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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2010-04-19    386 
 

 

SÖKANDE 

Verner & Verner Nordstan AB 

411 05 Göteborg 

 
Ombud: 

Setterwalls Advokatbyrå AB/ Agnes A 

404 25 Göteborg 

 

MOTPART 

Merlana Global Corporation  

08137 Paphos 

Cyprus 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet vernerochverner.se 
 
 

 

BESLUT 

Tvistlösaren beslutar att domännamnet vernerochverner.se ska överföras till sökanden. 
 
 

BAKGRUND 

 
Verner & Verner Nordstan AB bedriver verksamhet med försäljning av husgeråd, köksutrustning 
och köksartiklar. Bolagets firma registrerades den 16 november 2004. Bolaget innehar också det 
registrerade varumärket VERNER&VERNER. Märket registrerades den 9 oktober 1992 för 
köksgeråd. 
 
Domännamnet vernerochverner.se registrerades den 1 februari 2007. Innehavare av 
domännamnsregistreringen är Merlana Global Corporation. 
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YRKANDEN 

 
Verner & Verner Nordstan har i ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande yrkat att 
motpartens domännamn skall överföras till bolaget. Till stöd för yrkandet har bolaget anfört att 
domännamnet är förväxlingsbart med bolagets firma och varumärke. Motparten har heller inte 
någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och namnet har registrerats i ond tro. 
 
Merlana Global Corporation har inte svarat på ansökan.   
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett registrerat domännamn får – enligt de allmänna villkoren vid registrering av domännamn 
under toppdomänen .se – inom ramen för ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande överföras till 
den som begärt tvistlösningsförfarandet (sökanden). Förutsättningarna för detta är att 
domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. ett varukännetecken eller ett 
näringskännetecken vilka har rättsgrund i Sverige och till vilka den som begärt tvistlösningen kan 
visa rätt, att innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse till namnet 
och att domännamnet registrerats eller använts i ond tro (p. 6.4 c i villkoren). Samtliga tre 
förutsättningar måste vara för handen för att ansökan skall kunna bifallas. 
  
Verner & Verner Nordstan är innehavare av dels ett näringskännetecken, dels ett varukännetecken 
som båda måste sägas vara förväxlingsbara med det senare registrerade domännamnet 
vernerochverner.se.  
 
Verner & Verner Nordstan har – utan att det har motsagts av motparten – gjort gällande att 
bolaget är en väletablerad försäljare av köksgeråd och köksutrustning och att bolaget i sin 
verksamhet använder sin firma och sitt varumärke VERNER&VERNER. 
  
Eftersom Merlana Global Corporation inte svarat på ansökan om tvistlösning och då annat inte 
heller framgår av utredningen i ärendet finner tvistlösaren att Verner & Verner Nordstans 
påståenden om att motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och 
att domännamnsregistreringen skett i ond tro får accepteras.  
 
Med hänsyn till vad som nu sagts skall Verner & Verner Nordstans ansökan om överföring av 
domännamnet bifallas. 
-------- 
 
Tvistlösare i ärendet har varit rådmannen Tomas Norström. 
 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Tomas Norström  
 
 


