
 

 
Internetstiftelsen i Sverige. Box 7399, 103 91 Stockholm. Tel 08 452 35 00. Org.nr 802405-0190. iis.se 

 

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

Beslut    Ärendenummer  

2016-08-15                              926 

 

Sökande 

X-läns taxiservice Aktiebolag (org nr 556278-8892)  

Box 1154 

824 14 Hudiksvall 

 

Ombud: 

IT-Staden AB 

Magnus G 

Håcksta 12 

824 93 Hudiksvall 

 

Innehavare 

Soluan Investments Ltd  (org nr [CY]HE166719) 

George Y 

86 Athenon Street, NORA Court, Office 301;3040  

Limassol Cypern 

 

Ombud: 

Corporate Legal Counsel 

Özkan E 

86 Athenon Street, NORA Court, Office 301;3040 

Limassol 

Cypern 

 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <taxi.se>. 

 

 



 

2 

Beslut 

 

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

 

Bakgrund 

 

Sökandens firma registrerades hos Bolagsverket  den 4 september 1986, med angiven 

verksamhet att teckna avtal om taxitransporter vad avser person-, och godsbefordran samt idka 

därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med värdepapper.  

Innehavarens domännamn <taxi.se> registrerades den 14 november 2005. 

Yrkanden 

 

Sökanden har i ansökan, som inkom till IIS den 23 juni 2016, yrkat att domännamnet <taxi.se> 

ska överföras till Sökanden. 

Innehavaren har i svar till Sökandens ansökan, daterat den 15 juli 2016, bestritt yrkandet. 

Parterna har anfört 

Sökanden: 

Sökanden är ett serviceföretag i taxibranschen, ett nationellt nätverk av taxiföretag. Det 

ombesörjer nu trafikledning, transaktioner, efterbehandling och bearbetning av taxameterdata 

från flertalet aktörer i Sverige. Det är medlem och delägare i Sveriges största taxiorganisation, 

Svea Taxi Allians AB. Detta företag, den största aktören inom taxi i Sverige, består av ca 100 

partnerbolag om ca 4300 taxifordon i samarbete. Företagen inom alliansen ska inom kort 

genomföra en stor nationell aktion med system för taxibokningar, tillhörande appar och 

marknadsföring.  

Sökanden har vid flera tillfällen utan framgång sökt kontakt med Innehavaren. Om Innehavaren, 

till synes befintlig utomlands, saknas uppgift om e-post och dess domännamn  verkar inte 

användas i Sverige utan ägs möjligen endast i vinst/utpressningssyfte. Sökanden kan genom att 

bli innehavare av domännamnet <taxi.se> säkra sin kundservice, ställning och konkurrenskraft i 

Sverige mot ”yttre bolag”, t. ex. sådana med ”utländska intressen”. 

Innehavaren: 

Sökandens yrkande ska avslås. Sökanden har inte framfört några fakta, sakomständigheter eller 

argument rörande de rekvisit beträffande vilka i ett ATF-förfarande det ska prövas om de är 

uppfyllda. Sökanden har alltså inte uppfyllt någon del av sin bevisbörda. Innehavaren har inte 

kunnat finna att Sökanden har någon immaterialrättslig grund för någon rätt på grund av likhet 

med Innehavarens domännamn och det ”borde vara ytterst osannolikt att det generiska ordet 

”taxi” skulle kunna anses göra intrång i någon som helst immateriell rättighet”.  
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Tvistlösarnas skäl 

 

Tvistlösarna noterar att Sökanden inte har anfört något annat i ärendet till stöd för sitt anspråk om 

överföring till sig av domännamnet <taxi.se>, än vad som angivits härovan under rubriken 

Sökanden. 

I registreringsvillkoren gällande toppdomänen .se punkt 7.2 anges att ett domännamn ska 

överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om där angivna tre rekvisit är uppfyllda: 

1) Domännamnet är identiskt med eller liknar något som där anges under punkterna 1. a) – j) 

och som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som har begärt tvistlösningen kan visa 

rätt; 

2) Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro; och 

3) Innehavaren av domännamnet har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

Sökanden har till stöd för sitt yrkande om överföring av domännamnet, som det får förstås, 

åberopat att bolaget är innehavare av dels figurvarumärket SVEA TAXI ALLIANS, registrerat för 

taxitransporter den 2 oktober 2009 (reg.nr 406317), dels firman X-läns taxiservice Aktiebolag, 

registerad den 4 september 1986 och avseende den ovan angivna verksamheten att teckna avtal 

om taxitransporter vad avser person- och godsbefordran och idka därmed förenlig verksamhet 

samt bedriva handel med värdepapper.  

Sökanden har genom sin rätt till dessa kännetecken sådan rättsgrund i Sverige som anges i 

Registreringsvillkoren för tvistlösningsförfarandet under punkt 7.2.  

Sökanden har den ensamrätt till dessa kännetecken som enligt 1 kap. 10 § första stycket 1 och 2 

varumärkeslagen (2010:1877) respektive 3 § första stycket 1 och 2 firmalagen (1974:156) följer 

av registreringarna. Varken registreringen av varumärket eller firman ger dock Sökanden någon 

självständig rätt till enskilda delar av varumärket eller firman. Sådana delar av ett varumärke eller 

firma som saknar särskiljningsförmåga för vissa varor eller tjänster respektive viss verksamhet 

kan för övrigt inte vinna registrering. Inget av de åberopade kännetecknen ger således Sökanden 

någon självständig rätt till ordet taxi.  

Av det anförda följer att bedömningen av om domännamnet är identiskt med eller liknar något av 

kännetecknen ska ske med utgångspunkt i varumärket respektive firman i dess helhet. Kravet på 

identitet eller likhet med domännamnet <taxi.se> är inte uppfyllt genom förekomsten av det 

generiska ordet ”taxi” i Sökandens varu- och näringskännetecken. Registreringsvillkorens första 

rekvisit för överföring, nr 1) härovan, är följaktligen inte uppfyllt. Det saknas därmed anledning att 

pröva hur fakta kan förhålla sig till registreringsvillkorens rekvisit nr 2) och 3) enligt ovan. 

 

 

På IIS vägnar 

 

………………………………  

Gunnar Karnell 

 

Tvistlösare: Gunnar Karnell (Ordförande), Per Carlson och Monique Wadsted 

 


