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Sammanfattning
Utgångspunkten för följande framställning är betänkandet ”.se?” som
Domännamnsutredningen lade fram i april 2000 (SOU 2000:30). Bland
annat föreslås i betänkandet att den förprövning som idag äger rum innan ett
domännamn kan registreras under toppdomänen .se skall slopas. Därmed
skulle det i princip bli möjligt för alla att registrera vilket domännamn de
vill direkt under toppdomänen .se, förutsatt att domännamnet inte är
upptaget. Enligt dagens regelverk är det endast firma som antingen har
registrerats hos Patent- och registreringsverket eller tilldelats ett organisa-
tionsnummer av annan svensk myndighet som får registreras som domän-
namn direkt under toppdomänen .se. Enskild firma med säte i Sverige och
som inte är registrerad hos Patent- och registreringsverket kan endast
registrera sitt firmanamn som domännamn under länsrelaterad huvuddomän.
Varumärken kan registreras under huvuddomänen .tm.se, förutsatt att
varumärket är registrerat, och privatpersoner kan registrera namn under
huvuddomänen .pp.se. Nackdelen med att använda olika huvuddomäner är
att det blir svårare för användaren att hitta rätt.

Svårigheterna att registrera domännamn direkt under toppdomänen .se har
bidragit till att det idag finns fler domännamnsanvändare med en naturlig
koppling till Sverige som har domännamn registrerade under andra
toppdomäner, till exempel .com och .nu, än under .se, och antalet ökar. En
fördel med det förslag Domännamnsutredningen förespråkar är att det skulle
bli lättare att registrera domännamn direkt under toppdomänen .se. Många
som idag inte kan registrera önskade domännamn under toppdomänen .se
skulle kunna göra detta. Den kritik Domännamnsutredningen fått för sitt
förslag bygger framförallt på tron att ett system utan förprövning skulle leda
till många fler konflikter kring registrerade domännamn och att systemet
skulle bli svårhanterligt.

Syftet med följande framställning är att, utifrån den svenska situationen,
diskutera frågan huruvida ett domännamnssystem utan förprövning är en
fördelaktig lösning. Det är bland annat intressant att försöka utreda vad ett
sådant system kan komma att leda till i praktiken. Är det stor risk att många
domännamnskonflikter kommer att uppstå och hur kan dessa i så fall lösas,
alternativt förebyggas? En grundläggande diskussion som bör föras innan
domännamnskonflikter behandlas är huruvida ett domännamn kan anses
utgöra ett kännetecken och huruvida användandet av ett domännamn i så fall
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kan utgöra ett känneteckensintrång. Dessa känneteckensrättsliga förhål-
landen behandlas i ett särskilt avsnitt.

Utifrån det svenska domännamnssystemet görs jämförelser dels med det
danska domännamnssystemet, dels med domännamnssystemet för de
generiska toppdomänerna .com, .net och .org. Det danska domännamns-
systemet hade fram till och med januari 1997 ett förprövningssystem likt det
svenska, men därefter har man i Danmark haft ett system utan förprövning
likt det den svenska Domännamnsutredningen föreslagit för Sverige. Det är
intressant att kunna konstatera att det i Danmark endast förekommit en
domännamnskonflikt som lett till domstolsprövning sedan förprövningen
togs bort 1997.

Domännamnssystemet för de generiska toppdomänerna .com, .net och .org
saknar också förprövning. För de generiska toppdomänerna finns ett relativt
nytt konfliktlösningssystem som fungerar som ett komplement till vanlig
domstolsprövning. Detta konfliktlösningssystem är särskilt inriktat på så
kallade domännamnsstölder, det vill säga registreringar i ond tro av annans
firma eller varumärke som domännamn. Hanteringen av konflikter sker på
ett billigt och smidigt sätt via nätet och bakom utvecklandet av regelverket
står bland annat World Intellectual Property Organization (WIPO).

Föreliggande arbete fokuserar således på hur konflikter kring domännamn
hanteras inom olika domännamnssystem. Tre olika exempel behandlas: det
svenska domännamnssystemet som bygger på förprövning och därmed
förebyggande av eventuella konflikter, det danska systemet som fungerar
utan förprövning och där eventuella konflikter löses i vanlig domstol,
alternativt inför en nyinrättad klagonämnd samt domännamnssystemet för
de generiska toppdomänerna, där det som ett komplement till möjligheten
att lösa tvister i vanlig domstol finns ett särskilt konfliktösningssystem. Vid
studerandet av de olika domännamnssystemen läggs vikt vid regelverken.
Av intresse är dels hur registreringen av domännamn sker, dels hur
eventuella konflikter kring registrerade domännamn hanteras. De olika
domännamnssystemens organisation behandlas endast kortfattat för att ge en
överblick över respektive system.
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Förord
Arbetet med denna uppsats har pågått från och till under sommaren och
höstterminen 2000. Jag vill tacka min handledare Ulf Maunsbach för all
hjälp.

Betänkandet ”.se?” (SOU 2000:30), framarbetat av Domännamnsutred-
ningen bestående av bland andra Ulf Maunsbach, har varit en stor
inspirationskälla för mitt arbete. Domännamnsutredningens betänkande har
också utgjort utgångspunkten för denna uppsats samt ligger till grund för
uppsatsens uppläggning. Min frågeställning bygger på Domännamnsutred-
ningens förslag om ett slopande av förprövningen inom det svenska
domännamnssystemet. Detta förslag ger upphov till en diskussion kring
hanteringen av domännamnsregistreringar under den svenska toppdomänen
samt hanteringen av känneteckensrättsliga domännamnskonflikter i allmän-
het. Bland annat görs en komparativ studie av det svenska domännamns-
systemet i förhållande till det danska och det som gäller för de generiska
toppdomänerna.

Min ursprungliga avsikt var att skriva om problematiken kring domän-
namnsanvändande i förhållande till känneteckensrätten. Det var tack vare
Ulf Maunsbachs förslag som arbetet kom att utgå från det betänkande som
Domännamnsutredningen lade fram kort innan jag påbörjade mitt arbete.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Alexandra Bellinetto, för att hon tagit
sig tid att korrekturläsa uppsatsen.

Lund, februari 2001

Kristian Ford
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Förkortningar
ARPA Advanced Research Projects Agency
ASO Address Supporting Organization
ccTLD country code TLD
CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
DIFO Dansk Internet Forum
DNS Domain Name System
DNSO Domain Name Supporting Organization
DRS Domännamnsregler i Sverige
Eunet European UNIX network
GAC Governmental Advisory Committee
gTLD generic TLD
HTML HyperText Markup Language
HTTP Hyper Text Transfer Protocol
IANA Internet Assigned Numbers Authority
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IDMou Internet Danmark Memorandum of Understanding
II-stiftelsen Stiftelsen Internet Infrastruktur
ISOC-SE Internet Society i Sverige
IT Informationsteknik
KTHNOC Kungliga Tekniska Högskolan Network Operation Center
NDR Nämnden för domännamnsregler
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB
NNO Nämnd för omprövning
NSI Network Solutions Inc.
NÖD Nämnden för överprövning av domännamn
OHIM Office of Harmonisation for the Internal Market
PRV Patent- och registreringsverket
PSO Protocol Supporting Organization
SLD Second Level Domains
SNUS Swedish Network Users Society
SRS Shared Registration System
SUNET Swedish University Network
TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
TLD Top Level Domain
VML Varumärkeslagen (1960:644)
WIPO World Intellectual Property Organization
WWW World Wide Web
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1 Inledning

1.1  Allmänt om ämnet

Den 3 april 2000 lade Domännamnsutredningen fram betänkandet ”.se?”.
Uppgiften var enligt kommittédirektiv 1998:71 att utreda hur domännamn
bör behandlas inom den svenska delen av Internet. De två områden
utredningen huvudsakligen behandlar är regelverket respektive organisa-
tionen kring den nationella toppdomänen .se. Det är diskussionen kring
regelverket som behandlas i denna framställning. Huvudförslaget avseende
regelverket är att slopa den förprövning som idag äger rum innan ett
domännamn kan registreras under toppdomänen .se. Med detta förslag vill
utredningen uppnå att det blir lättare att registrera domännamn under den
svenska toppdomänen .se och att toppdomänen därmed blir en naturlig
hemvist för alla användare som har en koppling till Sverige.

Förslaget kring organisationen syftar främst till att skapa organisatorisk
legitimitet åt domännamnssystemet. Förslaget går ut på att Sverige inför en
avtalsmodell för delegering av ansvaret för de nationella toppdomänerna.
Regeringen blir den som har det yttersta ansvaret för den nationella
toppdomänen och sedan delegerar regeringen, eller den myndighet som
regeringen utsett, uppdraget att hantera toppdomänen till en uppdragstagare
genom avtal. Vidare sluts avtal dels mellan regeringen och The Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), vilket innebär att
regeringen förser ICANN med information om hur förhållandet mellan
staten och uppdragstagaren är reglerat, dels mellan uppdragstagaren och
ICANN, vilket garanterar att den nationella toppdomänen hanteras på ett
sätt som kan accepteras av det internationella samfundet.

1.2  Syfte och frågeställningar

Domännamnsutredningens huvudförslag avseende regelverket kring topp-
domänen .se är alltså att avskaffa den förprövning som förekommer idag.
Frågan är hur detta kommer att fungera i praktiken. Förespråkare för det
aktuella systemet med förprövning menar bland annat att många känne-
teckensrättsliga konflikter kommer att uppstå om förprövningen tas bort.
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Syftet med följande framställning är att, med utgångspunkt från Domän-
namnsutredningens förslag, utreda vad ett system utan förprövning kan
väntas leda till i praktiken. Är det troligt att det uppstår ytterligare
känneteckensrättsliga problem? Kommer ett genomförande av Domän-
namnsutredningens förslag medföra ett ökat antal känneteckensrättsliga
domstolstvister? Vad kommer ett system utan förprövning innebära för
företag som vill registrera firma respektive varumärke? Hur hanteras bäst
eventuella domännamnskonflikter om förprövningen tas bort? Jämförelser
kan och kommer att göras med andra domännamnssystem som inte har det
system med förprövning som förekommer i Sverige.

1.3  Avgränsningar

Framställningen koncentreras till att behandla domännamns- och känne-
teckensrättsliga frågor som kan uppstå kring ett domännamnssystem utan
förprövning. Bland annat diskuteras dels vilken typ av känneteckensrättsliga
tvister som kan uppstå kring registrering och användning av domännamn,
dels hur sådana konflikter kan lösas.

I framställningen utgås ifrån det förslag till förändringar av regelverket för
den nationella toppdomänen .se som Domännamnsutredningen lagt fram.
Domännamnsutredningens betänkande i de delar det behandlar dels organi-
sationen, dels övriga frågor kring toppdomänen .se berörs således inte i
denna framställning. För de domännamnssystem som presenteras behandlas
organisationen endast kort för att ge läsaren en överblick över hur systemet
fungerar. Tyngdpunkten i arbetet ligger dock vid de olika domännamns-
systemens regelverk, med särskild inriktning på frågor om domännamns-
konflikter.

1.4  Disposition

De första två avsnitten i denna framställning är relativt allmänna för att ge
läsaren nödvändig bakgrundsinformation. Först behandlas Internet med
avseende på teknik och historia, med särskild inriktning på domännamn.
Därefter följer en diskuterande och utredande del om domännamns förhål-
lande till känneteckensrätten.

Innan Domännamnsutredningens betänkande behandlas mer ingående,
redogörs för det svenska domännamnssystemet som det ser ut idag. Av-
sikten med detta är att läsaren skall få en god insikt i hur systemet ser ut för
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att bättre förstå vad Domännamnsutredningen vill ändra på. Därefter be-
handlas Domännamnsutredningens förslag vad avser dels slopandet av
förprövningen, dels konfliktlösning kring domännamnskonflikter.

Vidare behandlas det danska domännamnssystemet samt systemet kring de
generiska toppdomänerna. Syftet med detta är att visa hur två olika
domännamnssystem, ett nationellt respektive ett generiskt, fungerar utan
förprövning. Hanteringen av domännamnskonflikter kring de generiska
toppdomänerna är särskilt intressant, inte enbart för att många svenska
företag har domännamn registrerade under toppdomänen .com, utan fram-
förallt eftersom denna hantering, på frivillig basis, nu sprider sig till att
omfatta även många nationella toppdomäner. Framställningen avslutas med
en analys i form av en diskussion kring de ämnen som tagits upp tidigare.
Här framförs också egna åsikter och förslag kring de frågor som behandlats i
framställningen.

1.5  Metod och material

Domännamnsutredningens betänkande ”.se?” har använts som utgångspunkt
för arbetets utformning. Domännamnsutredningens förslag att slopa för-
prövningen inom det svenska domännamnssystemet leder till diskussioner
kring både domännamns funktion som kännetecken och hantering av
domännamnskonflikter. Metoden är deskriptiv, analyserande och delvis
komparativ. Det deskriptiva består i presentationerna av det svenska, det
danska respektive det generiska domännamnssystemet, varvid en kompara-
tiv studie görs mellan de olika domännamnssystem. Analysen sker kring
frågan om hanteringen av domännamnskonflikter i olika domännamns-
system med särskild tyngdpunkt vid för- och nackdelar med domännamns-
system med respektive utan förprövning. Analysen leder fram till ett
ställningstagande i frågan om förprövning och hur domännamnskonflikter
bör hanteras. Detta ställningstagande utvecklas i avslutningen.

Informationen kring de olika domännamnssystemen är främst hämtad från
direkta källor på Internet. Detta beror på att reglerna för de olika domän-
namnssystemen förändras kontinuerligt, och de få bidrag som finns inom
IT-rättslitteraturen har svårt att hålla jämna steg med den snabba
utvecklingen på området. Inom de mer allmänna områdena som behandlar
Internets teknik och historia samt domännamn i förhållande till känne-
teckensrätt finns det emellertid en del relevant litteratur som också refereras
till. Avsnittet om Domännamnsutredningens betänkande ”.se?” bygger på
betänkandet ifråga. Detta betänkande har dessutom använts som referens-
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litteratur inom andra avsnitt av detta arbete, eftersom det utgör en upp-
daterad behandling av många olika frågor kring Internet och domännamns-
rätten.

1.6  Forskningsläge

Som nämnts ovan sker utvecklingen kring Internet och domännamns-
hantering i snabb takt. Dessutom har Internet i dess nuvarande form inte
existerat i många år. Därför är den rättsliga litteraturen inom området av
ringa mått, och den litteratur som finns blir snabbt inaktuell i takt med att
organisationer och regler kring olika domännamnssystem förändras. I fallet
med Internet har juridiken fått anpassas och tillämpas efterhand som
tekniken utformats och olika användarområden utvecklats, varvid juridiken
alltid befunnits ett steg efter den tekniska utvecklingen. Den explosions-
artade ökning av Internetanvändandet och kommersialiseringen av Internet
som världen sett de senaste åren kommer sannolikt att mattas av och
stabiliseras framöver. Därmed lär juridiken hinna ikapp tekniken och vi får
mer bestående system kring domännamnshanteringen och hanteringen av
känneteckensrättsliga konflikter på Internet. Forskning och litteratur kring
juridikens roll på Internet lär också öka successivt med Internets utbredning
och ökade användning.
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2 Allmänt om Internet

2.1  Inledning

För att förstå ett arbete som behandlar ämnet domännamnsrätt är det till stor
hjälp att ha en del allmän kännedom om Internet. I följande avsnitt ges en
kortfattad beskrivning av Internets historia samt tekniken kring Internet.
Dessutom behandlas domännamnsfunktionen mer ingående i ett särskilt
avsnitt. För ytterligare information om Internets historia hänvisas till
”Internet for Historians, History of the Internet” av R.T. Griffiths1.

