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BAKGRUND
Domännamnet <zaccosweden.se> registrerades av DomännamnsInnehavaren Goodit AB
2013-01-31. Genom ansökan 2013-02-08 har Sökanden Zacco Sweden AB ansökt om alternativt
tvistlösningsförfarande.
Genom sedvanlig ärendefördelning har undertecknad utsetts till tvistlösare.
Ansökan har delgivits Innehavaren som inkommit med svaromål 2013-03-06 och, efter uppmaning därom och viss e-korrespondens, med kompletteringar daterade 2013-03-08 och
2013-03-14. Svaromål och kompletteringar har tillställts Sökanden för kännedom. Någon
ytterligare skriftväxling har inte förekommit.
YRKANDEN
Sökanden yrkar att domännamnet <zaccosweden.se> skall överföras till Zacco Sweden AB.
Innehavaren bestrider överföringsyrkandet.
PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden Zacco Sweden AB
Zacco Sweden AB är innehavare av den registrerade firman Zacco Sweden AB.
Goodit AB innehar en domän som till fullo består av och innefattar Zacco Swedens registrerade
firma.
Goodit AB saknar skäl för sitt innehav av denna domän. Goodit AB använder domänen i syfte att
förtala och misskreditera Zacco Sweden AB. Goodit AB framställer även Zacco Sweden AB som
brottsligt. Goodit AB har låtit registrera domänen i ond tro.
Zacco Sweden AB har bättre rätt till domänen än Goodit AB.
Av bilagd dom från Svea Hovrätt framgår att Zacco Sweden AB inte röjt några Goodit ABs
företagshemligheter.
DomännamnsInnehavaren Goodit AB
Goodit AB är ett bolag som allt sedan bildandet 1999 har arbetat med teknisk utveckling av
tjänster för att styra signaler avseende telefoni och Internet. Under perioden 1999 till 2003
arbetade Goodit tillsammans med vissa andra företag, bl a Posten AB, i ett stort projekt som
byggde på att man kunde identifiera en surfares geografiska position i realtid. Genom Postens
försorg ansökte Goodit m fl om patent på den produkt man tagit fram. I samband härmed anlitades
Zacco för att göra analyser av den utvecklade teknikens internationaliseringsmöjligheter. Zacco
överförde dock all information till en med Goodit konkurrerande klient. Det är således Zacco som
utfört brottsliga handlingar och som nu klagar på Goodits förvärv av domänen <zaccosweden.se>.
Goodit stämde ursprungligen Zacco för brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. Detta
visade sig vara ett för smalt brottsrekvisit och Goodit har därför stämt på nytt i Stockholms
tingsrätt.
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Goodit AB har överlåtit hela tvistemålet avseende Zacco Sweden AB vid årsskiftet 2012/2013 till
sitt moderbolag Ledarskap för Globala Infrastrukturer i Stockholm AB (LGIAB). Avtalet reglerar
också innehavet av Goodit ABs patent samt samtliga domäner och hemsidor. Överlåtelsen skedde
därför att Goodit bestulits på sina tillgångar och saknar egna ekonomiska medel. Stockholms
tingsrätt har i det där pågående målet accepterat överlåtelsen av tvistemålet. Beslutet innebär att
t ex all kommunikation med tingsrätten undertecknas av LGIAB. Goodit menar att den enda
konklusionen man kan göra i detta ärende är att IIS.SE tillskrivit fel motpart.
Goodit AB äger inte domännamnet <zaccosweden.se> och har inte heller köpt det. Som ”kontakt”
angavs vid beställningen [av domännamnet] Goodit som var sk ombud och har ansvaret för webbsidans innehåll. Goodits styrelseordförande skriver texterna på webbsidan. LGIAB är det bolag
som genomfört och bokfört betalningen av domänadresserna ifråga. Hos registraren Crystone AB
finns ingen uppgift där Goodit anges som köpare.
Zacco och Goodit är inte på något vis konkurrenter. Tvärtom är bolagens arbetsområden helt
bransch-olika.
Zacco har webb-adressen <www.zacco.se>. Bolaget har aldrig ansökt om adressen
<www.zaccosweden.se> eller <zaccosweden.com>, dvs under minst 15 år har man aldrig
efterfrågat någon av dessa domäner.
LGIAB har inte på något vis agerat felaktigt vid köpet av namnet <www.zaccosweden.se>.
LGIAB har förstått att Zacco Sweden AB nu (efter dryga 12 år) vill få tillgång till den nu
ifrågasatta domänadressen. LGIAB har därför låtit meddela att man är villig att diskutera den
frågan. Zacco Sweden AB har emellertid aldrig svarat i det ärendet.
TVISTLÖSARENS SKÄL
Vid alternativt tvistlösningsförfarande tillämpas .SE:s Registreringsvillkor av den 15 februari 2011
– vilka på avtalsrättslig grund är bindande för innehavare av domännamn under <.se>. För bifall
till ett överföringsyrkande fordras, enligt punkt 7.2 i villkoren, att det omstridda domännamnet är
identiskt med eller liknar ett kännetecken (eller annan i villkoren angiven rättighet) som sökanden
har rätt till i Sverige. Vidare fordras att domännamnet registrerats eller använts i ond tro samt,
slutligen, att domännamnsinnehavaren inte själv har en rätt eller ett eljest berättigat intresse till
domännamnet. För att ett domännamn skall överföras till sökanden, fordras alltså att alla tre
villkoren är uppfyllda.
