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SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <torekovstaxi.se>.

BESLUT
Domännamnet <torekovstaxi.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND
Sökanden, Biljana K, bedriver sedan 1996 verksamhet under firman Taxi Torekov, och
registrerade bifirman Torekovs Taxi den 13 september 2012.
I ansökan daterad den 8 augusti 2013 har Sökanden ansökt om tvistlösning och begärt att
ansökan ska prövas av en tvistlösare.
Sökandens ansökan har översänts till Innehavaren, Peter H, som givits tillfälle att inkomma
med svar. Innehavaren har besvarat ansökan i handling daterad den 19 september 2013.
Den 1 oktober 2013 utsågs Jonas Gulliksson till Tvistlösare i ärendet.

YRKANDEN
Sökanden har yrkat att domännamnet <torekovstaxi.se> ska överföras till Sökanden.
PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden
Sökanden har i huvudsak anfört följande.
Sökanden bedriver näringsverksamhet under firman Taxi Torekov. Verksamheten bedrivs som
enskild firma, och utgörs av taxiverksamhet i Torekov och Båstad med omnejd. Utöver firman
Taxi Torekov har Sökanden även registrerat bifirman Torekovs Taxi. Det har bedrivits
taxiverksamhet under firman Taxi Torekov sedan 1940-talet, och i Sökandens regi sedan
1996.
Sökanden har, bl.a. genom telefonsamtal från kunder, blivit uppmärksammad på att
Innehavaren bedriver taxiverksamhet under firmorna Torekovs Taxi, Taxi Torekov och Taxi
Service Torekov. Då Sökandens verksamhet i folkmun ofta benämns ”Torekovs Taxi” är det
förvillande för kunder att Innehavaren marknadsför sig under Torekovs Taxi.
Sökandens företag är väl etablerat och dess firma är både registrerad och väl inarbetad.
Sökanden har inte gett Innehavaren tillstånd att registrera eller använda domännamnet
<torekovstaxi.se>.
Innehavaren är väl medveten om existensen av Sökandens verksamhet, då Innehavaren har
samarbetat med en person som tidigare sökt arbete hos Sökanden. Dessutom vistas
Innehavaren en hel del i Torekov. Innehavarens företag har också sin adress i Torekov.
Sökanden har precis avslutat en process med andra parter i tingsrätten, vilken mynnade ut i att
domännamnet <taxitorekov.se> överfördes till Sökanden. Under tiden för nämnda process
registrerade Innehavaren domännamnet <torekovstaxi.se>, väl medveten om Sökandens
verksamhet.
Sökanden och Innehavaren ses dessutom ofta på Ängelholms flygplats, där Sökandens
taxibilar är klart markerade med orden ”Taxi Torekov”, vilket Innehavaren inte har kunnat
undgå att notera. TAXI TOREKOV är dessutom registrera som nationellt varumärke i klass
39 (taxitjänster) sedan den 30 november 2012, med nr. 509259.
Innehavaren
Innehavaren har i huvudsak anfört följande.
Innehavaren har arbetat med taxiverksamhet i området kring Torekov och Båstad sedan 1996.
I början benämnde Innehavaren sin Verksamhet ”Taxi Cab Torekov” och senare ”Taxi
Service Torekov”. Det var också en självklarhet att registrera domännamnet <torekovstaxi.se>
när verksamheten bedrevs i trakten kring Torekov.

TVISTLÖSARENS SKÄL
Enligt p. 7.2 ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” ska ett
domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar
a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning
(EG) 510/2006,
h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning
(EG) 1234/2007, eller
j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra
enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna
förkortning,
vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.
Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin
talan.
Tvistlösaren gör följande bedömning.
Likhet med kännetecken som har rättsgrund i Sverige
Sökanden har genom ingivna registreringsbevis visat att Sökanden innehar rätt till den i
Sverige registrerade bifirman Torekovs Taxi. Det omtvistade domännamnet består av
Sökandens bifirma och toppdomänen ”.se”. Domännamnet är således, efter att toppdomänen
avlägsnats i enlighet med etablerad konsensus, identiskt med Sökandens bifirma.
Vidare har Sökanden visat rätt till firman Taxi Torekov. Även denna firma företer sådan
ordlikhet med det omtvistade domännamnet som avses i punkt 7.2 i Registreringsvillkoren.
Detta vinner stöd i svensk känneteckenspraxis, se Hovrätten för Västra Sverige, avd. 4, 198206-02, DT 34, där firman Taxi i Lerum, ekonomisk förening ansågs vara förväxlingsbar med
firman Lerums Taxi, Ingemar J.
Det första rekvisitet är därmed uppfyllt.

Ond tro
Vid en bedömning av om ond tro föreligger ska tvistlösaren göra en helhetsbedömning av alla
relevanta omständigheter. Det är, enligt punkt 7.2 i Registreringsvillkoren, tillräckligt att ond
tro föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att rekvisitet ska
vara uppfyllt.
Sökandens bifirma Torekovs Taxi registrerades den 13 september 2012, att jämföra med
domännamnet i fråga som registrerades redan den 6 augusti 2012. Vid registreringstillfället
kan Innehavaren således inte anses ha varit i ond tro beträffande domännamnets likhet med
bifirman Torekovs Taxi.
Enligt Sökandens oemotsagda uppgifter har Sökanden bedrivit taxiverksamhet under firman
Taxi Torekov sedan 1996. Sökanden har vidare anfört att Innehavaren kände till Sökandens
verksamhet och firma vid registreringen av <torekovstaxi.se>. Innehavaren har inte
kommenterat detta. Härtill kommer att Sökanden genom ingivna registreringsbevis har visat
att firman Taxi Torekov registrerades den 8 september 2010, d.v.s. nästan två år före
Innehavarens registrering av domännamnet <torekovstaxi.se>.
Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren att Sökanden har visat att Innehavaren har såväl
registrerat som använt domännamnet <torekovstaxi.se> i ond tro. Det andra rekvisitet är
därmed uppfyllt.
Rätt eller berättigat intresse
Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till <torekovstaxi.se> .
Innehavaren har anfört att han bedrivit taxiverksamhet i regionen kring Torekov sedan 1996,
och att han kallat sin verksamhet för bl.a. ”Taxi Cab Torekov” och ”Taxi Service Torekov”.
Utöver sina egna uppgifter har Innehavaren emellertid inte framfört några bevis för att
Innehavaren skulle ha rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Dessutom
har Innehavaren uppgivit att han inte längre använder sig av benämningen ”Taxi Service
Torekov” utan istället har registrerat firman Taxi Båstad. Innehavaren får följaktligen anses
sakna rätt eller berättigat intresse till domännamnet <torekovstaxi.se>.
Då samtliga rekvisit är uppfyllda finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av
domännamnet <torekovstaxi.se> ska bifallas.

På .SE:s vägnar
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Jonas Gulliksson