2.2  Teknik och historia

År 1957 bildades Advanced Research Projects Agency (ARPA) som var en
amerikansk forskningsorganisation. Syftet med ARPA var att utföra
forskning på det militära området och bland annat utvecklades ett dator-
nätverk som möjliggjorde kommunikation mellan olika datorer. Målet var
att skapa ett motståndskraftigt datornätverk, där en utslagen dators kapacitet
kunde ersättas av andra datorer i nätverket. Enligt en allmänt spridd
historiebeskrivning var det ursprungliga syftet med forskningen att skapa ett
decentraliserat och därmed kärnvapensäkert datornätverk. Snarare var det så
att eftersom investeringar i datorer på den här tiden var mycket kostsamma
fanns det mycket att vinna på att samordna datorresurser som fanns spridda
över USA. Dessutom var det främst vid universiteten som utvecklingen mot
Internet drevs vidare.2

Utvecklingen av pakettransport, så kallad packet switching-teknik, inleddes
1964 och anses utgöra grundidén till Internet. Denna teknik innebär i korthet
att informationsflödet delas upp i paket som sätts ihop när de når
mottagaren. Därmed behöver kommunikationen inte löpa i en obruten ström
och problem med störningar i telefon- och radiotrafik kan överbryggas. En
grundtanke var att de datorer, så kallade noder, som anslöts till dator-
nätverket skulle ha samma status; det fanns alltså inte någon inbördes
hierarki. År 1969 bildades det första nätverket med fyra noder mellan fyra
amerikanska universitet. Nätverket kallades ARPANET. Ytterligare datorer

                                                
1 Griffiths, R.T., Internet for Historians, History of the Internet,
www.let.leidenuniv.nl/history/ivh/frame_theorie.html (2001-01-20).
2 Carlén-Wendels, Thomas, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, Andra upplagan,
Stockholm 1998, s. 29 f. och  SOU 2000:30, s. 25.
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knöts till ARPANET och i slutet av 1970-talet bestod nätverket av drygt 150
noder.3

Tekniken för pakettransport utvecklades kontinuerligt och i mitten av 1970-
talet presenterades det kommunikationsprotokoll som används än idag.
Detta kommunikationsprotokoll kallas Transmission Control Protocol/
Internet Protocol (TCP/IP) och möjliggjorde en mycket snabbare kom-
munikation än vad som tidigare varit möjlig. Därmed kunde antalet noder
inom ARPANET ökas väsentligt och dessutom kunde andra nätverk
anslutas till ARPANET. Förutom en sammankoppling av olika datorer knyts
således olika nätverk till varandra, vilket möjliggörs av att alla använder det
gemensamma kommunikationsprotokollet TCP/IP. Sammankopplingen av
olika nätverk är just det som i dagligt tal utgör Internet, det vill säga ett
nätverk av nätverk.4

TCP/IP är som namnet avslöjar egentligen två olika protokoll. Funktions-
uppdelningen innebär att TCP delar upp informationen i paket och IP ser till
att paketen transporteras till rätt mottagare. Hos mottagardatorn sätter sedan
TCP samman informationspaketen till det ursprungliga meddelandet. Vid
avsändandet förser TCP paketen med kontrollsummor vilka kontrolleras hos
mottagardatorn varvid felaktiga eller försvunna paket sänds om. Finessen
med systemet är att varje enskilt informationspaket kan ta sig fram på egen
hand vilket dessutom sker utan någon förutbestämd färdväg. Detta innebär
att om en förbindelse är bruten eller hårt trafikbelastad söker sig paketet en
alternativ väg. Denna egenskap är avgörande för att ett så stort nätverk som
dagens Internet skall fungera över huvud taget.5

Under början av 1980-talet anslöts allt fler nätverk till Internet. Bland annat
anslöts det första europeiska nätverket European UNIX network (EUnet)
1982 och det första svenska nätverket Swedish University Network
(SUNET) 1989/90. Det stora genombrottet för Internet med spridning till
gemene man och kommersiella intressenter kom dock först i början av
1990-talet i samband med introduktionen av World Wide Web-tekniken
(WWW). WWW-tekniken arbetades fram 1989-1992 av forskare vid
schweiziska Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) för att
möta de ökade svårigheterna att hålla reda på alla adresser på nätet.
Tekniken bygger på att man skall kunna förflytta sig mellan webbsidor och
dokument med hjälp av hypertextlänkar. Det hade visserligen redan tidigare

                                                
3 Ibidem.
4 SOU 2000:30, s. 26.
5 Carlén-Wendels, Thomas, A.a., s. 30.
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varit möjligt att förflytta sig inom dokument med hjälp av hypertextlänkar.
Den nya tekniken innebar emellertid att det dessutom blev möjligt att länka
mellan olika dokument och datorer. WWW-tekniken är mycket användar-
vänlig och medför att man genom att klicka på en länk kan förflytta sig
direkt från en Internethemsida till en annan.6

I samband med att WWW-tekniken utvecklades skapade CERN ett särskilt
transportprotokoll, Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) samt ett nytt
sidbeskrivningsspråk, HyperText Markup Language (HTML), vilket är ett
slags kodsystem för att formatera dokument för Internet. Detta skapade i sin
tur förutsättningar för utvecklingen av de webbläsarprogram som används
idag, till exempel Netscape Navigator och Microsoft Explorer. WWW-
tekniken har som tidigare nämnts inneburit en enorm ökning av antalet
datorer anslutna till Internet. När WWW-tekniken introducerades i början av
1990-talet var antalet anslutna datorer drygt en halv miljon. Idag är antalet
uppe i drygt sextio miljoner och ökar ständigt.7

2.3  Domännamn

När information skickas över Internet med hjälp av transportprotokollet IP
på sätt som redogjorts för ovan, krävs det att varje dator i nätverket tilldelas
en unik adress för att informationen skall hitta rätt. Denna adress kallas IP-
adress och utgörs av en unik nummerserie som tilldelas respektive dator
inom nätverket. Eftersom IP-adresserna utgörs av längre nummerserier är de
svåra att komma ihåg. För att öka användarvänligheten har därför så kallade
domännamn utvecklats. Domännamn är vanliga ord som fungerar som
kännetecken för de numeriska IP-adresserna. Datorerna översätter domän-
namnen till IP-adresser och vice versa genom en TCP/IP tjänst som kallas
Domain Name System (DNS). DNS håller också reda på alla de olika
adresserna inom nätverket.8

Domännamn är hierarkiskt uppbyggda och består av en toppdomän (Top
Level Domain, TLD) som sista led i namnet samt en eller flera under-
domäner (Second Level Domains, SLD). Om det finns flera underdomäner
kallas den närmast under toppdomänen för huvuddomän. Domännamnet
www.domannamnsutredningen.gov.se utgörs till exempel av toppdomänen

                                                
6 Carlén-Wendels, Thomas, A.a., s. 31 och SOU 2000:30, s. 26.
7 Ibidem.
8 SOU 2000:30, s. 27 f.

http://www.domannamnsutredningen.gov.se/
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.se och underdomänerna .gov och .domannamnsutredningen, där .gov utgör
huvuddomänen.9

Syftet med domännamnens hierarkiska uppbyggnad är att underlätta lokali-
seringen av olika hemsidor. De servrar som hanterar domännamnsinforma-
tion kallas DNS-servrar. När ett meddelande skickas över Internet från en
dator till en annan, ges informationen om var den mottagande datorn finns
efterhand som meddelandet passerar olika DNS-servrar på vägen. I det ovan
nämnda exemplet hänvisas avsändarens meddelande först till den DNS-
server som har information om toppdomänen .se. Från DNS-servern för
toppdomänen .se skickas sedan meddelandet vidare till DNS-servern för
.gov som i sin tur skickar meddelandet till den sista servern som kan
identifiera den aktuella hemsidan.10

Systemet bygger således på att olika DNS-servrar pekar ut nästa server i
kedjan. De servrar som finns överst i denna hierarki kallas rot-servrar och
det är de som utgör den första länken i kedjan och pekar ut de servrar som
hanterar toppdomänerna. Om en DNS-server i kedjan av någon anledning
inte är operativ kan meddelandet inte vidareförmedlas. Därför finns det av
säkerhetsskäl flera DNS-servrar på samma nivå i hierarkin med kopierad,
även kallad speglande, information. Servrarna med kopierad information
kallas spegelservrar eller slavservrar, och den server som informationen
kopieras ifrån kallas auktoritativ server eller moderserver. Om moderservern
inte fungerar används automatiskt någon av spegelservrarna för att vidare-
förmedla meddelandet. Till exempel finns det för den svenska toppdomänen
.se cirka tio spegelservrar med DNS-information.11

Toppdomänerna delas in i generiska (generic TLD, gTLD) och nationella
(country code TLD, ccTLD).12 Från början var Internet en intern ange-
lägenhet för ett relativt litet antal universitets- och myndighetsnät. Det var
naturligt att dessa olika nät fick egna namn och därmed blev domäner. För
att kunna klassificera de olika näten skapades dessutom systemet med
generiska toppdomäner som pekade ut under vilket verksamhetsområde de
olika näten sorterade. I takt med att Internet växte även utanför USA
bildades de nationella toppdomänerna. Idag har de flesta länder sin egen
nationella toppdomän. De nationella toppdomänerna utgörs av tvåstaviga

                                                
9 Toppdomänen .se är den svenska nationella toppdomänen och huvuddomänen .gov
indikerar att domänen sorterar under regeringen. SOU 2000:30, s. 28.
10 SOU 2000:30, s. 28 f.
11 SOU 2000:30, s. 29.
12 De nationella toppdomänerna för Sverige, .se, och Danmark, .dk, behandlas nedan i
avsnitt 4 respektive 6 och de generiska toppdomänerna behandlas i avsnitt 7.
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nationsförkortningar, till exempel .se för Sverige, .dk för Danmark och .fi
för Finland. Totalt finns det idag drygt 240 olika toppdomäner i världen,
nationella och generiska inräknade.13

                                                
13 För samtliga toppdomäner se www.iana.org (2001-01-23). Carlén-Wendels, Thomas,
A.a., s. 130 f. och SOU 2000:30, s. 30.
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3 Domännamn och
känneteckensrätt

3.1  Inledning

I detta avsnitt behandlas domännamns betydelse för känneteckensrätten. De
konflikter som uppstår kring domännamn är ofta av känneteckensrättslig
karaktär. Vanligt är att någon annans varumärke eller firma i ond tro
registreras som domännamn. Det förekommer i princip tre olika anledningar
till att sådana registreringar görs. För det första finns det de som registrerar
någon annans kännetecken som domännamn för att sedan försöka sälja
tillbaka domännamnet till den ”rättmätige” ägaren. Detta kallas på engelska
”domain grabbing”, ”name napping” eller ”cybersquatting” och på svenska
”domännamnsstöld”. För det andra registreras annans kännetecken som
domännamn för att använda det till politiska, sociala eller religiösa ändamål.
Slutligen sker registrering av annans kännetecken som domännamn för att
utnyttja kännetecknet på ett traditionellt sätt, det vill säga för att på
hemsidan sälja varor eller tjänster av samma eller liknande slag som de den
rättmätige känneteckensinnehavaren säljer eller på annat sätt dra nytta av
kännetecknets goodwill.14 Ett domännamn kan dock även registreras utan att
användas eller bjudas till försäljning varvid andra hindras från att använda
det.

3.2  Varumärke och firma

Varumärke är ett kännetecken som en näringsidkare använder för att
särskilja de varor och tjänster han säljer från andra näringsidkares varor och
tjänster. Firma är den benämning under vilken en näringsidkare driver sin
verksamhet. Skillnaden mellan varumärke och firma ligger således i känne-
tecknets funktion. Varumärket symboliserar en viss näringsidkares varor,
medan firman symboliserar själva rörelsen.15

Skydd för varumärken och firmor uppkommer på samma sätt. Skyddet
uppkommer antingen genom registrering eller genom en så omfattande
användning av kännetecknet att detta blir inarbetat. Ett kännetecken anses

                                                
14 Vergani, Giorgio Nicolò, Electronic Commerce and Trade Marks in the United States:
Domain Names, Trademarks and the ”Use in Commerce Requirement” on the Internet,
European Intellectual Property Review, Vol. 21, Issue 9, 1999, s. 451.
15 Bernitz, Ulf (m.fl.), Immaterialrätt, Sjätte upplagan, Stockholm 1998, s. 160.
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vara inarbetat när det är känt inom en betydande del av den krets till vilken
det riktar sig. För såväl varumärke som kännetecken gäller en ensamrätt till
kännetecknet för innehavaren av känneteckensrätten. Ingen annan än känne-
tecknets innehavare får använda det skyddade kännetecknet eller ett med det
skyddade kännetecknet förväxlingsbart sådant. Enligt huvudregeln är
skyddet för varumärken begränsat till varor av samma eller liknande slag
som dem varumärket är registrerat eller inarbetat för. På samma sätt är
skyddet för firmor begränsat till verksamhet av samma eller liknande slag
som den för vilken firman är registrerad eller inarbetad.16 Varumärkes- och
firmarätten regleras i Varumärkeslagen (1960:644) (VML) respektive
Firmalagen (1974:156).

3.3  Domännamn som kännetecken

Domännamnets ursprungliga funktion är av en teknisk karaktär som
påminner om den som ett telefonnummer, telefaxnummer eller en postadress
har. Syftet med domännamnet är att komma till den önskade hemsidan via
domännamnssystemet, DNS. Vad DNS gör är att konvertera domännamnet
till dess numeriska motsvarighet för att hitta den önskade sidan på Internet.
Domännamnet är till för att göra det enkelt för användaren att komma ihåg
namnet på och därmed hitta den önskade sidan på Internet. Det naturliga för
en verksamhet som vill exponera sig på Internet är att använda ett
domännamn som användaren förknippar med verksamheten, till exempel
verksamhetens firma eller ett varumärke som verksamheten är känd för.
Därmed uppstår en koppling mellan domännamn och kännetecken, där
domännamnet får en funktion som identifikationsmedel. Denna koppling
mellan domännamn och kännetecken förstärks av att domännamn ofta
används i företags marknadsföring, till exempel i samband med att domän-
namn framhävs i reklam för företaget. Domännamnet fungerar som en
informationslänk mellan företaget och konsumenterna.17

Ett varumärke karaktäriseras särskilt av följande funktioner. Den centrala
funktionen är av marknadsstyrande art. Varumärket utgör en länk till kund-
kretsen, bland annat genom företagets reklamåtgärder. Varumärket har även
en ursprungsangivelsefunktion såtillvida att kunderna antar att vissa märkta
varor härrör från ett visst företag. Även om företaget inte är känt har
varumärket en individualiseringsfunktion eftersom kunderna i så fall för-

                                                
16 Bernitz, Ulf (m.fl.), A.a., s. 160.
17 Pawlo, Mikael, Domännamnets juridiska status, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 1998,
s. 146 f. och Wallberg, Knud, Om brug av varemaerker og domaenenavne på Internettet,
Ugeskrift for Retsvaesen, 1997, Afdeling B, s. 25 f.
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knippar varumärket med en viss typ av varor. Varumärken har också en
faktisk garantifunktion, eftersom företagen gör sitt yttersta för att bibehålla
kvaliteten hos märkta varor. Företaget riskerar annars att varumärket och
varan får dåligt rykte.18

Ett domännamn kan sägas ha en individualiseringsfunktion, eftersom
domännamnet på en webbsida kopplas ihop med den information eller de
varor som erbjuds på sidan. Domännamnet kan också anses ha erhållit en
individualiseringsfunktion redan när kunden sett varor med domännamnet
som varumärke i den fysiska verkligheten.19 Vidare hävdas att domän-
namnets funktion som förbindelselänk mellan företaget och dess kundkrets
medför att domännamnet utgör ett varumärke i rättslig mening.20 Av den
doktrin som finns på området framgår således att det inte kan göras någon
större skillnad mellan användandet av ett varumärke eller en firma och ett
likalydande domännamn bakom vilket domännamnets innehavare mark-
nadsför och säljer sina varor och tjänster.

3.4  Domännamn och känneteckensintrång

Registrering av annans varumärke som domännamn utgör inte i sig ett
varumärkesintrång. Det krävs att domännamnet faktiskt används som
kännetecken för varor eller tjänster i en näringsverksamhet.21 Således kan
inte ren passivitet leda till varumärkesintrång, även om intentionerna med
registreringen är att sälja eller hyra ut domännamnet. Vidare kan privat eller
ideell användning av domännamnet inte utgöra varumärkesintrång. Domän-
namnet måste ha använts i ett kommersiellt sammanhang. För att ett
domännamn skall anses använt i näringsverksamhet krävs det att domän-
namnet leder till en webbsida som innehåller något som utgör ett led i en
yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art. Webbsidan kan till
exempel innehålla information, marknadsföring eller varuförsäljning. Inne-
hållet på och syftet med webbsidan bör vidare vara av viss varaktighet och
inte användas som en engångsföreteelse.22

                                                
18 Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, Sjätte upplagan,
Stockholm 2000, s. 318 f.
19 Heveus, Erika, Varumärken i globala nätverk, Institutet för immaterialrätt och marknads-
rätt vid Stockholms Universitet, nr. 90, Stockholm 1997, s. 51 f.
20 Lundberg, Johan, Internet, domännamn och svensk rätt – särskilt om så kallade domän-
stölder, Uppsala 1997, s. 80 och Thunman, Åsa och Åkerman, Richard, Jurisdiktions- och
lagvalsproblem på Internet, Juridisk Tidskrift, 1997-98, s. 451.
21 Jämför 4 § 1 st VML: ”Rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 §§ innebär, att annan
än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart känne-
tecken för sina varor…”. Lundberg, Johan, A.a., s. 76.
22 Heveus, Erika, A.a., s. 47 ff.



17

I det amerikanska rättsfallet Panavision v. Toeppen23 fattade domstolen ett
vägledande beslut angående vad som skall anses utgöra intrång i varu-
märkesrätt i samband med registrering av domännamn. Fallet involverade
Panavision International, ägare till varumärkena ”Panavision” och ”Pana-
flex”, och domännamnsregistranden Mr Toeppen. Toeppen registrerade
Panavisions varumärken som domännamn under toppdomänen .com och
försökte sedan sälja tillbaka domännamnen till Panavision. Mot anklagandet
om varumärkesintrång försvarade sig Toeppen med argumentet att hans
registrering av Panavisions varumärken som domännamn inte utgjorde
användning av varumärken i näringsverksamhet och därför kunde registre-
ringen i sig inte utgöra varumärkesintrång. Domstolen höll med om att
registreringen av varumärket som domännamn inte i sig utgjorde an-
vändning i näringsverksamhet. Däremot fastslog domstolen att registre-
ringen av domännamnet samt försöket att sälja tillbaka domännamnet till
varumärkesinnehavaren utgjorde användande i näringsverksamhet och där-
med var agerandet straffbart som varumärkesintrång.

Det spelade enligt domstolen ingen roll att varumärket inte använts i
anslutning till en produkt eller en tjänst. Toeppens användning av varu-
märket i näringsverksamhet bestod i att han försökte sälja varumärket i form
av ett domännamn till den rättmätige varumärkesinnehavaren. Närings-
verksamheten består alltså i att registrera ett känt varumärke som domän-
namn och sedan sälja tillbaka domännamnet till den rättmätige ägaren.
Denna näringsverksamhet bygger på företagens önskan att använda sina
varumärken som domännamn samt kalkyleringen att det blir billigare för
företagen att köpa tillbaka domännamnet än att processa om det.24 Det kan
konstateras att domstolen i det aktuella fallet tilldelar varumärket ett
kommersiellt egenvärde utan samband med de produkter eller tjänster som
varumärket representerar.

För att agerandet skall utgöra varumärkesintrång krävs troligen att domän-
namnsinnehavaren faktiskt försökt sälja tillbaka domännamnet till varu-
märkesinnehavaren. Att någon registrerar annans varumärke eller firma som
domännamn utan att använda detta i näringsverksamhet kan dock få stor
betydelse för varumärkesinnehavaren, som då förhindras att registrera sitt
varumärke eller sin firma som domännamn.

Det kan vara till stor skada för ett företag att inte kunna registrera sitt
varumärke eller sin firma som domännamn på grund av att någon annan

                                                
23 Panavision International L.P. v. Toeppen, 141 F. 3d 1316 (9th Cir. 1998).
24 Vergani, Giorgio Nicolò, A.a., s. 451 f.
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registrerat och använder domännamnet i annat syfte. Att domännamn har ett
kommersiellt värde ifrågasätts knappast längre. Idag kan ett företags hem-
sida med funktion som reklampelare och informationslänk ha avgörande
betydelse för ett företags kommersiella framgång. Det är därmed väsentligt
för företaget att kunna registrera sin firma eller sitt varumärke som
domännamn för att kunderna lätt skall kunna hitta dem på nätet. Det är
också viktigt för företagen att kunderna, när de söker på företagets firma
eller varumärke som domännamn, inte hamnar på en hemsida som företaget
inte står bakom.

