
förväxlingsbart med bl.a. ett näringskännetecken med rättsgrund här i landet till vilket den som 
påkallat tvistlösningen kan visa rätt, och innehavaren av domännamnet inte har någon rätt till 
eller berättigat intresse av domännamnet och namnet registrerats eller använts i ond tro.  
 
Förekomsten av en rätt till ett näringskännetecken eller annat individualiseringsmedel med rätts-
grund här i landet, med vilket domännamnet skall vara förväxlingsbart likt, har således, enligt 
registreringsvillkoren, tillagts en självständig betydelse i det att det utgör en nödvändig förut-
sättning för att få ett domännamn överfört.  
 
Vid detta förhållande måste kännetecknet eller individualiseringsmedlet, för att regleringen skall 
fylla en sakligt motiverad funktion, i enlighet med den inom immaterialrätten och marknads-
rätten grundläggande prioritetsprincipen, vara registrerat, på grundval av en ansökan som givits 
in före ansökan om domännamnet, eller vara inarbetat, vid tiden för ansökan om registrering av 
domännamnet, se den skiljaktiga meningen i ATF nr 327 (riksteater.se). 
 
Protexion Sverige AB har inte gjort gällande att dess firma begärdes registrerad innan ansökan om 
registreringen av det omtvistade domännamnet gavs in den 24 april 2003. Och Protexion Sverige 
AB, som inte har åberopat någon egentlig bevisning angående sin firmas ställning på marknaden, 
har inte visat att firman var inarbetad för någon del av den verksamhet som bolaget bedriver när 
det omtvistade domännamnet begärdes registrerat. 
 
I vad mån Protexion Sverige AB på grund av rättsförhållandet mellan bolaget och Patrik B kan ha 
bättre rätt till domännamnet kan inte prövas inom ramen för denna ordning.  
 
På grund av det anförda skall Protexion Sverige AB:s yrkande om överföring av domännamnet 
protexion.se lämnas utan bifall. 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
Per Carlson 


