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Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet < stikoperlarsson.se >.

Beslut
Domännamnet <stikoperlarsson.se> överförs till Sökanden.

Bakgrund
Sökanden är musiker och har både släppt album och hållit konserter samt gjort andra
framträdanden i Sverige. Sökanden heter Stiko Per L och använder även sitt namn som
artistnamn.
Sökanden har tidigare varit innehavare av det omtvistade domännamnet, men per den 28 maj
2012 innehas domännamnet av Innehavaren.
Yrkanden
Sökanden har yrkat att domännamnet <stikoperlarsson.se> överförs på Sökanden.
Innehavaren har inte inkommit med sin inställning.

Parterna har anfört
Sökanden
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Till grund för sitt yrkande har Sökanden anfört att Sökanden är artist och att domännamnet utgörs
av Sökandens artistnamn i sin helhet. Sökanden har även anfört att Sökanden själv var innehavare
av domännamnet fram till våren år 2012 och att när Sökanden inte förnyade sin registrering lät
istället Innehavaren registrera domännamnet, i ond tro och utan att ha någon rätt till det. Till stöd
för detta har Sökanden bland annat givit in korrespondens mellan Sökanden och Innehavaren av
vilken framgår att det bolag som Innehavaren arbetar för systematiskt låter registrera domännamn
som nyligen har förfallit samt att Innehavaren erbjöd Sökanden att förvärva registreringen mot en
köpeskilling om fem tusen kronor.
Innehavaren
Innehavaren har givits möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.
Tvistlösarens skäl
Av registreringsvillkoren för toppdomänen .SE framgår att ett domännamn ska överföras till den
som söker tvistlösning om domännamnet är identiskt med eller liknar en av Sökanden innehavd
rättighet med giltighet i Sverige, om domännamnet har registrerats eller används i ond tro, och om
den registrerade innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.
Rättighet
Enligt 7.2.1 d) i registreringsvillkoren gäller att konstnärsnamn kan utgöra sådan rättighet som en
sökande kan styrka sitt yrkande på. Sökanden har anfört och visat att Stiko Per Larsson är
Sökandens artistnamn, vilket får likställas med konstnärsnamn. Sett till dess helhet får namnet
anses besitta särskiljningsförmåga, Sökanden är även den enda i Sverige som officiellt heter Stiko
Per Larsson. Sökanden innehar därmed en sådan rättighet som avses i registreringsvillkorens
7.2.1.
Det omtvistade domännamnet omfattar Sökandens konstnärsnamn i dess helhet och är därmed
identiskt.
Ond tro
Av de ingivna handlingarna i ärendet framgår att Innehavaren lät registrera domännamnet för att
Sökandens egen registrering av det löpt ut och att Innehavaren inte använder domännamnet själv
och därför erbjöd Sökanden att köpa registreringen. Med beaktande av detta får konstateras att
Innehavaren har registrerat domännamnet i ond tro.
Berättigat intresse
Av vad som framkommit i ärendet finns inget stöd för att Innehavaren skulle ha någon rätt till
domännamnet eller något berättigat intresse som medger Innehavarens användning av det,
domännamnet ska därför överföras på Sökanden.

På IIS vägnar
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