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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <casix.se>.

BESLUT
Tvistlösaren beslutar att domännamnet casix.se ska överföras till Casix AB (Sökanden).

BAKGRUND
Casix AB registrerades hos Bolagsverket den 1 mars 2013 och fick samma dag sin firma. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet.
Arne P registrerade den 5 mars 2013 domännamnet casix.se.
Casix ansökte i mars 2013 0m alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet.
Parterna är eniga om att förfarandet ska utföras av en tvistlösare. Till tvistlösare utsåg .SE
rådmannen Tomas Norström.

YRKANDEN
Casix har yrkat att domännamnet casix.se ska överföras till bolaget.
Arne P har motsatt sig bolagets yrkande.
TVISTLÖSARENS SKÄL
Ett registrerat domännamn får – enligt de registreringsvillkor som gäller för toppdomänen .se
– inom ramen för ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande – föras över till den som begärt
tvistlösningsförfarandet. Förutsättningarna för detta är att domännamnet är identiskt eller liknar bl.a. ett näringskännetecken (en firma) till vilket sökanden kan visa rätt, att domännamnet
registrerats eller använts i ond tro och att innehavaren av domännamnet inte har någon rätt
eller berättigat intresse till namnet (p. 7.2 i villkoren). Samtliga tre förutsättningar måste föreligga för att ansökan ska kunna bifallas. Till de tre rekvisiten finns i registreringsvillkoren
anvisningar som ska tillämpas vid den helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet som
ska göras.
Enligt tvistlösaren är domännamnet casix.se så gott som identisk med Sökandens registrerade
firma.
Det s.k. ond tros-rekvisitet gäller bl.a. om domännamnet har registrerats i ond tro. Där uttalas
också att bedömningen ska göras efter en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.
Av utredningen framgå att domännamnet registrerades mycket kort tid efter det att Casix firma registrerats. Casix har vidare i sammanhanget uppgett att registreringen av domännamnet
sammanföll med att Bolagsverket på internet kungjorde registreringen av Casix firma. Bolaget har vidare pekat på att firmanamnet får ses som egenartat och inte relaterar till redan kända namn eller produkter. Arne P har inte bemött detta påstående. Av vad Casix uppgett får
anses framgå att Arne P registrerade domännamnet i medvetande om den redan gjord firmaregistreringen. Registreringen av domännamnet får därmed anses ha skett i ond tro.
Inget har framkommit som ger anledning till antagande att Arne P ändå kan anses ha något
berättigat intresse till domännamnet. Han har inte visat på någon ensamrätt som kan sägas
likna domännamnet eller framfört något skäl till stöd för rätt eller berättigats intresse till namnet.

På grund av vad som nu sagts ska domännamnet överföras till Casix.

På .SE:s vägnar

………………………………
Tomas Norström

