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SÖKANDE 

Morgana AB (org. nr. 556629-2073) 

Box 11 

571 06 Bodafors 

INNEHAVARE 

Name Navigation AB (org. nr. 556678-3485) 

Box 55621 

102 14 Stockholm 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <morgana.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Ansökan om överföring av domännamnet <morgana.se> lämnas utan bifall. 

 

BAKGRUND 

Sökanden är innehavare av ordmärket MORGANA KONTOR som är registrerades i Sverige 

1992. Sökanden är också innehavare av firman Morgana AB som registrerades den 15 

december 2011.  

 

Innehavaren erhöll registrering av <morgana.se> den 2 september 2011.  

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <morgana.se> ska överföras till Sökanden.  

 

Innehavaren har bestridit ansökan.  



Ingen av parterna har begärt att ansökan ska prövas av tre tvistlösare. .SE utsåg Monique 

Wadsted till ensam tvistlösare den 15 juli 2013. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se anges förutsättningarna för att 

domännamn ska kunna överföras.  

 

En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett 

varukännetecken m.m. som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En 

andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en tredje 

förutsättning är att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

Samtliga tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att domännamnet ska kunna överföras 

till en sökande.  

 

Identitet eller likhet med kännetecken med rättsgrund i Sverige 

 

Sökanden är innehavare av firman Morgana AB och varumärket MORGANA KONTOR som 

båda är registrerade i Sverige. Dominanten i både firman och varumärket är ”morgana”. 

Sökanden har därmed visat att Sökanden har rätt till kännetecken med rättsgrund i Sverige 

som är identiska med eller liknar domännamnet <morgana.se>. 

 

Ond tro 

 

Innehavaren har påstått att Innehavaren inte kände till Sökandens kännetecken förrän i 

samband med att Sökandens kontaktade Innehavaren inför ansökan om ATF. Sökanden har 

inte visat att Sökandens varumärke MORGANA KONTOR är allmänt känt och Sökandens 

firma Morgana AB registrerades efter det att Innehavaren blev registrerad innehavare av 

<morgana.se>.  

 

Vidare framgår av ansökan att Innehavaren använder domännamnet för en webbplats med 

annonser men Sökanden har inte påstått att annonserna har någon koppling till Sökandens 

verksamhet. 

 

Mot den bakgrunden finns det inget som visar Innehavaren skulle ha känt till Sökandens 

kännetecken vid sin ansökan om registrering av <morgana.se>. 

 

Sökanden påstår att Innehavaren förvärvat domännamnet för att sälja det vidare och åberopar 

korrespondens med Innehavaren till stöd för detta påstående. Av korrespondensen framgår 

inte annat än att det är Sökanden som kontaktat Innehavaren och efterhört om Innehavaren 

varit villigt att sälja domännamnet. Innehavaren svarade att detta var möjligt till ett visst pris 

som Sökanden inte var villigt att acceptera.  

 

Däremot framgår det inte av korrespondensen att Innehavaren skulle ha förvärvat 

domännamnet för att sälja det vidare. Enbart det faktum att en Innehavare av ett domännamn 



på förfrågan är villigt att överlåta ett domännamn till ett visst pris är inte tillräckligt för att 

Sökanden ska anses ha visat att Innehavaren förvärvat domännamnet för att sälja det vidare.  

 

Mot denna bakgrund och omständigheterna i övrigt har Sökanden inte visat att Innehavaren 

registrerat eller använt domännamnet <morgana.se> i ond tro. Med denna bedömning av 

frågan om ond tro finns det ingen anledning att pröva frågan om berättigat intresse. 

Sökandens ansökan om överföring av <morgana.se> ska därför lämnas utan bifall.  

 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………      

Monique Wadsted           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


