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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <morek.se> 

 

 

 

BESLUT 

Sökandens yrkande om överföring till Sökanden av domännamnet <morek.se> lämnas utan 

bifall. 
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BAKGRUND 

Phillip W, i detta ärende representerande Motparten, registrerade, enligt vad som framgår av 

ansökan i ärendet, domännamnet <morek.se> för sig personligen den 3 juni 2003. 

 

Sökanden påkallade den10 november 2010 alternativt tvistlösningsförfarande. Ansökan har 

tillställts Motparten, som har anmodats att inom angiven tid besvara den. 

 

Motparten har inte besvarat ansökan. 

 

Sökanden har begärt tvistlösning av en tvistlösare. Till sådan har utsetts professor em. Gunnar 

Karnell. 

 

YRKANDE 

Sökanden har begärt att domännamnet <morek.se> skall överföras till Sökanden. 

 

SÖKANDEN HAR ANFÖRT 

Sökandens firma registrerades enligt Bolagsverkets registeruppgift den 26 augusti 2003. 

Philip W, son till Jan W, som jämte två andra vid den tiden arbetade i Morek AB, ombesörjde 

registreringen av domännamnet <morek.se>. Varken Philip eller Jan W har efter hösten 2003 

haft någon koppling till Sökanden, Morek AB. Sökanden anser sig ha rätt till domännamnet 

grundad på aktiebolagets firmaregistrering. Domännamnsregistreringen och att denna har 

bibehållits vilar inte på någon Motpartens rätt eller berättigade intresse och Motparten handlar 

i ond tro genom att behålla domännamnet, ”ev. för att komma åt information” och eller för att 

utan egen nytta hindra Sökanden ”från att ha tillgång till domänen” och störa Sökandens 

verksamhet. Internetsökning på domännamnet endast ger en hänvisning till info@morek.se, 

vilket missleder Sökandens kunder, som egentligen får rikta sig till <morek.nu>. Eftersom Jan 

W verkar i samma bransch som Sökanden, så ger hänvisningsfunktionen medelst 

domännamnet Motparten tillgång till information om priser och annat till störning av 

Sökandens verksamhet.  

 

TVISTLÖSARENS SKÄL  

Tvistlösare får enligt gällande regler för tvistlösningsförfarandet besluta att ett domännamn 

skall överföras till Sökanden om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl. a. 

varukännetecken eller näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige.  

 

Domännamnet ”morek.se” är förväxlingsbart med Sökandens firma MOREK AB med 

rättsgrund i Sverige. 

 

Sökanden skall för bifall till sitt yrkande om överföring kunna visa, förutom rätt till 

kännetecknet och förväxlingsbarhet, att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 

intresse till domännamnet samt att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. 

Samtliga dessa krav skall vara uppfyllda för bifall till en ansökan om överföring av ett 

domännamn. 

 

Berättigat intresse för innehavaren kan bl.a. föreligga om användning eller förberedelse för 

användning av domännamnet har skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster 
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innan tvistlösningsförfarandet inleddes, om domännamnet är allmänt känt för innehavaren, 

även om denne inte har förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet, eller 

om domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att 

skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. 

 

Handlingarna i ärendet utvisar inte för vem domännamnsregistreringen ursprungligen skedde. 

Motparten är emellertid nu registrerad innehavare av det aktuella domännamnet. Sökanden 

har inte påstått att registreringen för Motparten skulle som sådan sakna giltighet. Såtillvida 

har Motpartens rätt till domännamnet inte satts ifråga.  

 

Återstår här att ta ställning till om Motparten nu saknar ett berättigat intresse till 

domännamnet och ställningstagande till frågan om ond tro. 

 

Domännamnet har registrerats före Sökandens registrering av dess firmanamn. Ingenting har 

upplysts om bakgrunden till registreringen av domännamnet; ej heller om förhållandet mellan 

Sökanden, den registrerande personen eller Motparten under den långa tiden mellan 

domännamnsregistreringen och Sökandens ansökan om tvistlösning utöver vad som härovan 

har redovisats såsom anfört av Sökanden. Motpartens förbindelse med sitt domännamn, enligt 

vad som därvidlag har uppgetts av Sökanden, samt övriga av Sökanden anförda 

omständigheter, ger – i avsaknad av närmare upplysningar om verkningarna för parterna av en 

bibehållen registrering för Motparten av domännamnet – inte stöd för uppfattningen att 

Motparten saknar ett berättigat intresse, knutet till domännamnet. 

 

Mot bakgrund av vad nu har anförts saknas anledning att ta ställning till frågan om ond tro 

inför slutsatsen att den ansökan som här har prövats om överföring av domännamnet 

<morek.se> till Sökanden skall lämnas utan bifall. 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Gunnar Karnell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