I Sverige har två fall som rör domännamnsintrång kommit upp i domstol.
Det ena fallet avgjordes i tredskodom och det andra i en förlikning. Någon
reell prövning av rätten till ett domännamn har därmed ännu inte skett inom
svensk rätt. Det första fallet involverade Mobicom HB och Mobile
Communication Europe AB (Mobile).25 Mobicom hade registrerat firman
Mobicom HB samt varumärket MOBICOM. Trots detta hade Mobile
registrerat domännamnet mobicom.net och marknadsförde sina varor och
tjänster under denna webbsida. Mobicom ansåg att Mobile:s domän-
namnsregistrering var till förfång för Mobicom, enär registreringen hindrade
Mobicom att registrera och använda sitt kännetecken och sin firmadominant
under toppdomänen .net. Vidare ansåg Mobicom att registreringen bidrog
till förväxlingsrisk mellan Mobile och Mobicom. Efter tredskodom och i
enlighet med Mobicom:s yrkande dömde tingsrätten Mobile att låta
avregistrera domänadressen mobicom.net alternativt omedelbart upphöra att
marknadsföra varor och tjänster under domännamnet. Någon prövning
skedde alltså aldrig i domstolen och eftersom domen är en tredskodom
saknar den prejudikatverkan.

Det andra fallet rörde rätten till domännamnet gustavsberg.com. Gustavs-
berg VVS AB (Gustavsberg) hade registrerat både varumärket och firman
GUSTAVSBERG. Stig och Britt-Marie Johansson Investment i Floda AB
(SBJ Investment) registrerade domännamnet gustavsberg.com och på hem-
sidan angavs endast ”Welcome to the future website of Gustavsberg.com”.
Enligt Gustavsberg erbjöd sig SBJ Investment att överföra adressen till
Gustavsberg mot en ersättning på 100 000 kronor. Gustavsberg yrkade att
tingsrätten skulle förbjuda SBJ Investment att använda hemsidan med
domännamnet gustavsberg.com som kännetecken för sin verksamhet samt
att överföra domännamnsregistreringen till Gustavsberg alternativt av-
registrera domännamnsregistreringen. Till grund för sitt yrkande åberopade

                                                
25 Stockholms tingsrätt, Mål nr T7-102-98.
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Gustavsberg bland annat att SBJ Investment använt varumärket genom att
såväl registrera hemsidan med adressen gustavsberg.com som att förse
hemsidan med text samt erbjuda domännamnet till försäljning till Gustavs-
berg. Gustavsberg åberopade till grund för sitt yrkande också Toeppen-
fallet.26 Fallet avgjordes dock i en förlikning och någon domstolsprövning
blev aldrig aktuell.

                                                
26 Stämningsansökan till Alingsås tingsrätt, Akt T1829, 1998.
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4 Det svenska
domännamnssystemet

4.1  Inledning

Om förslaget i Domännamnsutredningens betänkande ”.se?” genomförs
innebär det en stor förändring av det nuvarande nationella domännamns-
systemet i Sverige. Om allt går enligt Domännamnsutredningens planer
skall förändringarna vara genomförda senast den 31 december 2000.27 I
detta avsnitt görs en kortfattad genomgång av det svenska nationella domän-
namnssystemet som det ser ut idag28. Syftet är att ge läsaren en överblick
över dagens system för att bättre förstå vidden av de förändringar som
föreslås av Domännamnsutredningen. Först behandlas organisationen i
korthet. Detta arbete är inriktat på frågor kring regelverket. Organisations-
frågor kommer därför inte att behandlas lika ingående. En viss genomgång
av organisationen krävs dock för att få en helhetsbild av systemet. Därefter
behandlas regelverket med hänsyn tagen till de ändringar som trädde i kraft
den 3 april 2000. Slutligen beskrivs det nuvarande konfliktlösningssystemet.

4.2  Organisationen

Stiftelsen Internet Infrastruktur (II-stiftelsen)29 ansvarar för och driver
hanteringen av den svenska nationella toppdomänen .se. II-stiftelsen
grundades hösten 1997 av Internet Society i Sverige (ISOC-SE)30 som är en
svensk avdelning av Internet Society. ISOC-SE bildades i sin tur av
Swedish Network Users Society (SNUS)31 som är en ideell förening med
syfte att höja kunskapen om Internet. Innan ansvaret för det svenska
domännamnssystemet övergick till II-stiftelsen var detta delegerat till Björn
Eriksen, som numera är verksam vid Kungliga Tekniska Högskolan
Network Operation Center (KTHNOC). Det är den amerikanska organisa-
tionen Internet Assigned Numbers Authority (IANA)32 som ursprungligen
delegerade ansvaret för det svenska nationella domännamnssystemet till

                                                
27 SOU 2000:30, s. 93.
28 Läs juli 2000.
29 Se vidare www.iis.a.se (2000-07-27).
30 Se vidare www.isoc-se.a.se (2000-07-27).
31 Se vidare www.snus.se (2000-07-27).
32 Se vidare www.iana.org (2000-07-27).
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Björn Eriksen. IANA hade då det övergripande ansvaret för tilldelningen av
IP-adresser.33

II-stiftelsen har bildat Network Information Centre Sweden AB (NIC-SE)34,
som är ett av II-stiftelsen helägt aktiebolag. NIC-SE har till uppgift att sköta
den praktiska hanteringen av domännamnen. NIC-SE har i sin tur certi-
fierade ombud som sökanden av ett domännamn vänder sig till. Dessa
ombud vidareförmedlar ansökan till NIC-SE som prövar ansökan.
Registrering sker enligt NIC-SE:s allmänna villkor.35 Vid prövningen av
ansökan, den så kallade förprövningen, är NIC-SE bunden av de regler som
gäller för registrering av domännamn under .se. Reglerna arbetas fram av en
särskild nämnd, Nämnden för domännamnsregler (NDR)36, och fastställs av
II-stiftelsen.37

4.3  Regelverket

Ansvaret för att underhålla och utveckla domännamnsreglerna i Sverige
ligger på NDR. NDR har arbetat fram ett nytt regelverk, version 2.0, som
efter antagande av II-stiftelsen trädde i kraft den 3 april 2000. Regelverket i
sin helhet återges i bilagan. Det nya regelverket innebär en uppmjukning av
de gamla domännamnsreglerna. Nytt är bland annat att den så kallade
koncernregeln, som innebar att en koncern endast kunde ha en .se-adress,
försvinner. Nu kan såväl huvudfirmor som bifirmor och parallellfirmor
utgöra underlag för registrering av domännamn under toppdomänen .se. En
förutsättning för registrering av en firma som domännamn direkt under
toppdomänen .se är dock fortfarande att firman är registrerad hos Patent-
och registreringsverket (PRV) eller har tilldelats ett organisationsnummer av
annan svensk myndighet.38 Vidare kan verksamhet med registrerad firma
välja att, istället för direkt under toppdomänen .se, registrera sitt domän-
namn under den länsrelaterade huvuddomän där verksamheten har sitt säte.
Enskild firma med säte i Sverige, och som inte är registrerad hos PRV, kan
endast registrera firmanamnet som domännamn under länsrelaterad huvud-
domän och inte direkt under toppdomänen .se.39

                                                
33 Maunsbach, Ulf, Internet – ansvaret för domännamnstilldelning, Juridisk Tidskrift
1998/99, s. 319 f.
34 Se vidare www.nic-se.se (2000-07-27).
35 NIC-SE:s Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen ”.se”
finns på www.nic-se.se/allmanna-villkor.shtml (2000-08-04).
36 Se vidare http://ndr.iis.a.se/ (2000-07-27).
37 Maunsbach, Ulf, A.a., s. 320.
38 Se REGEL F i Domännamnsregler i Sverige (DRS), version 2.0, (Bilaga).
39 Se REGEL N i DRS, version 2.0.
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I och med det nya regelverket införs också en möjlighet att registrera
varumärken under huvuddomänen .tm.se. För att kunna registreras som
domännamn under huvuddomänen .tm.se måste varumärket dock antingen
vara registrerat hos PRV, registrerat och skyddat som internationellt känne-
tecken i enlighet med Madridprotokollet eller registrerat såsom gemenskaps-
varumärke (”EG-märke”) hos registreringsmyndigheten OHIM40 i Alicante,
Spanien.41 Vidare ges ideella föreningar möjlighet att registrera sina namn
under huvuddomänen .org.se, politiska partier kan registreras under .parti.se
och periodiska tidskrifter under .press.se.42

I ingressen till DRS, version 2.0 anges vad syftet med regelverket är. II-
stiftelsens vision för tilldelning av domännamn under toppdomänen .se
citeras och bland annat framhävs att:

”Domänen skall kännetecknas av stabilitet och säkerhet samtidigt som administrationen
skall vara snabb, flexibel, förutsebar och obyråkratisk.”43

NDR har vid utvecklandet av reglerna tagit hänsyn till II-stiftelsens vision
och förklarar i sitt syfte med reglerna hur de olika faktorerna uppfylls.
Stabilitet och säkerhet uppnås bland annat genom kravet på en i Sverige
registrerad namnrättighet för att få registrera namnet som ett domännamn.
Flexibilitet uppnås dels genom att reglerna är utformade som ramregler där
utfyllnad sker genom tolkning i praxis, dels genom användning av särskilda
underdomäner för olika verksamheter och företeelser. Förutsebarhet uppnås
genom de ”Förklaringar” som för tydlighetens skull bifogas regelverket och
som bland annat grundar sig på aktuell praxis.44 Avslutningsvis anför NDR
att med ett regelverk utformat enligt ovan kan systemet bli både snabbt och
obyråkratiskt.45

4.4  Konfliktlösning

Vid prövning av en ansökan om registrering av domännamn kan NIC-SE
avslå ansökan, om registreringen skulle strida mot ”Regler för registrering
av domännamn under toppdomänen ”.se””, gällande lag eller en laga kraft

                                                
40 Office of Harmonisation for the Internal Market (Trademarks and Designs), vanligen
kallat Harmoniseringskontoret.
41 Se REGEL G och I i DRS, version 2.0.
42 Se REGEL O, P respektive Q i DRS, version 2.0.
43 Ingressen till DRS, version 2.0. Se Bilaga.
44 Förklaringarna finns på www.iis.a.se/regler_app1.shtml (2000-08-04).
45 DRS, version 2.0. Se bilaga.
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vunnen dom eller beslut.46 NIC-SE kan på nyss nämnda grunder även
avregistrera ett domännamn. Avregistrering kan också ske om användaren
inte erlagt årsavgift till NIC-SE.47 Om NIC-SE avslår en ansökan om
registrering av domännamn eller avregistrerar ett domännamn kan sökanden
respektive innehavaren få beslutet omprövat av NIC-SE:s Nämnd för
omprövning (NNO). NNO prövar, med beaktande av vad användaren anfört,
huruvida NIC-SE:s beslut är förenligt med gällande regler för registrering av
domännamn under toppdomänen .se. Är användaren inte nöjd med NNO:s
beslut kan användaren begära överprövning av beslutet hos Nämnden för
överprövning av domännamn (NÖD).48 NÖD:s beslut i ärendet är slutgiltigt
och någon vidare prövning är inte möjlig.

De beslut NÖD fattar utgör praxis på området. Eftersom det nya regelverket
trädde i kraft så sent som den 3 april 2000, har någon praxis på de nya
delarna av regelverket inte bildats ännu. NIC-SE har dock antagit ett doku-
ment kallat ”Praxis för NIC-SE avseende domännamnsprövning”, DOP,
version 2.0, Rev B 2000-06-28.49 Denna praxis är ett utfall av diskussioner
mellan NIC-SE, NDR och NÖD. Tre till fyra gånger per år kommer denna
praxis att uppgraderas med hänsyn till de NÖD-beslut som då tagits. NIC-
SE förbehåller sig dock rätten att formulera denna praxis, eftersom det kan
hända olyckor i NÖD, såtillvida att beslut tas som inte faller inom reglerna.
Slutgiltigt är det domännamnsreglerna samt NDR:s förklaringar till reglerna
som gäller.50

                                                
46 5 § i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen ”.se”,
www.nic-se.se/allmanna-villkor.shtml (2000-08-04).
47 6 § i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen ”.se”,
www.nic-se.se/allmanna-villkor.shtml (2000-08-04).
48 7 § i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen ”.se”,
www.nic-se.se/allmanna-villkor.shtml (2000-08-04). Se vidare om NÖD på
www.iis.se/nod.shtml (2000-08-07).
49 Dokumentet finns på www.nic-se.se/anvisningar/praxis-for-nic-se-2_0b.html (2000-08-
07).
50 Information från Per Darnell, NIC-SE, 2000-08-07.



24

5 Betänkandet “.se?”

5.1  Inledning

Den 17 september 1998 bemyndigade regeringen chefen för Kommunika-
tionsdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att klarlägga hur
domännamn bör hanteras inom den svenska delen av Internet.51 Utredningen
antog namnet Domännamnsutredningen och ett betänkande överlämnades
den 31 mars 2000.52 Enligt direktivet skulle utredningen bland annat kart-
lägga och utvärdera den nu befintliga organisationen av tilldelning och
registrering av domännamn med avseende på funktion, tillgänglighet,
prissättning, insyn och ansvarsfrågor, analysera behovet av och undersöka
möjligheterna till lösning av tvister om tilldelat domännamn samt lämna de
författningsförslag som utredningen ger upphov till.

Bakgrunden till direktivet är den kraftigt ökande betydelsen av Internet i
Sverige och i övriga världen. Företag, myndigheter och enskilda blir mer
och mer beroende av Internet samtidigt som domännamn får en viktig
funktion för att söka information och för att bedriva affärsverksamhet på
Internet. Regeringen anser det därför vara ett samhällsintresse att den
svenska delen av Internet fungerar väl och att domännamn i Sverige
handhas på ett sätt som garanterar god tillgänglighet. Utgångspunkten för
utredningen var därför att granska och utvärdera hur domännamn under
toppdomänen .se behandlas, och därvid skulle den enskilde användarens
behov särskilt beaktas. Syftet med detta arbete är att diskutera frågor kring
domännamnskonflikter. Därför behandlas Domännamnsutredningens be-
tänkande endast avseende förslag kring regelverk och konfliktlösning.
Andra stora områden som utredningen tar upp, till exempel organisation och
ansvarsfrågor kring domännamnssystemet, behandlas inte här.

5.2  Målet med domännamnssystemet

Domännamnsutredningen gör bedömningen att det huvudsakliga målet med
det svenska domännamnssystemet är att den svenska toppdomänen .se blir
en naturlig hemvist för alla användare med en koppling till Sverige. Domän-
namnsutredningen stöder denna bedömning bland annat på uttalanden i
                                                
51 Kommittédirektiv 1998:71, ”Utredning avseende domännamn inom den svenska delen av
Internet”.
52 Betänkandet ”.se?”, SOU 2000:30.
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budgetpropositionen för år 2000, där regeringen skriver att det är statens
ansvar att se till att förutsättningarna för utveckling av IT är goda samt att
hinder som försvårar eller försenar utvecklingen avlägsnas. Regeringen
skriver också att den elektroniska handeln skall stimuleras och att regler
som förhindrar utvecklingen av det digitala samhället skall tas bort. Vidare
framgår av direktiven till Domännamnsutredningen att det är ett samhälls-
intresse att hanteringen av domännamn under toppdomänen .se fungerar väl.
Domännamnsutredningen åberopar även II-stiftelsens vision för den svenska
toppdomänen .se. Ur ingressen till DRS, version 2.0, framgår att II-
stiftelsens vision är att toppdomänen .se skall utvecklas till en naturlig hem-
vist för alla användare som har koppling till Sverige. II-stiftelsen uttalar att:

”Den nationella toppdomänen .se skall vara den naturliga hemvisten för alla användare
som har koppling till Sverige. Detta skall åstadkommas utan att framtida teknisk
utveckling eller uppkomsten av nya tjänster äventyras eller försvåras.”53

Domännamnsutredningen anger också att tillgången till domännamn är
avgörande för företags möjligheter att bedriva handel och annan verksamhet
på Internet. Därför är det enligt utredningen viktigt för att stimulera
företagandet och tillväxten i Sverige att nya företag ges möjlighet att
registrera domännamn under toppdomänen .se.54

5.3  Det nuvarande regelverket

Målet med det svenska domännamnssystemet, som det angetts ovan, till-
godoses enligt Domännamnsutredningen inte med det svenska regelverket.
Utredningen pekar bland annat på en jämförelse med de nordiska grann-
länderna Danmark, Norge och Finland. Denna jämförelse visar att antalet
nya registreringar per år av domännamn under den nationella toppdomänen
ökar för Danmark, Norge och Finland samtidigt som de minskar för Sverige.
Störst är skillnaden i förhållande till Danmark, som 1999 var uppe i cirka
65000 nyregistreringar per år jämfört med Sverige, som 1999 bara hade
cirka 10000 nyregistreringar per år. Den 31 december 1999 hade Danmark
sammanlagt 140000 domännamnsregistreringar under .dk jämfört med
80000 för Sverige under .se. Den 28 februari 2001 är skillnaden ännu större
med 270557 domännamn registrerade under .dk jämfört med 82347 under
.se.55 Om den hittillsvarande utvecklingen med antalet nyregistreringar per

                                                
53 Ingressen till DRS, version 2.0. Se Bilaga.
54 SOU 2000:30, s. 52 f.
55 Se www.dk-hostmaster.dk/domaincount/summary.txt och www.domainstats.com (2001-
02-28).
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år fortsätter kommer skillnaden i det sammanlagda antalet domännamns-
registreringar mellan Danmark och Sverige att öka drastiskt. I beaktande av
nämnda siffror skall hänsyn också tas till skillnader mellan Danmark och
Sverige med avseende på ekonomi och befolkningsmängd. Domännamns-
utredningen pekar även på det faktum att många domännamnsanvändare
med en naturlig koppling till Sverige registrerar sina domännamn under
andra toppdomäner än den svenska .se. Populärast är den generiska topp-
domänen .com, men även den nationella toppdomänen .nu är flitigt använd
av svenska domännamnsinnehavare. Utredningen uppskattar att närmare två
tredjedelar av alla svenska domännamnsanvändare finns registrerade under
andra toppdomäner än den svenska .se och att andelen ökar.56

