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BAKGRUND 

Sverigedemokraterna är en ideell förening, registrerad hos Skatteverket. PRQ Internet 
Kommanditbolag är innehavare av domännamnet sverigedemokrater.se. 

YRKANDE M M 

Sverigedemokraterna har yrkat att domännamnet sverigedemokrater.se skall överföras till 
föreningen. 
 
PRQ Internet KB har förelagts att yttra sig över föreningens yrkande, men har inte låtit sig 
avhöra. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sverigedemokraterna har till stöd för sitt yrkande om överföring, som det får förstås, åberopat att 
domännamnet sverigedemokrater.se är förväxlingsbart med föreningens hos Skatteverket 
registrerade namn samt att PRQ Internet KB inte har någon rätt till eller befogat intresse av 
domännamnet och att föreningen låtit registrera namnet i ond tro. 
 
Till utveckling av sin talan har föreningen anfört i huvudsak följande. 
 
Domänen sverigedemokrater.se används just nu för att publicera information om Sverige-
demokraternas medlemmar, sympatisörer m.fl. och resulterar i dödshot och dyl. Informationen 
sprids huvudsakligen genom sverigedemokrater.se och föreningen vill därmed överta domänen 
snarast möjligt. Av utdrag från siten framgår att där läggs ut hemliga data från 
Sverigedemokraterna. Den som registrerat domännamnet har ingen som helst koppling till 
partiet. Alla domänregistreringar går via IT-avdelningen och vi har ingen kontroll över domän-
namnet som uppenbarligen refererar till Sverigedemokraterna som parti. Registreringen och 
användningen visar uppenbart på att den som registrerat domännamnet inte har rätt till namnet. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Ett domännamn får – enligt punkten 6.4 i registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se – 
överföras till den som begärt ett tvistlösningsförfarande, om domännamnet är identiskt eller 
förväxlingsbart med bl.a. ett varu- eller näringskännetecken med rättsgrund här i landet till vilket 
den som påkallat tvistlösningen kan visa rätt, och innehavaren av domännamnet inte har någon 
rätt till eller berättigat intresse av domännamnet och namnet registrerats eller använts i ond tro.  
 
En ideell förening som bedriver näringsverksamhet kan, enligt 2 § firmalagen jämförd med  
2 § första stycket 3 handelsregisterlagen, vinna skydd för sin firma som genom registrering i 
handelsregistret, som förs av Bolagsverket. Vidare kan en ideell förening som bedriver 
näringsverksamhet vinna skydd för sin firma som näringskännetecken genom inarbetning. I 
svensk rätt finns dock inget skydd för en ideell förenings namn genom registrering hos Skatte-
verket på det sätt som Sverigedemokraterna synes ha velat göra gällande.  
 
Sverigedemokraternas yrkande om överföring av domännamnet sverigedemokrater.se skall på 
grund av det anförda avslås.  
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