Domännamnets Innehavare – partställningen i ärendet
Som huvudsaklig – och närmast enda – invändning av relevans har Goodit anfört att man inte är
innehavare av det omtvistade domännamnet <zaccosweden.se> och att Goodit sålunda inte är rätt
svarandepart i detta ATF-ärende. Istället uppges domännamnet ägas av Goodits moderbolag
Ledarskap för Globala Infrastrukturer i Stockholm AB (LGIAB).
Enligt 6§ Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet, åligger det .SE att
föra register över tilldelade domännamn under toppdomänen <.se> och att däri föra uppgifter om
bl a domännamnets innehavare och kontaktuppgifter till denne. Med stöd häri stadgar .SEs Registreringsvillkor, punkt 2.7, att ”innehavare” är den som ansöker om registrering av ett domännamn
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eller som innehar ett domännamn och gentemot vilken Registreringsvillkoren är gällande. Enligt
punkterna 4.1 och 5.1.3 ansvarar innehavaren för att vid registrering av domännamn lämna uppgifter om bl a innehavarens identitet, adress osv samt att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta
sin registrar om ändringar av registrerade uppgifter.
Av .SEs domännamnregister framgår att Goodit AB (556523-8317) är registrerad innehavare av
det nu omtvistade domännamnet <zaccosweden.se> – och att så varit fallet sedan dess ursprungliga registrering 2013-01-31. Något byte av innehavare har inte förekommit.
Sålunda är klarlagt att Goodit är att betrakta som Innehavare av domännamnet <zaccosweden.se>
enligt gällande Registreringsvillkor och därmed den som ansvarar för domännamnet i detta Alternativa tvistlösningsförfarande. Detta ansvar gäller oavsett om Goodit vid registreringen må ha
uppträtt på uppdrag av sitt moderbolag eller om LGIAB avsiktligt angivit sitt dotterbolag som
innehavare och oberoende av vem som må ha erlagt betalning för domännamnsregistreringen.
Utöver det sagda skall också följande noteras. Goodit gör, såsom det får förstås, bl a gällande att
det omtvistade domännamnet överlåtits till moderbolaget LGIAB tillsammans med andra tillgångar i Goodit. Till stöd härför åberopar Goodit en skriftlig handling rubricerad ”Överlåtelse av
patentansökan, godkänt patent och alla de rättigheter som följer nämnda patenthandlingar.
Såväl som fullständig och obegränsad rätt att genomföra rättsliga och ekonomiska åtgärder.
Därutöver överlåtelse av hemsidor och Internetadresser”. Handlingen är dagtecknad
30 december 2012. Goodits förvärv av domännamnet <zaccosweden.se> skedde den
31 januari 2013. Sålunda får anses klarlagt att den åberopade överlåtelsen av tillgångar i Goodit i
december 2012, inte har omfattat det av Goodit senare anskaffade domännamnet.
Domännamnets likhet med Sökandens kännetecken
Sökanden är innehavare av firman Zacco Sweden AB. Vid likhetsbedömningen bortses från i
kännetecknet förkommande mellanslag och bolagsbeteckningar såsom ”AB”. Domännamnet
<zaccosweden.se> är därmed identiskt med Sökandens firma.
Ond tro
Av skärmdumpar ingivna av Sökanden framgår följande.
På Goodits webbplats med adress <www.zaccosweden.se> anges i huvudet med kraftiga bokstäver
”ZACCOSWEDEN”. Även i övrigt ger en första kontakt med webbplatsen besökaren intrycket av
att den härrör från Zacco Sweden. Under rubriker som ─Zacco Nytt─, ─Stöld─, ─Opålitlig─,
─Piratkopior─, ─Tjuvarnas marknad─, osv, redovisas emellertid kraftigt nedsättande och misskrediterande uttalanden om Zacco Sweden, inklusive upprepade uppgifter om bolagets påstått
brottsliga gärningar.
Det får sålunda anses visat att Goodit använder domännamnet i ond tro i syfte att misskreditera
Sökanden.
Rätt eller berättigat intresse
Innehavaren har inte anfört någon relevant omständighet till stöd för en egen rätt eller ett berättigat
intresse till domännamnet. Goodit synes dock mena att man behöver den aktuella webbplatsen
med adress <www.zaccosweden.se> för att ge offentlig insyn i den tvist som föreligger mellan
bolaget och Zacco Sweden. Ett syfte att sprida misskrediterande uppgifter om ett främmande
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bolaget kan emellertid aldrig anses skapa ett berättigat intresse för Innehavaren att använda det
bolagets kännetecken i domännamnet.
Det skall därtill noteras att webbplatser med syfte att sprida information eller debatt om, eller som
på annat sätt anknyter till, ett visst främmande bolag, inte är helt ovanliga och nog emellanåt kan
sägas tjäna ett vällovligt allmänintresse. Enligt ATF-praxis anses emellertid inte ens ett sådant
intresse legitimera användningen av det främmande bolagets särpräglade kännetecken som /del av/
domännamn (jfr t ex ATF 320; iloveikea.se).
***
Sammanfattat finner jag att Goodit AB är innehavare av domännamnet <zaccosweden.se>, att
domännamnet är identiskt med Sökandens firma, att användningen av domännamnet skett i ond
tro samt att Innehavaren inte visat någon rätt eller något berättigat intresse till domännamnet.
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet skall därmed bifallas.
På .SE:s vägnar

Thomas Carlén-Wendels
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