Domännamnsutredningen gör också en bedömning av det nya regelverk för
den svenska toppdomänen, version 2.0, som trädde i kraft den 3 april 2000.
Det nya regelverket innebär framförallt två stora förändringar för företagen.
För det första blir det möjligt att registrera varumärken under huvud-
domänen .tm.se. Domännamnsutredningen gör dock bedömningen att det är
av stor vikt för företagen att kunna registrera ett varumärke direkt under
toppdomänen .se. För den som söker på nätet är det svårare att hitta om
webbplatserna är registrerade under olika huvuddomäner än om de är
registrerade direkt under toppdomänen. Användandet av huvuddomäner
anses därför vara negativt för företagen och medför att många användare
hellre registrerar varumärket direkt under andra toppdomäner.57

För det andra innebär det nya regelverket att ett företag får möjlighet att
registrera mer än ett domännamn under toppdomänen .se, vilket inte var
möjligt tidigare. Nu kan ett företag registrera ett domännamn för varje
verksamhetsgren inom företaget. De nya reglerna förändrar dock inte det
faktum att en förprövning krävs innan ett domännamn kan registreras.
Reglerna som tillämpas vid förprövningen inskränker användarnas möjlig-
heter att registrera domännamn.58

För registrering av en firma som domännamn direkt under .se krävs
fortfarande att firman är registrerad hos PRV eller har tilldelats ett organisa-
tionsnummer av annan svensk myndighet. Vidare krävs för registrering
under .tm.se en redan registrerad varumärkesrätt. Därmed utesluts dels de
som har inarbetade varumärkesrätter, dels de som ej ännu erhållit en
registrerad varumärkesrätt. Utredningens slutsats blir att de förändringar

                                                
56 SOU 2000:30, s. 54 f.
57 SOU 2000:30, s. 56 f.
58 Ibidem.
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som det nya regelverket för med sig inte innebär att målet med det svenska
domännamnssystemet uppnås, nämligen att den svenska toppdomänen .se
skall bli en naturlig hemvist för alla domännamnsanvändare med koppling
till Sverige.59

5.4  Domännamnsutredningens förslag

5.4.1  Regelverket

Domännamnsutredningens förslag till förändring av regelverket bygger på
ett system med klara och enkla regler utan förprövning. Utredningens
undersökningar visar att det faktum att förhållandevis få domännamn
registreras under toppdomänen .se beror dels på det begränsande regelverket
som kräver att en registrerad firma kan uppvisas för att få ett domännamn
registrerat direkt under toppdomänen .se, dels på att samtliga domän-
namnsansökningar måste förprövas. Förslaget innebär att alla användare
med en koppling till Sverige skall få registrera ett domännamn direkt under
toppdomänen .se i den mån det sökta namnet är ledigt. Ingen förprövning
kommer att göras. Vad som krävs för att verksamheten skall anses ha en
koppling till Sverige anges inte närmare.60

Förslaget innebär vidare att den som vill registrera ett domännamn under
toppdomänen .se måste acceptera vissa avtalsvillkor. Bland annat skall
sökanden antingen ha hemvist i Sverige eller en verksamhet med koppling
till Sverige. Vidare måste sökanden acceptera att svenska lagar och regler
gäller samt att svenska domstolar har behörighet att pröva eventuella tvister
kring domännamnet. Vad avser skyldigheten att följa svenska lagar
specificeras detta till att sökanden skall följa de svenska reglerna beträffande
konsumentskydd, att domännamnet inte får utgöra intrång i någon annans i
Sverige giltiga känneteckensrätt samt att domännamnet inte får användas på
ett sådant sätt att det strider mot svenska regler om pornografi, hets mot
folkgrupp, diskriminering eller annars kan uppfattas som uppenbart
stötande. Ett användningskrav införs också dels för att motverka att domän-
namn registreras för att säljas vidare, dels för att domännamn som inte
används skall kunna göras registrerbara för andra. I det fall en domännamns-
innehavare inte följer det uppställda avtalet kan hävning av avtalet och
därmed avregistrering av domännamnet aktualiseras.61

                                                
59 SOU 2000:30, s. 57 f.
60 SOU 2000:30, s. 58.
61 SOU 2000:30, s. 59 f.
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Domännamnsutredningen föreslår också att särskilda regler införs under en
övergångsperiod innan domännamnen släpps fria för registrering. Under
denna begränsade övergångsperiod skall endast de med registrerade
känneteckensrätter kunna registrera de domännamn som överensstämmer
med det registrerade kännetecknet. Därmed får innehavare av registrerade
känneteckensrätter en sista möjlighet att använda sina kännetecken som
underlag för en domännamnsregistrering direkt under toppdomänen .se.
Efter övergångsperiodens slut får alla registrera vilka domännamn de vill
under förutsättning att domännamnet inte är upptaget.62

5.4.2  Konfliktlösning

En följd av att förprövningen slopas blir att andra än innehavarna av en
registrerad firma eller ett registrerat varumärke kan registrera dessa namn
som domännamn under toppdomänen .se. Om en sådan registrering utgör ett
känneteckensrättsligt intrång är registreringen inte tillåten. Därmed finns en
risk att många känneteckensrättsliga konflikter kring registreringen av
domännamn uppstår om förprövningen slopas. Detta är något kritikerna av
förslaget särskilt framhållit. Domännamnsutredningen gör dock bedöm-
ningen att det inte kommer att uppstå särskilt många känneteckensrättsliga
konflikter i det svenska systemet om förprövningen slopas. Den uppskatt-
ning utredningen gör pekar på att det endast kommer att uppstå någon
enstaka konflikt per år som går till prövning i domstol. Utredningen grundar
denna bedömning framförallt på en jämförelse med hur andra domännamns-
system utan förprövning fungerar.

Danmarks domännamnssystem lyfts fram som ett exempel på ett system
utan förprövning, där antalet känneteckensrättsliga konflikter kring domän-
namnsregistreringar varit obetydligt. I det danska domännamnssystemet
slopades förprövningen för drygt två år sedan, och fram till idag har endast
en känneteckensrättslig konflikt lett till prövning i domstol.63 Utredningen
tar vidare upp den generiska toppdomänen .com som ett exempel på ett
domännamnssystem utan förprövning som haft många känneteckensrättsliga
konflikter kring registrerade domännamn. Under senare år har cirka ett
hundratal sådana konflikter lett till prövning i domstol. Utredningen betonar
dock de skilda förutsättningarna för den generiska toppdomänen .com och
den svenska nationella toppdomänen .se. Dels finns det cirka 22 miljoner

                                                
62 SOU 2000:30, s. 60.
63 De danska reglerna ändrades den 15 januari 1997 genom att förprövningen togs bort.
Innan dess såg reglerna i stort sett likadana ut som de som gäller för den svenska
toppdomänen .se idag (september 2000). (Per Kølle, Adm. Direktör, DK Hostmaster A/S).
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registrerade domännamn under toppdomänen .com64, dels är process-
benägenheten i det amerikanska rättssystemet högre än i det svenska.65 Det
danska domännamnssystemet .dk och domännamnssystemet för de gene-
riska toppdomänerna behandlas vidare nedan i avsnitt 6 respektive 7.

Domännamnsutredningen räknar också upp ett antal faktorer som
utredningen menar kommer att bidra till att hålla antalet konflikter nere. Det
framhålls att införandet av ett användningstvång försvårar för dem som
registrerar domännamn endast i syfte att sälja dessa till innehavare av
registrerade kännetecken. Det kan här anmärkas att detta syfte med
användningstvånget relativt enkelt kan kringgås, genom att den som
registrerat domännamnet lägger upp en hemsida och på så sätt använder
domännamnet samtidigt som det bjuds till försäljning. Vidare poängterar
utredningen att avtalet som sökanden ingår innebär att denna accepterar att
användandet av domännamnet inte får utgöra intrång i en i Sverige gällande
känneteckensrätt. Som tidigare nämnts kan avregistrering komma ifråga om
användaren bryter mot det uppställda avtalet. Om en konflikt ändå uppstår
står de allmänna domstolarna till förfogande för prövning.66

Som en lösning på problemet med kostsamma och tidskrävande domstols-
prövningar, vilka särskilt missgynnar små aktörer, tar utredningen upp
frågan om införandet av ett särskilt konfliktlösningssystem likt det Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) antagit för de
generiska toppdomänerna. ICANN:s konfliktlösningssystem bygger på
tillämpningen av en liten nämnd som snabbt och billigt på förfrågan kan ta
ställning till om en domännamnsregistrering skett i ond tro. För att en
domännamnsregistrering skall anses ha skett i ond tro krävs att registre-
ringen gjorts i uppenbart syfte att missgynna en känneteckensinnehavare.
Om nämnden finner att så är fallet kan den besluta att domännamns-
registreringen skall upphävas.67 ICANN:s konfliktlösningssystem behandlas
vidare i samband med de generiska toppdomänerna i avsnitt 7.3.2.

Domännamnsutredningen menar att det system för konfliktlösning som
ICANN antagit har förutsättningar att utvecklas till en gemensam standard
som kan komma att tillämpas även för nationella toppdomäner. Därför bör
ICANN:s modell användas som mall om det skulle bli aktuellt att införa ett
liknande konfliktlösningssystem i Sverige. Utredningen gör dock den be-

                                                
64 Uppdaterad uppgift, se www.domainstats.com (2001-02-28).
65 SOU 2000:30, s. 65.
66 SOU 2000:30, s. 66.
67 SOU 2000:30, s. 66 f.
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dömningen att ett sådant konfliktlösningssystem inte kommer att behövas
för att hantera det svenska domännamnssystemet. Huvudargumentet för
detta är att risken för konflikter enligt utredningen framstår som liten. En
annan anledning är att en nämnd som upprättas för att hantera domän-
namnskonflikter troligen skulle upplevas som en myndighet av dem som
kom i kontakt med den. Vidare anses det inte önskvärt att känneteckens-
rätten skulle bli föremål för bedömning i andra organ än de allmänna
domstolarna. Även Varumärkeskommittén menar att det är viktigt att det
känneteckensrättsliga området behandlas enhetligt. Domännamnsutred-
ningen är dock inte främmande för att införa ett alternativt konflikt-
lösningssystem om behovet skulle visa sig uppstå.68 Avslutningsvis menar
utredningen således att antalet tvister avseende domännamn inte lär bli
många och att eventuella tvister bör hänvisas direkt till de allmänna
domstolarna.

                                                
68 SOU 2000:30, s. 66 ff.
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6 Det danska
domännamnssystemet

6.1  Inledning

Det danska domännamnssystemet är ett exempel på ett domännamnssystem
utan förprövning. Den svenska Domännamnsutredningen tar upp det danska
domännamnssystemet som ett exempel för att underbygga förslaget att
införa ett liknande system i Sverige. Ett vanligt argument för att inte ändra
det svenska domännamnssystemet från ett system med stark förprövning till
ett system helt utan förprövning är att antalet konflikter kring domännamns-
registreringar i så fall skulle öka dramatiskt. I Danmark har dock endast en
konflikt kring ett domännamn lett till domstolsprövning under de dryga två
år som systemet verkat utan förprövning.

I detta avsnitt behandlas det danska domännamnssystemet. Först redogörs
kort för organisationen. På samma sätt som i samband med det svenska
domännamnssystemet behandlas organisationen endast kortfattat för att
läsaren skall få en helhetsbild av systemet. Tyngden läggs istället vid regel-
verket, eftersom frågor kring detta har störst betydelse för frågeställningarna
i detta arbete. Regelverket tas upp efter att organisationen behandlats.
Slutligen redogörs för den domstolspraxis – i form av ett rättsfall – som
hunnit utvecklas på området sedan förprövningen slopades.

6.2  Organisationen

I Danmark är det stiftelsen Dansk Internet Forum (DIFO) som har det
övergripande ansvaret för hanteringen av den nationella toppdomänen .dk.
DIFO inrättades i juli 1999 av Internet Danmark Memorandum of Under-
standing (IDMou), som är en krets av institutioner, företag och privat-
personer som intresserar sig för Internets spridning och utveckling.69 I
februari 2000 beslutade ICANN70, efter samråd med det danska Forsknings-
departementet, att DIFO skulle överta ansvaret för den danska toppdomänen
.dk. DIFO:s uppgifter består i att fastställa de överordnade målen för den

                                                
69 Se vidare www.difo.dk/difo-hvad.html och www.difo.dk/vedt.html (2000-09-10).
70 ICANN är den organisation som i praktiken övertagit det internationella ansvaret för
domännamnsfrågorna från IANA och som bland annat fattar beslut om delegering av
uppdraget att hantera de nationella toppdomänerna. Se vidare www.icann.org (2000-09-10).
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danska delen av Internet samt ansvara för såväl administration som lösning
av tvister om domännamn under toppdomänen .dk. Ansvaret för den danska
toppdomänen innehades tidigare av TeleDanmark.71

Den dagliga administrationen av toppdomänen .dk har DIFO delegerat till
det av DIFO helägda aktiebolaget DK-Hostmaster. DK-Hostmaster är ett
icke vinstdrivande företag som uteslutande sysslar med registrering av
domännamn. Den praktiska administrationen av toppdomänen .dk sköttes av
DK-Hostmaster även när TeleDanmark ansvarade för domänen. DK-
Hostmasters och DIFO:s styrelser är numera identiska. Ansökan om att få
registrera ett domännamn under .dk görs via en så kallad registrator enligt
de danska reglerna för registrering av domännamn under toppdomänen
.dk.72

6.3  Regelverket

Nya danska regler om registrering, administration och konfliktlösning
rörande domännamn under toppdomänen .dk trädde i kraft den 22 februari
2000.73 Det nya regelverket utfärdades av DIFO kort efter det att DIFO
övertagit ansvaret för den danska toppdomänen .dk från TeleDanmark. De
nya reglerna förde med sig två viktiga nyheter. För det första infördes en
klagonämnd vars uppgift är att pröva om domännamnsregistreringar skett i
strid med dansk rätt eller gällande domännamnsregler. För det andra
infördes ett användartvång, som innebär att ett domännamn som registrerats
men inte används kan avregistreras efter det att användaren givits möjlighet
att återuppta användningen av domännamnet.74 Användartvånget försvårar
för eventuella domännamnstjuvar att registrera ett domännamn i väntan på
att kunna sälja det vidare.

Sedan DIFO utfärdade de nya reglerna för den danska toppdomänen i början
av år 2000 har vid ytterligare två tillfällen ändringar av regelverket gjorts.
Med ikraftträdande den 15 oktober 2000 ändrades reglerna avseende klago-
nämndens kompetens att avgöra dispyter kring domännamn som registrerats
före den 22 februari 2000 (datumet för de nya reglernas ikraftträdande).
Ändringen medförde att konflikter kring domännamn som registrerats före
den 22 februari 2000 endast skall behandlas av klagonämnden om inne-

                                                
71 Se www.dk-hostmaster.dk/dk/faq.html (2000-09-10).
72 Ibidem.
73 För Domännamnsreglerna se www.difo.dk/regler.html (2000-09-10).
74 Se punkt 2.4 f i Domännamnsreglerna (Version 01), www.difo.dk/regler.html (2000-09-
10).
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havaren av domännamnsregistreringen samtycker till det.75 Om innehavaren
av en sådan domännamnsregistrering inte samtycker till prövning inför
klagonämnden hänvisas klaganden till DIFO:s styrelse, som kan besluta om
strykning eller ändring av domännamnsregistreringen. För ett sådant beslut
krävs enhällighet i styrelsen och åtgärden syftar främst till fall där det anses
uppenbart att domännamnet registrerats för att användas i ond tro avseende
kolliderande namn- och varumärkesrättigheter. Om DIFO:s styrelse beslutar
att stryka eller ändra en domännamnsregistrering enligt ovan kan inne-
havaren av registreringen inom fjorton dagar från styrelsens beslut få detta
prövat inför klagonämnden som då har befogenhet att ta det slutliga beslutet
i frågan.76

Den andra och senaste ändringen av regelverket trädde i kraft den 1 januari
2001. Denna ändring innebär att registreringen av ett domännamn endast
görs för en begränsad tidsperiod av ett år. Därefter förnyas registreringen
om så önskas. Förändringen medför två saker. För det första blir det
billigare att registrera ett domännamn. För det andra skall den som
registrerar ett domännamn både vid registreringen och vid en senare
förnyelse av registreringen bekräfta att tillämpningen av DIFO:s regler för
registrering och användning av domännamn utgör en förutsättning för
upprätthållandet av domännamnsregistreringen. Syftet med detta förfarande
är att undanröja alla tvivel om att DIFO:s regler, och särskilt då bestäm-
melserna om hantering av domännamnsdispyter vid DIFO:s klagonämnd, är
bindande för domännamnsinnehavare.77 Dessa ändringar av regelverket
behandlas inte vidare här. Följande genomgång utgår ifrån de nya reglerna
som de såg ut då de infördes den 22 februari 2000.78

Redan innan det nya regelverket infördes den 22 februari 2000 registrerades
domännamn under den danska toppdomänen utan någon förprövning. Regi-
streringar av domännamn sker enligt ”först till kvarn”-principen, utan att
någon materiell prövning av registreringen görs.79 Det enda som krävs från
den som ansöker om registrering av ett domännamn, förutom rent formella
uppgifter, är att denne skriver under på att användningen av domännamnet
inte kränker tredje mans namn- eller varumärkesrättigheter eller i övrigt
strider mot dansk lagstiftning.80 Efter att DK-Hostmaster kontrollerat att det
                                                
75 Om dispyten rör ett domännamn som är registrerat efter ikraftträdandet av de nya
reglerna den 22 februari 2000 är innehavaren av registreringen skyldig att underkasta sig
klagonämndens prövning och beslut.
76 Se pressmeddelande www.difo.dk/prmed20000914.html (2001-01-03).
77 Se pressmeddelande www.difo.dk/prmed20001113.html (2001-01-03).
78 Domännamnsreglerna version 01.
79 Punkt 2.1 i Domännamnsreglerna (Version 01), www.difo.dk/regler.html (2000-09-10).
80 Punkt 2.2 (b) i Domännamnsreglerna, www.difo.dk/regler.html (2000-09-10).
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ansökta domännamnet inte är upptaget och att övriga formella krav är upp-
fyllda registreras domännamnet. I regelverket poängteras att eftersom DK-
Hostmaster inte företar någon prövning av domännamnet medför inte
registreringen någon rätt till de namn- eller varumärkesrättigheter som kan
höra till domännamnet.81 Vidare tar varken DIFO eller DK-Hostmaster
något ansvar för vilka domännamn som registreras och hur namnen
används. Eventuella invändningar mot registreringen eller användandet av
ett domännamn får riktas mot den som registrerat domännamnet.82

Vem som helst kan ansöka om registrering av ett domännamn under den
danska toppdomänen. Det krävs alltså ingen anknytning till Danmark. Det
är dock föga troligt att någon som inte har någon anknytning till eller några
intressen i Danmark skulle vilja registrera ett domännamn under topp-
domänen .dk. De generiska toppdomänerna har av naturliga skäl större inter-
nationell betydelse än de nationella.

