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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen smsguldet.se och sms-guldet.se. 
 
 

 

BESLUT 

 
Domännamnen ”smsguldet.se” och ”sms-guldet.se” ska överföras till Sökanden, SMS Guld AB. 
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BAKGRUND 

 
SMS Guld AB´s (Sökanden) ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen  

”smsguldet.se” och ”sms-guldet.se” ingavs till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) den 19 maj 

2010.  Hillstreet AB Ltd (Motparten) som är innehavare av domännamnen har getts möjlighet att 

bemöta ansökan, men något svar har inte inkommit. Sökanden har begärt att ansökan skall prövas 

av en tvistlösare. Till tvistlösare har Stiftelsen för Internetinfrastruktur utsett Bengt Eliasson. 

 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnen ”smsguldet.se” och ”sms-guldet.se” ska överföras till 

Sökanden. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
 

Sökandens verksamhet startade i augusti 2008 och firman SMS Guld AB registrerades den 1 

oktober 2008. Verksamheten består av en tjänst där kunder som vill sälja guld, efter en ansökan 

via sms får ett s.k. Guldpaket. Detta användes för att skicka in guld till Sökanden för värdering 

och eventuell försäljning. Accepteras inte det erbjudna priset returneras guldet till kunden. 

 

Sökanden är dotterbolag till 24Gold International AB (publ) och är sedan den 1 oktober 2008 

innehavare av ensamrätten till firman SMS Guld AB. Firmadominanten har dock använts ända 

sedan starten av verksamheten i augusti 2008. Verksamheten har bl.a. bedrivits via Sökandens 

webbplats under domännamnet ”smsguld.se”, som registrerades den 18 juli 2008. 

 

Motparten, Hillstreet, registrerade domännamnen ”smsguldet.se” och ”sms-guldet.se” den 17 

april 2009. Domännamnen är nästintill identiska med firman SMS Guld AB och de registrerade 

varumärkena SMS-GULD, SMS-GULDET och SMS GULD. 

 

Genom att registrera med Sökandens registrerade kännetecken förväxlingsbara domännamn i syfte 

att vilseleda konsumenter samt för att skada Sökandens kännetecken, utgör inte ett berättigat 

intresse till domännamnen. Motparten har haft möjlighet att välja andra domännamn som inte är 

förväxlingsbara med Sökandens kännetecken. 
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Vid tiden för registreringen av domännamnen ingick Motparten i en grupp företag som alla 

kontrollerades av Magnus J och via flera andra webbplatser tillhöriga dessa företag förekommer 

Sökandens varumärke SMS GULD med länkning till den konkurrerande webbplatsen Guldbrev. 

Det måste därför betraktas som en utarbetad strategi att använda sig av Sökandens varumärke i 

syfte att vilseleda konsumenterna. 

 

När Sökanden statade sin verksamhet under 2008 fick den snabbt en medial uppmärksamhet 

genom omnämnanden i bl.a. radio, TV, tidningar och olika Internetmedia. Motparten måste 

därför ha varit fullt medveten om Sökandens verksamhet när domännamnen registrerades i april 

2009. Det framgår även av material med direkt anknytning till Sökandens verksamhet, som 

Motparten publicerade på webbplatsen till smsguldet.se. Syftet med registreringen av 

domännamnen kan inte tolkas på annat sätt än att Motparten försöker vilseleda konsumenterna för 

att skada Sökandens kännetecken . Motparten får därför anses ha varit i ond tro både vid 

registreringstillfället och sedan dess vid användningen av domännamnen. Sökanden har även via 

brev försökt förmå Motparten att upphöra med intrånget. 

 

Sammantaget är samtliga rekvisit enligt punkt 6.4 c, d och e i Registreringsvillkoren gällande för 

Toppdomänen. SE uppfyllda och grund för överföring av domännamnen ”smsguldet.se” och ”sms-

guldet.se” till Sökanden föreligger på ovan angivna grunder. 

 
 
Motparten 
 
Motparten har inte inkommit med något bemötande av ansökan. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen. SE, punkt 6.4 c), 

avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 

identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, - 

konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) – en titel på annans 

skyddade litterära eller konstnärliga verk – ett namn som skyddas genom förordningen om vissa 

officiella beteckningar (1976:100) – en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som 

skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den 

som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och - Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 

intresse till domännamnet och - domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 
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Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken med rättsgrund i Sverige. 

 

Sökanden har som bevisning ingivit ett utdrag ur Bolagsregistret utvisande Sökandens 

registrerade firma SMS Guld AB (org. nr. 556766-5954). Sökanden har också åberopat 

varumärkesregistreringarna nr. 403855 SMS-GULD (registrerad 22 maj 2009), nr.408360 SMS-

GULDET (registrerad 11 december 2009) och nr.408363 SMS GULD (registrerad 11 december 

2009).  De åberopade varumärkena är således registrerade efter de omtvistade domännamnen. 

De i ansökan omtvistade domännamnen är ”smsguldet.se” och ”sms-guldet.se”. Vid bedömningen 

av om ett kännetecken eller näringskännetecken är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

domännamn ska bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen.se i 

domännamnet. Det kan konstateras att det då föreligger mycket stor likhet mellan domännamnen 

i fråga och Sökandens firma SMS Guld AB. 

 

Mot bakgrund härav finner tvistlösaren att Sökanden har ett med domännamnen förväxlingsbart 

näringskännetecken med rättsgrund i Sverige i form av firman SMS Guld AB.  

 

Rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

Motparten har inte besvarat ansökan och av övriga omständigheter framgår inte att Sökanden gett 

Motparten något tillstånd att använda ett med Sökandens kännetecken förväxlingsbart 

domännamn. Att såsom åberopats av Sökanden registrera ett med någons annans kännetecken 

förväxlingsbart domännamn i syfte att vilseleda konsumenter och därmed skada Sökandens 

kännetecken, utgör inte ett berättigat intresse till domännamnet. 

  

Med stöd härav och då det i ärendet i övrigt inte framkommit något som tyder på att Motparten 

haft ett berättigat intresse att registrera domännamnen finner tvistlösaren att Motparten inte har 

någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen. 

 

Registrering eller användning i ond tro. 

 
Av vad som anförts av Sökanden framgår att Motparten använt domännamnen för att länka 

besökarna på webbplatserna till Motpartens egen webbplats med konkurrerande verksamhet. 

Domännamnen har av vad som därmed framkommit i ansökan, enligt tvistlösaren, uppenbarligen 

registrerats och använts enbart för att omdirigera trafiken till den egna webbplatsen och 

därigenom störa Sökandens verksamhet. 
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Tvistlösaren finner det därför styrkt att Motparten både registrerat och använt domännamnen i 

ond tro. 

 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall ansökan bifallas och domännamnen ”smsguldet.se” 

och ”sms-guldet.se” överföras till Sökanden. 

 

 
 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Bengt Eliasson  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