Den nya klagonämnd som tillsatts för att hantera dispyter kring domännamn
regleras i avsnitt 5 i de danska domännamnsreglerna. Enligt dessa regler
skall klagonämnden bestå av tre medlemmar varav en skall vara domare
motsvarande svenskt hovrättsråd och tillika nämndens ordförande, en skall
ha dokumenterad sakkunskap inom immaterialrätt och slutligen en skall ha
särskild kunskap om Internet och Internetteknologi. I samband med
prövning av ärenden som involverar konsumentfrågor skall nämnden utökas
med en representant för konsument- respektive en för näringsintressen.83

Klagonämnden har kompetens att behandla frågor om huruvida en
domännamnsregistrering har skett i strid med antingen gällande dansk rätt
eller föreliggande domännamnsregler. Parterna erbjuds alltid möjligheten att
söka en förlikning innan saken läggs fram för besvärsnämnden. Av
regelverket framgår att sekreteraren som förbereder målet i en eventuell
förlikningsprocess skall föreslå parterna att samsas om domännamnet och på
den aktuella webbsidan ha länkar vidare till respektive parts egen webbsida.
Om den ena parten redan använder domännamnet kan denne begära rimlig
kompensation för att dela namnet med den andra parten. Sekreteraren kan
också föreslå parterna att den som registrerat annans varumärke som
domännamn, mot rimlig ekonomisk kompensation från innehavaren av
varumärket, lämnar ifrån sig domännamnet.84 Detta sista förfarande kan
                                                
81 Punkt 2.2 (e) i Domännamnsreglerna, www.difo.dk/regler.html (2000-09-10).
82 Punkt 2.9 i Domännamnsreglerna, www.difo.dk/regler.html (2000-09-10).
83 För nämndens nuvarande medlemmar se www.difo.dk/prmedklagenaevn.html (2000-09-
11).
84 Punkt 5.3 i Domännamnsreglerna, www.difo.dk/regler.html (2000-09-10).
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tyckas ligga nära syftet med domännamnsstölder, nämligen att lämna ifrån
sig domännamnet först sedan innehavaren av det aktuella kännetecknet
betalt för det. Regelverket talar dock endast om rimlig kompensation samt
syftar troligen till fall där domännamnsinnehavaren också använder domän-
namnet och inte registrerat det i syfte endast att sälja det vidare. Dessutom
står det den klagande parten fritt att inte godta en förlikning utan istället låta
klagonämnden avgöra frågan.

Om klagonämnden prövar fallet och kommer fram till att domännamnet
används i strid med antingen dansk lagstiftning eller föreliggande domän-
namnsregler, kan DIFO avregistrera domännamnet.85 Klagonämnden kan
förutom avregistrering besluta om överföring av domännamnsregistreringen
till klaganden. Om klagonämnden skall pröva fallet avgör nämndens
ordförande huruvida saken kan avgöras skriftligen eller om en muntlig för-
handling krävs.86 Ärendet skall dock alltid avgöras först efter muntlig
förhandling om det involverar konsumentfrågor och konsument- respektive
näringsrepresentanterna skall medverka.

Förutom ovannämnda regelverk finns det särskilda bestämmelser för
klagonämnden. Dessa bestämmelser behandlar bland annat administrativa
frågor kring förhandlingen och beslutsfattandet, jävsfrågor inom nämnden
och tystnadsplikt för medlemmarna i klagonämnden.87 Klagonämndens
första beslut i en domännamnsdispyt avgavs den 9 oktober 2000. Hittills har
sju olika fall avgjorts av klagonämnden och alla avgöranden offentliggörs
på DIFO:s hemsida.88

6.4  Praxis

Som nämnts ovan i avsnitt 5.4.2 har endast ett fall kring rätten till ett
domännamn prövats i domstol i Danmark sedan de danska domännamns-
reglerna ändrades och förprövningen togs bort i januari 1997. Denna dom
förkunnades den 18 augusti 2000 och fallet rörde en tvist kring varumärket
”Rolex”.89

Montres Rolex S.A. (Rolex) är ett schweiziskt företag som tillverkar
klockor. Redan 1964 registrerade Rolex varumärket ”Rolex” som ett figur-

                                                
85 Punkt 2.4 (b) i Domännamnsreglerna, www.difo.dk/regler.html (2000-09-10).
86 Punkt 5.3 i Domännamnsreglerna, www.difo.dk/regler.html (2000-09-10).
87 Se vidare www.difo.dk/f-orden.html (2001-01-04).
88 Se vidare www.difo.dk/klageafg.html (2001-02-28).
89 Montres Rolex S.A. mod John Fogtmann, V004900B-KJ.
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märke med namnet ROLEX under en femuddad krona. Varumärkes-
registreringen är tills vidare förnyad till 2004.

John Fogtmann är en lärare i Danmark som på sin fritid handlar med
begagnade klockor av märket Rolex. 1996 registrerade Fogtmann domän-
namnet www.rolex.dk samt e-postadressen ”@rolex.dk”. På hemsidan under
det aktuella domännamnet informerade Fogtmann om sin verksamhet.
Fogtmann använde också på hemsidan ”Rolex.dk” som ett firmanamn. 1998
uppmärksammade Rolex Fogtmanns användande av varumärket ”Rolex” i
sin e-postadress och som domännamn. Rolex uppmanade då Fogtmann att
avstå domännamnet ”rolex.dk” till fördel för Rolex vilket Fogtmann inte
gjorde. Fogtmann införde däremot en så kallad disclaimer på hemsidan i
vilken han frånsade sig alla anknytningar till Montres Rolex S.A. Fogtmann
har vidare registrerat andra domännamn och e-postadresser som innehåller
varumärket ”Rolex”, till exempel ”rolex4ever2.com” och ”rolex-2nd-hand”.
Dessa ytterligare registreringar gjordes efter det att Rolex väckt talan mot
Fogtmann.

Montres Rolex S.A. yrkade på att John Fogtmann skulle anses oberättigad
dels att fortsätta använda registreringen av e-postadressen ”@rolex.dk” och
domännamnet www.rolex.dk, dels att använda eller registrera andra e-post-
adresser och domännamn som innehåller ordet ”Rolex”. Parterna enades om
att Fogtmann omedelbart skulle avregistrera de aktuella adresserna om
Rolex’ yrkande bifölls.

Domstolen bedömde att Fogtmanns användning av e-postadresser och
domännamn där namnet ”Rolex” ingick utgjorde ett användande av varu-
märket i näringsverksamhet. Varumärket användes dessutom i samband med
omsättning av samma typ av varor (klockor) som varumärkesrätten om-
fattade. Därmed ansågs Fogtmanns användning av varumärket ”Rolex”
utgöra ett varumärkesintrång.

Domstolen ansåg vidare att Fogtmanns användande av varumärket och
firman ”Rolex” som firmabeteckning, domännamn och ”butiksfasad” på
Internet dels var ägnat att skapa en oriktig föreställning om Fogtmanns
förhållande till Rolex’ verksamhet, dels kunde medföra förväxling mellan
Fogtmanns och en del av Rolex’ verksamheter. Fogtmann ansågs använda
”Rolex” delvis på grund av namnets goda renommé. Således befanns
Fogtmanns användande av ”Rolex” vara vilseledande och i strid med god
marknadsföringssed och därmed ett brott mot marknadsföringslagen.

http://www.rolex.dk/
http://www.rolex.dk/
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Den omständighet att Fogtmann på sin hemsida infört en ”disclaimer” med
upplysningen att han inte har någon förbindelse med Rolex fann domstolen
inte ha någon betydelse. Fogtmann har redan genom användandet av
varumärket som ingångsnyckel och ”butiksfasad” på Internet skapat ett
kommersiellt intresse för produkten på ett sätt som utgör ett brott mot
varumärkeslagen och marknadsföringslagen. Domstolen biföll kärandens
yrkande och fastslog att Fogtmann skulle anses oberättigad att upprätthålla
registreringen av e-postadressen ”@rolex.dk” och domännamnet
www.rolex.dk samt att använda, registrera eller upprätthålla registreringen
av andra e-postadresser och domännamn där varumärket ”Rolex” ingår.
Domslutet medför att DIFO kan avregistrera domännamnet www.rolex.dk,
eftersom domännamnet i och med domslutet kan anses uppenbart användas i
strid med dansk lagstiftning.90 Det danska domslutet kan också få betydelse
för domännamnsregistreringen under den generiska toppdomänen .com. Hur
domännamnsdispyter under de generiska toppdomänerna hanteras behandlas
vidare i nästa avsnitt.

                                                
90 Punkt 2.4 (b) i Domännamnsreglerna, www.difo.dk/regler.html (2000-09-10).

http://www.rolex.dk/
http://www.rolex.dk/
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7 De generiska toppdomänerna

7.1  Inledning

Förutom det danska domännamnssystemet tar den svenska Domännamns-
utredningen upp den generiska toppdomänen .com som exempel på ett
domännamnssystem utan förprövning. Kring den generiska toppdomänen
.com har det till skillnad från den danska toppdomänen uppkommit många
domännamnstvister genom åren som prövats inför domstol. Som nämnts
ovan i avsnitt 5.4.2 är det dock en stor skillnad i antalet registrerade
domännamn under den internationellt använda toppdomänen .com och
under de nationella toppdomänerna .dk och .se. Dessutom anses process-
benägenheten vara avsevärt mycket större i det amerikanska rättssystemet
än i det danska och det svenska. I detta avsnitt skall domännamnssystemet
för de generiska toppdomänerna behandlas för att belysa hur ett stort och
välutvecklat domännamnssystem fungerar utan förprövning.

Till skillnad från de nationella toppdomänerna har de generiska toppdomä-
nerna ingen nationell anknytning. Istället är de generiska toppdomänerna
beskrivande med engelska förkortningar. De generiska toppdomänerna är:

.com (kommersiell aktivitet)

.net (nätverksoperatörer och liknande)

.org (icke vinstdrivande organisationer)

.int (internationella organisationer)

.edu (amerikanska utbildningsinstitutioner)

.gov (amerikanska myndigheter)

.mil (amerikansk militär verksamhet)91

De tre första toppdomänerna .com, .net och .org är tillgängliga för privat-
personer och företag i hela världen. Traditionellt sett används dock topp-
domänen .com för kommersiellt bruk, medan .net används av organisationer
involverade i aktiviteter kring Internets infrastruktur och .org används av
icke vinstdrivande organisationer. Dessa tre toppdomäner hanteras av
Network Solutions Inc. (NSI) samt andra av ICANN ackrediterade regi-
stratorer, och samma regler gäller för de tre toppdomänerna. Toppdomänen
.int används endast av organisationer som har sin grund i internationella
traktater och registreringar hanteras av IANA. Toppdomänen .edu är reser-

                                                
91 SOU 2000:30, s. 127.
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verad för amerikanska utbildningsinstitutioner och registreringar sköts
ensamt av NSI. De båda toppdomänerna .gov och .mil är reserverade för
amerikanska myndigheter respektive amerikansk militär verksamhet och de
har egna registreringsenheter.92

Sedan detta arbete påbörjades har ytterligare sju generiska toppdomäner
skapats. ICANN tog beslutet den 16 november 2000. De nya generiska
toppdomänerna och deras målgrupper är .aero (luftfartsindustrin), .biz
(företag), .coop (kooperativ), .info (öppen för allmänheten), .museum
(museer), .name (privatpersoner) och .pro (revisorer, jurister och läkare).
Dessa nya toppdomäner kommer inte att börja användas förrän tidigast
under det andra kvartalet år 2001. Registreringar av domännamn under de
nya toppdomänerna kan ännu inte göras. Eventuella privata förhands-
registreringar sker på egen risk och utan garanti att erhålla domännamnet
när toppdomänerna väl tas i drift.93

Eftersom de nya generiska toppdomänerna ännu inte börjat användas och
det fortfarande är oklart hur de kommer att regleras, kommer de inte att
behandlas vidare i detta arbete. Det är dock troligt att den administrativa
processen blir tillämplig vid domännamnskonflikter även för de nya topp-
domänerna, och att särskilda registreringsregler införs för de toppdomäner
som inte är öppna för allmänheten.

I detta avsnitt kommer de tre toppdomänerna .com, .net och .org att
behandlas avseende organisation och regelverk. Det är dessa tre topp-
domäner som är tillgängliga för allmänheten och det är kring dessa
generiska toppdomäner de flesta domännamnskonflikter uppstår. Topp-
domänen .com är särskilt intressant eftersom detta är den mest använda
toppdomänen i världen och troligen den toppdomän som flest företag vill
registrera sitt domännamn under. Utgångspunkten för regelverket är att det
inte sker någon förprövning innan ett domännamn registreras. Det är alltså
helt fritt att registrera vilket domännamn man vill förutsatt att detta inte
redan är upptaget. Ett regelverk med konfliktlösningsregler finns däremot
för att på ett smidigt sätt kunna lösa konflikter kring redan registrerade
domännamn, när sådan konflikter uppstår.

De senaste åren har stora förändringar skett kring de generiska topp-
domänerna .com, .org och .net, både organisatoriskt och vad avser regel-

                                                
92 Se www.iana.org/gtld/gtld.htm (2000-11-07).
93 För vidare information om de nya generiska toppdomänerna se www.icann.org/tlds/
(2001-01-23).
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verket. I detta avsnitt behandlas det generiska domännamnssystemet såsom
det ser ut idag. På samma sätt som för det svenska och det danska domän-
namnssystemet behandlas organisationen relativt kortfattat och i syfte att
skapa en helhetsbild av systemet.

Tyngdpunkten i detta avsnitt läggs vid det relativt nya konfliktlösnings-
system som ICANN arbetat fram i samarbete med bland annat World
Intellectual Property Organization (WIPO). Fokuseringen på detta konflikt-
lösningssystem grundar sig i en tro på att ett domännamnssystem utan
förprövning behöver ett konfliktlösningssystem för att på ett smidigt och
enhetligt sätt kunna lösa uppkomna konflikter kring registrerade domän-
namn.94 Det kan dessutom vara av intresse för den svenska toppdomänen att
det finns en tendens till internationell harmonisering i hanteringen av
domännamnskonflikter som även omfattar de nationella toppdomänerna.
Detta harmoniseringsarbete leds av WIPO, som också arbetar med en andra
domännamnsprocess för att se över regelverket kring de generiska topp-
domänerna. WIPO:s arbete behandlas sist i detta avsnitt.

7.2  Organisationen

7.2.1  Bakgrund

I oktober 1998 bildades organisationen ICANN av en bred koalition
bestående av Internets affärsliv, tekniker, akademiker och användare. IANA
var den organisation som fram till och med 1998, genom avtal med den
amerikanska regeringen, ansvarade för tilldelning av IP-nummer och
domännamn. Successivt har dock ICANN fått ta över ansvaret för dessa
frågor från IANA och den amerikanska regeringen.95 Bakgrunden till detta
var den amerikanska regeringens vilja att avveckla sitt ansvar för det
generiska domännamnssystemet samt öka konkurrensen på området. Denna
önskan framkom i juli 1997, när den amerikanska regeringen tillkännagav
att den ville privatisera Internets domännamnssystem. I juni 1998 publice-
rades dokumentet ”Management of Internet Names and Addresses”, också
känt som ”White Paper”, vari den amerikanska regeringen angav sin önskan
att en självständig, icke vinstdrivande organisation skulle bildas för att

                                                
94 Se vidare analysen avsnitt 8.
95 Se vidare ”Memorandum of Understanding between the U.S. Department of Commerce
and Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”,
www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/icann-memorandum.htm (2000-11-07).
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överta ansvaret för domännamnssystemet, IP-nummer och vissa andra funk-
tioner. Resultatet av dokumentet ”White Paper” blev bildandet av ICANN.96

ICANN är nu en självständig, icke vinstdrivande organisation med ansvar
för tilldelning av IP-nummer, parametrar för Internetprotokoll, administra-
tion av domännamnssystemet samt administration av rotnamnsserver-
systemet. ICANN:s ansvar omfattar primärt hanteringen av de generiska
toppdomänerna, men ICANN har ifrån IANA också övertagit ansvaret för
att fatta beslut om delegering av hanteringen av de nationella topp-
domänerna. I sin verksamhet syftar ICANN bland annat till att, med
avseende på Internet, bevara den driftsmässiga stabiliteten, främja konkur-
rensen, uppnå en bred internationell representation samt att utveckla en
policy genom bred förankring i Internetsamhället.97

7.2.2  ICANN:s sammansättning

ICANN:s styrelse består av nitton medlemmar vilka utgörs av nio så kallade
At-Large Directors, nio medlemmar valda av de tre stödgrupperna samt en
ordförande som väljs av övriga styrelsen.98 Styrelsens ”At-Large Directors”
väljs av individer ifrån hela världen som sökt och erhållit ett ”At-Large
Membership”. Alla intresserade har möjlighet att ansöka om ett sådant
medlemskap, och för medlemskap krävs bland annat ett intresse för och en
villighet att sätta sig in i frågor relaterade till domännamnssystemet.99 Valet
görs internationellt samordnat via Internet. Systemet med ”At-Large
Directors” som väljs av Internetanvändare ifrån hela världen syftar till att
öka den internationella representationen i ICANN och därmed det inter-
nationella inflytandet över Internets domännamnssystem.100

De tre stödgrupperna fungerar som rådgivande organ till styrelsen med den
primära uppgiften att utveckla och rekommendera policys rörande de
områden som faller under deras respektive ansvarsområde. Varje stödgrupp
väljer dessutom tre olika kandidater till ICANN:s styrelse. De olika stöd-
grupperna och deras ansvarsområden är:

1. The Address Supporting Organization (ASO) med ansvar för
systemet kring IP-nummer.

                                                
96 Se www.icann.org/general/faq1.htm (2000-11-07).
97 SOU 2000:30, s. 122 ff. och www.icann.org/ (2000-11-07).
98 Se www.icann.org/general/abouticann.htm (2000-11-07).
99 För regler se vidare www.members.icann.org/rules.html (2000-11-07).
100 Se www.members.icann.org/about_at_large.htm (2000-11-07).
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2. The Domain Name Supporting Organization (DNSO) med ansvar för
domännamnssystemet (DNS).

3. The Protocol Supporting Organization (PSO) med ansvar för till-
delningen av parametrar för Internetprotokoll.101

Förutom stödgrupperna har ICANN rådgivande och exekutiva kommittéer
till sin hjälp. Skillnaden mellan dessa två kommittéer är att de exekutiva till
skillnad från de rådgivande har rätt att företräda ICANN.102 De två
rådgivande kommittéer som enligt ICANN:s stadga alltid skall finnas är en
Governmental Advisory Committee (GAC) och en DNS Root Server
System Advisory Committee. Utöver dessa kan ICANN utse fler rådgivande
kommittéer efter behov.103 Ett exempel på en exekutiv kommitté är
Committee of the Board on Conflicts of Interest med uppgift att imple-
mentera ICANN:s ”Conflicts of Interest Policy”, vilken syftar till att skydda
det globala Internetsamhällets intressen i samband med beslutsfattande i
ICANN:s styrelse, särskilt avseende eventuella jävssituationer.104 En exe-
kutiv kommitté skall ledas av en representant ur ICANN:s styrelse.105

7.2.3  Registratorer

Det amerikanska företaget NSI har sedan början av 1990-talet varit
ensamma om att administrera registreringen av domännamn under de
generiska toppdomänerna .com, .net, .org och .edu. Administrationen sked-
de med stöd i ett avtal med den amerikanska regeringen. NSI bildades redan
1979 i Virginia, USA och idag är NSI världens största registrator av domän-
namn under de generiska toppdomänerna.106

Våren 1999 beslutade ICANN att NSI:s monopol på administrationen av de
generiska toppdomänerna .com, .net och .org skulle upphöra.107 Detta
gjordes genom att införa ”The Shared Registration System” (SRS) vari-
genom andra registratorer än NSI fick möjlighet att hantera ansökningar och
registreringar av domännamn under de generiska toppdomänerna. Själva

                                                
101 Se www.icann.org/support-orgs.htm (2000-11-07).
102 Se artikel 7.1(a) i ICANN:s stadga, www.icann.org/general/bylaws.htm (2000-11-07).
103 Se artikel 7.3 i ICANN:s stadga, www.icann.org/general/bylaws.htm (2000-11-07).
104 Se www.icann.org/general/conflicts-committee.htm (2000-11-07) och
www.icann.org/general/coi-policy.htm (2000-11-07). För samtliga kommittéer se
www.icann.org/committees/ (2000-11-07).
105 Se artikel 7.2 i ICANN:s stadga, www.icann.org/general/bylaws.htm (2000-11-07). För
ytterligare information om ICANN:s sammansättning se vidare ICANN:s stadga.
106 SOU 2000:30, s. 122 och www.nsol.com/news/aboutus.html (2000-11-07).
107 Toppdomänen .edu, vilken inte är tillgänglig för allmänheten, administreras fortfarande
av NSI ensamt.
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registret för toppdomänerna är gemensamt och administreras av NSI. För att
få bli registrator krävs att ICANN godkänner företaget i fråga. Anledningen
till detta godkännandekrav är att garantera stabilitet i systemet och kontinui-
tet för användarna.108

Syftet med införandet av SRS var att skapa konkurrens mellan olika
registratorer. Detta har bland annat lett till att priset för att registrera domän-
namn under toppdomänerna .com, .net och .org har sjunkit avsevärt.
Dessutom har det bildats en marknad för tilläggstjänster varvid de som
ansöker om domännamnsregistreringar erbjuds andra tjänster än själva
domännamnsregistreringen utan extra kostnad.109

7.3  Regler för de generiska toppdomänerna

7.3.1  Bakgrund

I detta avsnitt behandlas det gemensamma regelverket för de tre generiska
toppdomänerna .com, .net och .org. Förutsättningarna är att domännamn får
registreras om de är lediga. Först till kvarn gäller. Ingen förprövning sker
således annat än för att säkerställa att ingen annan redan registrerat ett
identiskt domännamn under samma toppdomän. Ansökan om domännamns-
registrering kan göras via nätet till NSI eller någon av de andra
ackrediterade registratorerna.110

Under arbetet med privatiseringen av domännamnssystemet år 1997 och
1998 fick den amerikanska regeringen många kommentarer kring de
problem som uppkommit till följd av konflikter mellan å ena sidan domän-
namnsinnehavare och å andra sidan varumärkesinnehavare. I samband med
framläggandet av ”White Paper” 1998 uppmanade den amerikanska
regeringen därför WIPO att företa en studie i förhållandet mellan domän-
namn och immaterialrätt samt avge en rekommendation till ICANN. Efter
tio månader, med bland annat kontinuerlig konsultation med allmänheten,
presenterade WIPO sina rekommendationer för dispythantering den 30 april
1999.111

                                                
108 Se www.icann.org/registrars/accreditation-overview.htm (2000-11-07). För samtliga
ackrediterade registratorer se www.icann.org/registrars/accredited-list.html (2000-11-07).
109 SOU 2000:30, s. 128 f.
110 Se ovan avsnitt 7.2.3.
111 WIPO:s rapport finns på http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport.html (2000-
11-10).
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Efter att WIPO inkommit med sina rekommendationer beslutade ICANN att
det skulle tillkomma ett gemensamt regelverk för tvistlösning för topp-
domänerna .com, .net och .org. DNSO samt de dittills ackrediterade
registratorerna fick i uppdrag av ICANN att studera frågan och inkomma
med egna rekommendationer kring ett tvistlösningssystem. Med dessa
rekommendationer som grund antog ICANN:s styrelse den 26 augusti 1999
i Santiago, Chile en konfliktlösningspolicy som skulle gälla för topp-
domänerna .com, .net och .org. Under hela processens gång hade allmän-
heten möjlighet att inkomma med synpunkter kring utvecklingen. Det
visade sig finnas ett brett stöd för WIPO:s förslag, såväl ifrån DNSO som de
ackrediterade registratorerna och allmänheten. Den policy som antogs av
ICANN i Santiago var i princip identisk med vad som föreslagits i WIPO:s
rapport. ICANN tillsatte därefter en särskild kommitté med uppgift att
formulera en policy och ett regelverk utifrån den policy som antagits i
Santiago. Policyn och de nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2000.
DNSO har ansvar för att kontinuerligt granska domännamnsreglerna och
föreslå förändringar i regelverket om detta skulle anses nödvändigt.112

7.3.2  Regelverket

Det regelverk för konfliktlösning som gäller idag trädde således i kraft den 1
januari 2000.113 Den största skillnaden mellan de nya och de gamla domän-
namnsreglerna114 är att domännamn inte längre placeras ”on-hold”. ”On-
hold”-förfarandet innebar att NSI under vissa förutsättningar spärrade ett
domännamn tills parterna antingen kommit överens eller kunde presentera
ett domstols- eller skiljedomsbeslut i frågan. Detta förfarande kunde ut-
nyttjas för att hindra någon annan under förhållandevis lång tid att använda
ett domännamn denne faktiskt hade rätt till, så kallad ”reverse domain name
hijacking”. Någon tvistlösningsmöjlighet likt dagens administrativa pro-
cess115 fanns inte tillgänglig för parterna som var tvungna att söka sig till en
vanlig domstol eller en skiljedomstol för att erhålla ett avgörande som
kunde godtas av NSI.

En annan skillnad är att det tidigare krävdes att det aktuella domännamnet
var identiskt med klagandens varumärke för att denne skulle anses ha rätt till

                                                
112 Se www.icann.org/general/faq1.htm (2000-11-10). För domännamnspolicyn ”Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy” se www.icann.org/udrp/udrp-policy-
24oct99.htm (2000-11-10) och för domännamnsreglerna ”Rules for Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy” se www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm (2000-11-10).
113 Med regelverk åsyftas här både policyn och de tillhörande reglerna.
114 Domain Name Dispute Policy, Version 3.0.
115 För den administrativa processen se vidare nedan.
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domännamnet. Enligt dagens regler är det tillräckligt att domännamnet är
förvillande likt klagandens varumärke för att denne skall kunna hävda en
rätt till domännamnet. Det är dock endast domännamnskonflikter kring
varumärken och servicemärken som omfattas av regelverket. WIPO utreder
för närvarande hur konflikter kring bland annat firmanamn och personnamn
skall hanteras i framtiden. En möjlighet är att nuvarande regelverk utvidgas
till att omfatta även firma- och personnamn.116

Utgångspunkten för en registrator som mottar klagomål om att ett registrerat
domännamn utgör intrång i en varumärkesrätt är att inte vidta några åtgärder
annat än om innehavaren av domännamnet begär det eller om registratorn
erhåller ett avgörande från en domstol, skiljedomstol eller annan behörig
instans som beslutat i konflikten mellan parterna. Ett undantag ifrån nyss
nämnda förfarande föreligger ifall konflikten involverar domännamn som
bevisligen har registrerats i ond tro för att dra nytta av annans varumärke, en
så kallad domännamnsstöld.117 Om en domännamnsstöld anses begången
kan klaganden åberopa en särskild administrativ process för att uppnå en
lösning på konflikten. Denna administrativa process regleras i policyn
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (policyn)118 samt i
reglerna Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
(reglerna)119.

Hanteringen av den administrativa processen sköts av någon av de nu-
varande fyra tvistlösningsorgan som ackrediterats av ICANN. Dessa fyra
organ är CPR Institute for Dispute Resolution, eResolution, The National
Arbitration Forum och WIPO.120 Ytterligare tvistlösningsorgan kan komma
att godkännas i framtiden. Intressenter ansöker till ICANN. Vid gransk-
ningen av ansökningarna tar ICANN framförallt hänsyn till huruvida den
sökande har visat tidigare förmåga att hantera förhandlingar on-line.
Sökanden bör också kunna presentera en lista på minst tjugo högt kvali-
ficerade och opartiska skiljedomare. Sökanden ansvarar för att skilje-
domarna är grundligt insatta i policyn, reglerna, teknologin kring domän-
namn samt de grundläggande rättsliga principerna kring domännamns-
konflikter. Ett krav är också att alla skiljedomare inte får komma ifrån
samma land. Listan på tillgängliga skiljedomare skall vara multinationell.121

                                                
116 Se vidare om WIPO:s arbete på http://wipo2.wipo.int/process2/ (2000-11-29). Se också
avsnitt 7.4.2 nedan om WIPO:s arbete med regelverket.
117 För begreppet domännamnsstöld se ovan avsnitt 3.
118 Se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (2000-11-29).
119 Se www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm (2000-11-29).
120 För ackrediterade tvistlösningsorgan se vidare www.icann.org/udrp/approved-
providers.htm (2000-11-29).
121 Se www.icann.org/udrp/udrp-provider-approval-process.htm (2000-11-29).
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Utöver policyn och reglerna tillämpar tvistlösningsorganen egna komplet-
terande regler. De kompletterande reglerna reglerar endast administrativa
frågor och får inte strida mot policyn eller de gemensamma reglerna. Vid
ansökan om att få bli tvistlösningsorgan skall sökandens kompletterande
regler och interna process visa att sökanden har förstått hur policyn och de
gemensamma reglerna fungerar.122

I samband med ansökan om att få registrera ett domännamn försäkrar
sökanden att i registreringsavtalet lämnade uppgifter är fullständiga och
riktiga, att registreringen av det aktuella domännamnet inte medför intrång i
eller på annat sätt kränker annans rättighet, att registreringen inte sker i ett
olagligt syfte samt att domännamnet inte kommer att användas i strid med
någon gällande lag eller förordning.123 I registreringsavtalet finns också en
hänvisning som innebär att policyn blir tillämplig i fall av konflikt mellan
registranden och tredje man kring registreringen och användandet av det
aktuella domännamnet.124 Därmed blir alla innehavare av domännamn under
toppdomänerna .com, .net och .org avtalsrättsligt bundna av policyn samt
förpliktade att medverka i den administrativa process som policyn möjlig-
gör.

Den administrativa processen regleras i punkt 4 i policyn. Först klargörs
under vilka omständigheter en domännamnsinnehavare är skyldig att under-
kasta sig den administrativa processen. Detta är fallet när en part, klaganden,
inför ett tvistlösningsorgan gör gällande:

•  att domännamnet är identiskt med eller förvillande likt ett varumärke
eller servicemärke vilket klaganden har rätt till,

•  att domännamnsinnehavaren inte har några rättigheter till eller legitima
intressen i domännamnet samt

•  att domännamnet registrerats och används i ond tro.

Klaganden måste i den administrativa processen visa att samtliga tre ovan-
stående kriterier är uppfyllda.125

I punkt 4 i policyn utvecklas vad som avses med de två sista kriterierna
ovan. För det första anses domännamnsinnehavaren ha rätt till eller legitimt
intresse i domännamnet om denne antingen:

                                                
122 Ibidem.
123 Punkt 2 i policyn, se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (2000-12-01).
124 Punkt 1 i policyn, se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (2000-12-01).
125 Punkt 4 (a) i policyn, se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (2000-12-01).
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•  innan han fått kännedom om konflikten i god tro använt eller förberett
att använda domännamnet i samband med erbjudande av varor eller
tjänster, det vill säga ett kommersiellt användande av domännamnet,

•  som privatperson, företag eller annan organisation blivit allmänt känd
under domännamnet, utan att för den skull ha erhållit en varumärkes-
eller servicemärkesrätt eller

•  använder domännamnet i ett legitimt icke-kommersiellt syfte utan kom-
mersiell avsikt att locka till sig konsumenter eller skada varumärket eller
servicemärket ifråga.126

Det räcker alltså att någon av nyss nämnda förutsättningar är uppfyllda för
att domännamnsinnehavaren skall anses ha en tillräcklig rätt till domän-
namnet för att få behålla det. Den första förutsättningen kan tyckas göra det
väl enkelt att erhålla rätten till ett domännamn, eftersom allt som krävs är ett
användande av domännamnet i kommersiell verksamhet. Det skall dock
beaktas att ett godtrosanvändande av ett domännamn i kommersiellt syfte
inte omfattar till exempel användande av ett känt varumärke som domän-
namn för att på detta sätt locka fler kunder till sig.

Vidare anses bland annat följande omständigheter tyda på att domännamnet
registrerats och används i ond tro:

•  Domännamnet har registrerats med det primära syftet att sälja, hyra eller
på annat sätt överföra det till antingen klaganden som innehar varu-
märkes- eller servicerätten eller till en konkurrent till klaganden på ett
sätt som medför lönsamhet utöver kostnaderna för att registrera domän-
namnet.

•  Domännamnet har registrerats för att förhindra innehavaren av aktuellt
varumärke eller servicemärke från att använda detta som domännamn.

•  Domännamnet har registrerats med syftet att störa en konkurrents
verksamhet.

•  Domännamnet används för att medvetet och i kommersiellt syfte
försöka locka Internetanvändare till en hemsida genom att skapa en
möjlighet till förväxling med klagandens varumärke eller service-
märke.127

Om någon av ovan nämnda omständigheter kan visas skall registreringen
och användandet av domännamnet anses ha skett i ond tro. Ovan upp-

                                                
126 Punkt 4 (c) i policyn, se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (2000-12-01).
127 Punkt 4 (b) i policyn, se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (2000-12-01).
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räknade omständigheter är dock endast exempel på omständigheter som kan
anses visa på ond tro, även om de troligen är de vanligaste. Det kan också
finnas andra situationer då registrering och användande av domännamn skall
anses ha skett i ond tro. Det kan noteras att av ovan nämnda sätt att i ond tro
använda domännamn är det endast det första och det sista som utgör varu-
märkesintrång.128

Om klaganden inför ett tvistlösningsorgan kan visa att samtliga tre först
nämnda kriterier föreligger kommer klaganden att få rätt i tvisten. De
påföljder som kan bli aktuella är begränsade till avregistrering alternativt
överföring av domännamnet till klaganden.129 Parterna har dock möjlighet
att antingen före eller efter en administrativ process väcka talan i samma
fråga i behörig domstol. Behörig domstol är en domstol antingen på den ort
där registratorn har sitt huvudkontor eller på domännamnsinnehavarens
adress vid tidpunkten för klagomålets inlämnande till tvistlösnings-
organet.130 Vid erhållande av ett domstolsbeslut från behörig domstol kom-
mer registratorn att följa detta beslut och avregistrera, överföra eller företa
andra nödvändiga förändringar med domännamnsregistreringen.131

Efter beslut ifrån ett tvistlösningsorgan om att ett domännamn skall av-
registreras eller överföras väntar registratorn i tio affärsdagar innan beslutet
verkställs. Om registratorn inom dessa tio dagar erhåller bevis ifrån domän-
namnsinnehavaren på att denne väckt talan mot klaganden i behörig domstol
kommer registratorn inte att verkställa tvistlösningsorganets beslut. Under
sådana förutsättningar kommer registratorn inte att vidta någon åtgärd förrän
denne erhåller antingen bevis på en överenskommelse mellan parterna, bevis
på att käranden dragit tillbaka sin stämningsansökan eller på att domstolen
avslagit kärandens stämningsansökan eller en kopia av ett domstolsbeslut
som ogillar käromålet eller påtalar att käranden inte har rätt att använda
domännamnet.132 Om behörig domstol går på kärandens linje och beslutar
att denne har rätt att fortsätta använda domännamnet kommer registratorn
inte verkställa tvistlösningsorganets beslut. Ett sådant domstolsbeslut skulle
naturligtvis påverka tvistlösningsorganens trovärdighet negativt.133

Den administrativa processen, såsom den beskrivs i punkt 4 i policyn, regle-
ras mer detaljerat i reglerna. Här regleras till exempel hur kommunikationen

                                                
128 Se diskussionen ovan i avsnitt 3.4.
129 Punkt 4 (i) i policyn, se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (2000-12-01).
130 Punkt 1 i reglerna, se www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm (2000-12-01).
131 Punkt 3 i policyn, se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (2000-12-01).
132 Punkt 4 (k) i policyn, se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (2000-12-01).
133 Se vidare analysen avsnitt 8.
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mellan parterna skall gå till, hur panelen väljs och hur beslut fattas. Panelen
består av antingen en eller tre skiljedomare som väljs ifrån tvistlösnings-
organets lista på tillgängliga skiljedomare.134 Om panelen finner att
konflikten inte faller under punkt 4 (a) i policyn tas konflikten inte upp. Om
panelen dessutom finner att klagomålet framförts i ond tro, till exempel i ett
försök till ”reverse domain name hijacking” eller i syfte att trakassera
domännamnsinnehavaren, noteras detta särskilt i beslutet. Ett sådant för-
farande utgör missbruk av den administrativa processen och tillåts naturligt-
vis inte.135 Med anledning av risken för ”reverse domain name hijacking” är
det en stor fördel med den nya processen där beslut tas omedelbart av en
särskild tvistlösningspanel jämfört med det gamla systemet där NSI inte tog
ställning till klagomålet utan satte domännamnet ”on-hold” i väntan på ett
domstolsavgörande, vilket kunde dra ut på tiden. I övrigt innehåller reglerna
främst administrativa bestämmelser vilka inte skall behandlas vidare här.

7.4  WIPO:s fortsatta arbete

7.4.1  Inledning

WIPO har historiskt haft stor betydelse för ICANN och utformandet av
regelverket för de generiska toppdomänerna och WIPO:s arbete för det
internationella Internetsamhället fortsätter på flera områden. WIPO är det
tvistlösningsorgan av de nuvarande fyra tvistlösningsorganen som hanterar
överlägset flest administrativa processer.136 Vidare arbetar WIPO efter
begäran med en andra process för att eventuellt förändra och utveckla regel-
verket för de generiska toppdomänerna så som det fastställdes efter WIPO:s
första rapport.

Dessutom arbetar WIPO med ett särskilt program för att utveckla kontakten
med administratörer av nationella toppdomäner genom att erbjuda assistans
i olika frågor som rör domännamnssystemet och särskilt hanteringen av
domännamnskonflikter. Redan idag har nationella domännamnssystem
möjlighet att ansluta sig till WIPO:s tvistlösningsorgan för att lösa domän-
namnstvister kring den nationella toppdomänen, vilket hittills 15 nationella
toppdomäner gjort. När nationella toppdomäner överlämnar hanteringen av
domännamnstvister till WIPO tillämpas samma regelverk och administrativa

                                                
134 Se vidare punkt 6 i reglerna, www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm (2000-12-01).
135 Punkt 15 (e) i reglerna, se www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm (2000-12-01).
136 Se vidare http://arbiter.wipo.int/domains/ (2001-01-05).
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process för de nationella toppdomänerna som för de generiska topp-
domänerna. Regelverket för de generiska toppdomänerna som behandlats
ovan är fakultativt för de nationella toppdomänerna. De nationella domän-
namnssystemen kan således även få tvister kring sina toppdomäner avgjorda
i administrativa processer inför något av de andra ackrediterade tvist-
lösningsorganen. Som framgått ovan arbetar WIPO aktivt för en inter-
nationell harmonisering på domännamnsområdet, vilket kan komma att på-
verka även den svenska toppdomänen, om detta anses önskvärt från svensk
sida.

7.4.2  WIPO:s andra domännamnsprocess

Den 28 juni 2000 mottog WIPO ett brev från Australien och 19 andra
medlemsstater med en begäran om att WIPO skulle initiera en andra domän-
namnsprocess för att ta upp vissa immaterialrättsliga frågor kring domän-
namn som inte behandlats i samband med den första domännamnspro-
cessen. Förutom Australien var brevet undertecknat av bland andra USA,
Danmark, Frankrike och Den Europeiska Unionen. Till följd av denna
gemensamma begäran inledde WIPO en andra domännamnsprocess den 10
juli 2000. Den första domännamnsprocessen hade fokuserat på problem som
orsakats av konflikter mellan varumärken och domännamn. Det fanns dock
andra domännamnsfrågor som togs upp i samband med den första processen
men som ansågs falla utanför dess syfte och därför inte behandlades vidare.
Det gäller problem kring användande i ond tro, missbruk, vilseledande eller
annat otillåtet användande av följande namn:

•  personnamn,
•  internationella namn på farmaceutiska substanser som rekommenderats

av World Health Organization,
•  namn på mellanstatliga organisationer,
•  geografiska namn samt
•  firmanamn.

Det är dessa frågor WIPO behandlar i den andra domännamnsprocessen.137

Som regelverket ser ut idag kan en administrativ process endast tillämpas
om domännamnet inkräktar på ett varumärke eller servicemärke. I praktiken
är det dock så att tvister kring både personnamn, geografiska namn och

                                                
137 Se ”Second WIPO Internet Domain Name Process” på http://wipo2.wipo.int/process2/
(2001-01-14).



51

firmanamn redan hanterats av tvistlösningsorganen med tillämpning av det
nuvarande regelverket. Till exempel fick filmstjärnan Julia Roberts efter en
administrativ process vid WIPO till sig överfört rätten till domännamnet
”juliaroberts.com”. Panelen kom fram till att någon registrering som varu-
märke eller servicemärke inte var nödvändig eftersom namnet Julia Roberts
är allmänt känt på ett sätt som enligt amerikansk rätt medför en rätt till
namnet i egenskap av inarbetat varumärke.138 Detta beslut har dock över-
klagats till allmän domstol och invändningen är just att namnet Julia Roberts
inte är ett varumärke eller servicemärke och därmed inte skall omfattas av
domännamnspolicyn.

Det finns även exempel på andra kända personnamn som blivit överförda
vid administrativa processer. Om det däremot varit fråga om namn på en
person som inte är känd hade ärendet troligen inte ansetts falla under
policyns tillämpningsområde, eftersom det då inte skulle kunna jämställas
med ett varumärke. Som exempel på behandling av ett geografiskt namn har
domännamnet ”barcelona.com” vid en administrativ process överförts till
stadsledningen i Barcelona vilka innehar rätten till varumärket ”Barcelona”.
Panelen konstaterade att namnet Barcelona är ett registrerat varumärke men
diskuterade överhuvudtaget inte frågan om namnets karaktär av geografiskt
namn och policyns tillämplighet på sådana namn.139 Slutligen har tvist-
lösningsorganet eResolution i en administrativ process beslutat om över-
föring av domännamnet skanemejerier.nu till den ekonomiska föreningen
Skånemejerier trots att namnet är ett firmanamn. I processen behandlas
namnet uttryckligen som ett varumärke trots att det enligt bakgrundsbe-
skrivningen är en hos PRV registrerad firma för en ekonomisk förening.140

Slutsatsen av ovanstående blir att WIPO i och med sin andra domännamns-
process troligen kommer att utvidga policyn till att omfatta även de typer av
namn som nämns ovan, utan att det för den sakens skull behöver ske några
materiella förändringar av policyn. Eftersom policyn i praktiken redan
tillämpats flera gånger på både personnamn, geografiska namn och firma-
namn skulle en sådan förändring endast klargöra och legitimera före-
liggande förhållanden. I vissa fall skulle förändringen dock få praktisk
betydelse, eftersom till exempel namn på icke kända personer idag troligtvis
inte skulle kunna tolkas in under varumärke och därmed inte kunna

                                                
138 Se WIPO Case No. D2000-0210, http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-
0210.html (2001-01-14).
139 Se WIPO Case No. D2000-0505, http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-
0505.html (2001-01-14).
140 Se eResolution Case Number AF-0434,
www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0434.htm (2001-01-14).
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behandlas i en administrativ process. För namn på farmaceutiska produkter
och mellanstatliga organisationer skulle en förändring också få praktiska
konsekvenser. Det skulle dessutom vara inkonsekvent att fortsätta tillämpa
policyn på personnamn, geografiska namn och firmanamn under före-
vändningen att de i praktiken utgör varumärken eller servicemärken. WIPO
kommer att behandla frågorna i den andra domännamnsprocessen genom
konsultation dels on-line, dels vid regionala möten och räknar med att
publicera en slutlig rapport i mitten av 2001.141

7.4.3  WIPO:s nationella domännamnsprogram

På begäran av samma medlemsnationer som ovan initierade WIPO den 3
augusti 2000 ett program för nationella toppdomäner kallat ”WIPO ccTLD
Program”. WIPO:s mål med det nationella domännamnsprogrammet är att
erbjuda assistans till administratörerna av de nationella domännamns-
systemen inom följande områden:

•  Utformning av en lämplig praktisk hanteringsmodell för domännamns-
registreringar i avsikt att undvika motsättningar mellan domännamn och
immateriella rättigheter.

•  Utformning av en tvistlösningsprocess som komplement till traditionell
domstolsprövning för att kunna lösa domännamnskonflikter snabbt och
till rimligt låga kostnader.

•  Tillhandahållande av tvistlösningsmöjligheter genom WIPO:s tvist-
lösningsorgan för alla nationella toppdomäner som så önskar.142

WIPO:s arbete inom det nationella domännamnsprogrammet inleddes med
ett meddelande till alla administratörer av nationella toppdomäner med
erbjudande om assistans inom de områden som nämnts ovan. Hittills har 38
nationella toppdomäner förlitat sig till råd från WIPO för hantering av
immaterialrättsliga frågor inom domännamnssystemet och 15 nationella
toppdomäner har antagit WIPO som officiellt tvistlösningsorgan.143

För de nationella toppdomäner som ansluter sig till WIPO:s tvistlösnings-
organ tillämpas samma policy och administrativa process som för de
generiska toppdomänerna vilka behandlats ovan i avsnitt 6.3. På detta sätt

                                                
141 Se Second WIPO Internet Domain Name Process på http://wipo2.wipo.int/process2/
(2001-01-14).
142 Se WIPO ccTLD Program på http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/index.html
(2001-01-15).
143 Ibidem.
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uppnås en internationell enhetlighet i hanteringen av domännamnskonflikter
och förutsägbarheten för de som registrerar domännamn ökar. Det är inte
ovanligt att företag har sina domännamn registrerade både under en eller
flera nationella toppdomäner beroende på var de är etablerade samt under en
generisk toppdomän, till exempel .com, allt för att underlätta för besökare
att hitta till deras hemsida. Härvid blir det enklare för domännamnsinne-
havaren om det är samma regelverk som gäller för både de nationella och de
generiska toppdomänerna. Även för en immaterialrättsinnehavare som anser
sig kränkt av en domännamnsregistrering är det enklare att vidta åtgärder
om samma regler och administrativa process tillämpas för de nationella
toppdomänerna som för de generiska.

Andra initiativ från WIPO inom det nationella domännamnsprogrammet är
bland annat organiserandet av en konferens om vissa immaterialrättsliga
frågor som hänför sig till de nationella toppdomänerna. På denna konferens,
som äger rum den 20 februari 2001 i Genève, behandlas ämnen som:
framtida trender för de nationella domänerna, behandlingen av immateriella
rättigheter inom nationella toppdomäner från olika delar av världen samt hur
innehavare av immateriella rättigheter hanterar intrång i dessa. Vidare skall
WIPO arbeta fram en allmän praxis kallad ”Proposed WIPO ccTLD Best
Practices”, som kommer att utgöra en uppsättning frivilliga immaterial-
rättsliga riktlinjer för administratörer av nationella toppdomäner.144 Dessa
riktlinjer kommer att publiceras vid konferensen i Genève och kan ses som
ytterligare ett uttryck för WIPO:s strävan att åstadkomma en internationell
harmonisering på domännamnsområdet, åtminstone vad avser immaterial-
rättsliga frågor.

                                                
144 Se WIPO ccTLD Program på http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/index.html
(2001-01-15).



54

8 Avslutning
Domännamnsutredningens huvudförslag beträffande det svenska regelverket
för domännamn är att slopa den förprövning som förekommer idag. Den
stora fördelen med detta är att det gynnar användarna, det vill säga de som
registrerar domännamn. Som det är idag går det till exempel över huvud
taget inte att registrera varumärken direkt under toppdomänen .se, och ett
företag som vill registrera sitt namn som domännamn får endast registrera
firma som i sin tur är registrerad hos PRV eller annan svensk myndighet.
Dessa restriktioner gör den svenska toppdomänen svårtillgänglig för
användarna, vilket lett till att det idag finns fler domännamn med svensk
anknytning registrerade under toppdomänerna .com och .nu än under den
svenska toppdomänen .se.

Att slopa förprövningen skulle leda till ökad tillgänglighet och förmodligen
ett ökat antal domännamnsregistreringar under toppdomänen .se. Mot-
ståndarna mot en slopning av förprövningen tycks ha som främsta argument
att det fungerar bra som det är idag. En stor fördel med dagens system anses
vara att antalet domännamnsrättsliga konflikter, det vill säga främst känne-
teckensrättsliga konflikter kring domännamn, minimeras. Detta är den
naturliga följden av att ansökningar om domännamnsregistreringar för-
prövas och att registreringar begränsas genom olika bestämmelser. Nack-
delen med detta system är att få har möjlighet att registrera önskat
domännamn direkt under toppdomänen .se. De olika huvuddomänerna som
erbjuder ytterligare registreringsmöjligheter är inte populära, framförallt
eftersom de är svåra att komma ihåg och hålla isär för den som söker på
nätet och därför försämrar domännamnets tillgänglighet.

Fördelen med förprövningen är således att antalet känneteckensrättsliga
konflikter kring domännamn minimeras. Nackdelen är att toppdomänen
endast kan användas av ett fåtal. Om målet är att göra den svenska topp-
domänen så lättillgänglig som möjligt skall förprövningen naturligtvis tas
bort. De problem i form av immaterialrättsliga konflikter kring domännamn
som då kan komma att uppstå får lösas på bästa sätt. Att undvika domän-
namnsrättsliga konflikter genom att begränsa tillgängligheten till topp-
domänen och därigenom förebygga eventuella konflikter synes, om inte
bakåtsträvande, åtminstone föga utvecklingsfrämjande. Om toppdomänen är
till för användarna bör den göras så lättillgänglig för dessa som möjligt, utan
att för den skull sätta den immateriella rättssäkerheten på spel.
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Domännamnsutredningen tar även upp frågan om hur domännamnsrättsliga
konflikter bör hanteras om förprövningen tas bort. Utredningens utgångs-
punkt är att det inte kommer att uppstå särskilt många konflikter om för-
prövningen tas bort. Detta antagande grundas bland annat på en jämförelse
med det danska domännamnssystemet, som fungerat utan förprövning i flera
år men endast haft ett fåtal domännamnskonflikter. Det begränsade antal
domännamnskonflikter som den svenska utredningen räknar med kommer
att uppstå om förprövningen slopas bör enligt utredningen hänvisas till de
allmänna domstolarna. Införande av ett särskilt konfliktlösningssystem för
domännamnskonflikter, likt ICANN:s för de generiska toppdomänerna, ses
som en möjlig lösning om antalet konflikter skulle visa sig bli fler än väntat.
Nackdelen med att införa ett sådant konfliktlösningssystem anses vara att
känneteckensrättsliga konflikter inte behandlas på ett lika enhetligt sätt om
känneteckensrättsliga domännamnskonflikter hanteras inom ett särskilt
tvistlösningssystem, samtidigt som övriga känneteckensrättsliga konflikter
hanteras i de allmänna domstolarna, en åsikt som för övrigt delas av
Varumärkeskommittén.

Fördelarna med ett särskilt tvistlösningssystem för domännamnstvister likt
ICANN:s är att tvistlösningen blir snabbare och billigare för parterna
jämfört med om tvisten slits inför allmän domstol. Den juridiska kompe-
tensen kan förbli hög genom att endast erfarna jurister tillåts avgöra tvister
inom det särskilda tvistlösningsorganet, med fördel jurister med särskild
immaterialrättslig kompetens. Inom till exempel det danska domännamns-
systemet finns ett särskilt tvistlösningssystem med en klagonämnd som
avgör domännamnstvister. Denna klagonämnd består av en domare mot-
svarande svenskt hovrättsråd, en jurist med dokumenterad sakkunskap inom
immaterialrätt samt en person med särskild kunskap om Internet och
Internetteknik. Inom ett sådant organ blir tvistlösningen dels juridiskt
enhetlig med övrig nationell immaterialrättshantering, dels kompletterad
med särskild kompetens inom immaterialrätt samt Internetteknik, något
samtliga allmänna domstolar inte kan erbjuda. Därmed kan parterna genom
ett särskilt tvistlösningssystem för domännamnskonflikter få tillgång till
specialistkompetens inom domännamnsrättsliga frågor som överträffar den
som de allmänna domstolarna kan erbjuda. Vid behov kan en tvist som
avgjorts av ett dylikt tvistlösningsorgan prövas även inför allmän domstol,
vilket garanterar parternas rättssäkerhet.

Det är för övrigt viktigt att notera att man inom det danska domän-
namnssystemet inrättat en särskild klagonämnd, trots att antalet domän-
namnskonflikter varit minimalt sedan förprövningen togs bort. Detta talar
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för att det kan vara lämpligt att ha ett särskilt tvistlösningssystem för
domännamnstvister i Sverige, trots att antalet tvister inte förväntas bli
särskilt stort. Ett sådant tvistlösningssystem kan ha stora fördelar för
användarna. Det kan även tänkas fungera avskräckande för eventuella
domännamnstjuvar om det finns möjlighet att vända sig till ett lättillgängligt
tvistlösningsorgan, istället för att en klagande part skall behöva gå till en
allmän domstol med allt vad det kan innebära i tid och kostnader.

Ett alternativ till att skapa ett särskilt tvistlösningsorgan i Sverige är att
ansluta den svenska toppdomänen till ICANN:s tvistlösningssystem. An-
slutning till detta tvistlösningsorgan är fakultativ för de nationella topp-
domänerna. På så sätt skulle användare av den svenska toppdomänen få
tillgång till av ICANN ackrediterade tvistlösningsorgan, till exempel WIPO.
Vidare blir de konflikthanteringsregler som gäller för de generiska topp-
domänerna samt de nationella toppdomäner som redan anslutit sig tillämp-
liga även för domännamn registrerade under den svenska toppdomänen.

Genom en anslutning av den svenska toppdomänen till ICANN:s tvist-
lösningssystem vinns stora fördelar i form av förutsägbarhet för domän-
namnsregistranter och enhetlighet i rättstillämpningen. Eftersom det idag
finns fler domännamn med svensk anknytning registrerade under topp-
domänerna .com och .nu, vilka båda tillämpar ICANN:s tvistlösnings-
system, än under den svenska toppdomänen .se, torde kännedomen bland
svenska domännamnsinnehavare om ICANN:s tvistlösningsorgan redan
vara stor. Det finns ingen anledning att inte samma regelverk och tvist-
lösningssystem skulle kunna fungera för den svenska toppdomänen som för
bland andra toppdomänerna .com och .nu. Det skulle också vara i linje med
WIPO:s arbete för en harmonisering på domännamnsområdet med avseende
på immaterialrätten, om Sverige anslöt sin toppdomän till ICANN:s
tvistlösningsorgan.

En parallell kan dras till näringslivsrättsliga regleringar i allmänhet, som går
mot en allt större internationell harmonisering, inte minst inom Europeiska
Unionen. De näringsidkare som idag verkar på flera nationella marknader
har stora fördelar av att olika nationella regelverk är harmoniserade. Särskilt
tydlig blir internationalisering i samband med användandet av Internet,
eftersom det nu är enklare än någonsin att, via nätet, nå ut till marknader
som tidigare var svårtillgängliga av bland annat geografiska och kostnads-
effektiva skäl. Denna ökade internationalisering inom handel och näringsliv
talar för att även domännamnsrättsliga regleringar i största möjliga mån bör
harmoniseras internationellt. Detta underlättar både för dem som vill regi-
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strera domännamn och för dem som kan ha immaterialrättsliga intressen i
andras domännamnsregistreringar. Det är dessutom vanligt att företag har
flera olika domännamn registrerade under flera olika toppdomäner, allt för
att öka tillgängligheten för potentiella kunder. WIPO:s arbete med att inter-
nationellt harmonisera hanteringen av domännamnssystem samt möjligheten
för nationella toppdomäner att ansluta sig till ICANN:s tvistlösningssystem
utgör goda förutsättningar för en ökad internationell harmonisering inom
domännamnsrätten.

En viktig fråga för ICANN:s tvistlösningssystem är vilken betydelse tvist-
lösningsorganens avgöranden kommer att få i de allmänna domstolarna. Det
har redan förekommit fall där domännamnskonflikter, som avgjorts av ett av
ICANN ackrediterat tvistlösningsorgan, hänskjutits till vanlig domstol.
Bland annat skall ett avgörande från WIPO om domännamnet ”julia-
roberts.com” prövas inför domstol. Något domstolsavgörande i en dylik
domännamnskonflikt har ännu inte kommit. Om ett sådant domstolsbeslut
skulle gå emot ett tvistlösningsorgans avgörande, skulle detta naturligtvis
kunna få ödesdigra konsekvenser för tvistlösningsorganens trovärdighet och
legitimitet. Med tanke på den juridiska och inte minst immaterialrättsliga
kompetens som de ackrediterade tvistlösningsorganen besitter är det dock
troligt att en domstol inte kommer att gå emot ett sådant beslut. Istället kan
sannolikt tvistlösningsorganens beslut komma att få viss prejudikatverkan,
om en prövning av samma tvist görs i en allmän domstol.

ICANN:s införande av nya generiska toppdomäner är också värt att kom-
mentera. Syftet med de nya toppdomänerna är bland annat att avlasta de
befintliga generiska toppdomänerna, särskilt den populära toppdomänen
.com under vilken flest domännamn är registrerade. Problemet är att det
stora intresset för toppdomänen .com troligen kommer att bestå trots att nya
generiska toppdomäner införs. Det omfattande användandet av topp-
domänen .com har underlättat för dem som söker på nätet att hitta önskad
hemsida, eftersom de flesta företag har sitt domännamn registrerat under
.com. Det blir svårare att hitta en hemsida om det finns många toppdomäner
att välja på, även om de olika toppdomänerna riktar sig mot olika kategorier
av domännamnsanvändare. Risken är att den som registrerar ett domännamn
tar det säkra för det osäkra och registrerar sig under toppdomänen .com,
eftersom den är mest känd och den som de flesta söker på när de vill lokali-
sera en viss hemsida.

Ett sätt att komma till rätta med problemet med många olika generiska och
nationella toppdomäner är att införa något slags adressregister för domän-
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namn, i likhet med telefonkatalogen för telefonnummer. Det skall då gå att
på ett smidigt sätt söka på till exempel ett företagsnamn och få upp samtliga
domännamn detta företag har registrerat och under vilken eller vilka
toppdomäner företagets domännamn finns. Följaktligen skulle de som
registrerar domännamn inte vara lika beroende av att registrera sig under en
viss toppdomän, eftersom den som söker på nätet på ett enkelt sätt kan ta
reda på domännamnet, oberoende av under vilken toppdomän det är
registrerat. Genom att införa ett sådant söksystem för domännamn skulle
behovet av att registrera domännamn under toppdomänen .com kanske av-
dramatiseras och därmed belastningen på denna toppdomän minska.

För att avslutningsvis återgå till det svenska domännamnssystemet skall det
påpekas att regeringen ännu inte fattat något beslut med anledning av
Domännamnsutredningens betänkande. Om förprövningen inom det svenska
domännamnssystemet inte tas bort, är det ändå troligt att utvecklingen går
mot ett mer öppet domännamnssystem med större möjligheter att registrera
domännamn. Samtidigt som Domännamnsutredningens betänkande lades
fram, ändrade II-stiftelsen de svenska domännamnsreglerna så att bland
annat koncernregeln togs bort och en särskild huvuddomän för varumärken,
.tm.se, infördes. Därefter har ytterligare förändringar skett, bland annat har
möjlighet getts till registrering av tillfälliga evenemang direkt under topp-
domänen .se, och myndigheter har getts större frihet att registrera domän-
namn. Detta är dock endast små förändringar i det nuvarande systemet. Det
skulle innebära en markant förändring om förprövningen togs bort och
toppdomänen släpptes fri, så att alla kan registrera det domännamn de vill
med den enda begränsningen att domännamnet inte redan är upptaget.

Om förprövningen tas bort återstår frågan hur domännamnskonflikter skall
hanteras. Domännamnsutredningen garderar sig när den säger att det tills
vidare inte skall skapas något särskilt tvistlösningsorgan, utan att alla even-
tuella domännamnskonflikter skall hanteras i allmän domstol. Om behovet
skulle visa sig uppstå anser utredningen att ett tvistlösningssystem likt
ICANN:s bör skapas. Med beaktande av dels att konfliktlösningen fungerar
smidigt med ett särskilt tvistlösningssystem för de generiska toppdomä-
nerna, dels att man inom det danska domännamnssystemet också valt att ha
ett särskilt tvistlösningssystem trots få domännamnskonflikter, är det svårt
att se varför inte Sverige borde ha ett liknande tvistlösningssystem för sin
toppdomän om förprövningen tas bort. Den bästa lösningen torde då vara att
ansluta sig till ICANN:s tvistlösningssystem, istället för att upprätta ett
liknande men separat system för den svenska toppdomänen. Härigenom får
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man också tillgång till de av ICANN ackrediterade tvistlösningsorganen och
all den kompetens de kan erbjuda.

Utvecklingen för den svenska toppdomänen .se är dock fortfarande mycket
osäker. Regeringen avvaktar med ett beslut om Domännamnsutredningens
betänkande. Vidare är det inte omöjligt att II-stiftelsen självmant väljer att
förändra domännamnssystemet. Det verkar troligt att den svenska topp-
domänen .se framöver kommer att bli mer lättillgänglig för dem som vill
registrera domännamn. Frågan är snarare hur snabb den här utvecklingen
blir och hur stora förändringar som görs.
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Bilaga145

Version 2.0
Regler för registrering av domännamn under toppdomänen ”.se”
(DomännamnsRegler i Sverige)

Syfte med regelverket:

Ur Stiftelsens Internet-Infrastruktur (II-stiftelsen) vision för tilldelning av
domännamn under toppdomänen .se kan utläsas följande:

"Den nationella toppdomänen .se skall vara den naturliga hemvisten för alla
användare som har koppling till Sverige. Detta skall åstadkommas utan att framtida
teknisk utveckling eller uppkomsten av nya tjänster äventyras eller försvåras.
Domänen skall kännetecknas av stabilitet och säkerhet samtidigt som
administrationen skall vara snabb, flexibel, förutsebar och obyråkratisk."

Nämnden för Domännamnsregler i Sverige (NDR) har II-stiftelsens uppdrag att
underhålla och utveckla regelsystemet. Med utgångspunkt i ovanstående vision
och med hänsyn till juridiska rättigheter, tekniska möjligheter och begränsningar,
samt till användarnas krav, har nedanstående regelverk tillkommit.

Regelverket för registrering av domännamn under toppdomänen .se har utformats
för att ge stabilitet och säkerhet bland annat genom kravet på att en sökande skall
kunna uppvisa en i Sverige registrerad namnrättighet.

Flexibilitet uppnås genom att varje regel är utformad som en ramregel, där visst
utrymme till tolkning lämnas åt praxis – i sista hand de avgöranden som Nämnden
för Överprövning av Domännamn (NÖD) fattar.

Flexibilitet uppnås även genom användning av särskilda underdomäner för olika
grupper av inbördes namnskyddade verksamheter och företeelser. Framtida behov
av nya underdomäner kan lösas snabbt och enkelt utan att Regelverket i övrigt
behöver ändras.

Förutsebarhet uppnås genom att som en särskild bilaga till regelverket förtydliga
vid varje tidpunkt gällande praxis i form av "Förklaringar".

Med ett regelverk utformat på ovanstående grunder kan systemet bli både snabbt
och obyråkratiskt. Genom kontinuerlig information och diskussion med användare,
ombud och övriga intresserade får NDR också kunskap om behovet av och
underlag för framtida förändringar av regelverket.

Stockholm i januari 2000.

Ordförklaringar:

Toppdomän, Huvuddomän och Underdomän

.se
.<Toppdomän>

                                                
145 Regelverket såsom det återges i bilagan är hämtat ifrån http://ndr.iis.a.se/regelverket.htm
(2000-08-01).
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a.se
<Huvuddomän>.<Toppdomän>

iis.a.se
<Underdomän>.<Huvuddomän>.<Toppdomän>

Med uttrycket toppdomän menas, om inte annat anges, ISO 3166-1
landskodtoppdomänen .se.

Med uttrycket huvuddomän menas, om inte annat anges, domän direkt registrerad
under toppdomänen .se.

Med uttrycket underdomän menas, om inte annat anges, domän under
huvuddomän, exempelvis varumärke som registrerats under huvuddomänen
.tm.se.

Domännamn

Med uttrycket domän eller domännamn menas, om inte annat anges, hela
domänen inklusive topp-, huvud- och underdomäner.

Verksamhetens namn

Med uttrycket verksamhetens namn menas, om inte annat anges, det kännetecken
som avses utgöra underlag för ansökan om domännamn.

Registrering

Med uttrycket registrering menas, om inte annat anges, en registrering av ett
domännamn.

Disclaimer

Med uttrycket disclaimer menas ett på registreringsbevis för varumärke uttryckligt
angivet undantag från skydd.

Registreringsenhet

Med uttrycket registreringsenhet menas den enhet som registrerar domännamn i
Sverige, NIC-SE.

Ombud

Med uttrycket ombud menas ett av registreringsenheten certifierat ombud för
registrering av domännamn.

Regler:

Allmänna regler

REGEL A:

Ett domännamn i Sverige (.se) får bestå endast av bokstäverna a-z, siffrorna 0-9
samt bindestreck. Det måste inledas och avslutas med en bokstav eller siffra, och
får inte bestå uteslutande av siffror.
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Domännamnet bör innehålla minst tre tecken, och får maximalt innehålla 63
tecken.

REGEL B:

Domännamnet skall avse en verksamhet med anknytning till Sverige samt
återspegla verksamhetens namn såsom det är angivet på av svensk myndighet
utfärdat registreringsbevis.

Innehåller namnet nationella tecken (exempelvis å, ä eller ö), skall dessa
translittereras enligt Bilaga 2. (återges inte här)

REGEL C:

Endast ett domännamn kan registreras per verksamhetsnamn.

REGEL D:

Domännamn får inte registreras:

•  om det är identiskt med tidigare registrerat domännamn under samma
domän,

•  om det avser en underdomän till ett redan registrerat domännamn,
•  om det är uppenbart ägnat att väcka förargelse eller strida mot goda seder,
•  om det är ägnat att vilseleda allmänheten,
•  om det enbart består av ett geografiskt ord.

REGEL E:

Registreringsenheten tillämpar en "först-till-kvarn"-princip vid tilldelning av
domännamn, det vill säga ansökningarna bedöms i den turordning de inkommit till
registreringsenheten.

Följande regler innehåller specialbestämmelser för skilda typer av verksamhet.

I den mån en specialregel uttryckligen avviker från Allmänna Regler, har lydelsen i
specialregeln företräde.

Verksamhet under registrerad firma

REGEL F:

Avser domännamnet firma skall denna vara registrerad hos Patent- och
registreringsverket (PRV) eller av annan svensk myndighet ha tilldelats ett
organisationsnummer.

Avser domännamnet ett utländskt företags svenska filial, skall sökandens filialfirma
vara registrerad hos PRV.

Såväl huvudfirmor som bifirmor och parallellfirmor kan vara underlag för
registrering av domännamn.

Avser domännamnet enskild firma med säte i Sverige, men som inte är registrerad
hos PRV, registreras domännamnet i enlighet med Regel N.

Verksamhet i form av registrerat varumärke
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REGEL G:

Avser domännamnet varumärke, skall detta registreras under huvuddomänen
.tm.se.

REGEL H:

Med begreppet varumärke avses kännetecken med följande egenskaper:

Ordmärke, det vill säga en kombination av bokstäver och/eller siffror, som inte
kombinerats med figur, särskild logotyp eller annat särskilt utförande, och som
består av två eller fler tecken efter nödvändig translitterering.

Omfattas vissa av de i varumärket ingående bokstäverna eller siffrorna av uttrycklig
disclaimer, skall även dessa delar ingå i domännamnet.

REGEL I:

För att varumärke skall kunna registreras som domännamn, skall varumärket vara
skyddat enligt något av följande tre alternativ:

•  Nationellt kännetecken för varor eller tjänster som är registrerat hos
Patent- och registereringsverket (PRV), där registreringen vunnit laga kraft,

•  Internationellt kännetecken, som är skyddat i enlighet med det sk
Madridprotokollet och efter designering har registrerats samt registreringen
vunnit laga kraft i Sverige, eller

•  Kännetecken, som genom registrering såsom Gemenskapsvarumärke
("EG-märke") hos registreringsmyndigheten OHIM i Alicante, Spanien,
äger laga kraft i Sverige.

REGEL J:

Endast hela ordvarumärket, såsom det framställs på registreringsbeviset och efter
nödvändig translitterering, kan registreras som domännamn

Offentlig verksamhet

REGEL K:

Primärkommuner och landstingskommuner kan registrera namnet på kommunen
eller landstinget med eller utan tillägget "kommun" respektive "landsting".
Registrering kan ske antingen på svenska eller i direkt översättning till annat språk.

Organ inom primärkommuner eller landstingskommuner, såsom skolor och
sjukhus, kan inte registrera egna huvuddomäner. Domännamn för dessa organ är
hänvisade till att ligga som underdomäner under respektive kommuns eller
landstings huvuddomän.

REGEL L:

De geografiska ord som avser landskap är reserverade för respektive länsstyrelse.
I de fall ett landskapsnamn delas av flera olika län, får de berörda länsstyrelserna
gemensamt bestämma vilken länsstyrelse inom landskapet som skall vara
huvudman för landskapets domännamn. Endast en länsstyrelse kan vara
huvudman för varje landskapsanknutet domännamn. Registrering av
landskapsnamn får, där så är nödvändigt, ske i tillägg till länsstyrelsens eget
domännamn.
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REGEL M:

Statliga myndigheter och domstolar, samt kommunala förbund, kan registrera
namnet för myndigheten, domstolen eller förbundet som domännamn.
Domännamnet skall, med undantag för nödvändig translitterering, vara identiskt
med namnet på myndigheten, domstolen eller förbundet och endast ett
domännamn kan registreras för varje myndighet.

Länsdomäner

REGEL N:

Verksamhet som så önskar kan registrera sitt namn under den länsrelaterade
huvuddomän (motsvarande länsbokstav) där verksamheten har sitt säte.
Verksamheten får dock inte samtidigt inneha både en huvuddomän och en
underdomän under länsbokstav för samma verksamhetsnamn.

Avser domännamnet verksamhet i form av enskild firma med säte i Sverige, som
inte är registrerad hos PRV, skall domännamnet registreras under länsdomän.

Se bilaga 3: Lista över länsdomäner (återges inte här)

Ideella föreningar

REGEL O:

Ideella föreningar (inklusive riksorganisationer) kan välja mellan att registreras
under den länsrelaterade huvuddomän där föreningen har sitt säte, eller att
registreras under huvuddomänen .org.se.

Politiska partier

REGEL P:

Politiska partier som är registrerade i Riksskatteverkets "Register över registrerade
partibeteckningar", och som kan uppvisa organisationsnummer, kan välja att
registreras under huvuddomänen .parti.se.

Periodiska skrifter

REGEL Q:

Periodiska skrifter (tidskrifter) med av PRV utfärdat utgivningsbevis registreras
under huvuddomänen .press.se.

Privatpersoner

REGEL R:

Endast privatpersoner kan registrera domännamn under huvuddomänen .pp.se

För registrering krävs att sökanden har svenskt personnummer eller
samordningsnummer och kan uppvisa handling som styrker detta.

Inga krav på återspegling av namnet enligt regel C ställs för underdomäner till
.pp.se.
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