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SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <mmlogistics.se>.

BESLUT
Ansökan om överföring av domännamnet <mmlogistics.se> till Sökanden avslås.

BAKGRUND
Parterna har getts del av varandras inlagor med bilagor. Tvistlösaren har med hänsyn till arten
och innehållet i parternas åberopanden av faktiska omständigheter inte funnit anledning
efterfråga kompletteringar eller förtydliganden och inga har ingetts.

YRKANDEN
Sökanden har yrkat att domännamnet <mmlogistics.se> ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har bestritt bifall till Sökandens yrkande.

PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden
Sökandens företag Sweden MM Logistics AB registrerades av Bolagsverket den 19 april
2013. Avsikten var att Leo Taari, ägaren till Innehavaren, LT Rent & Trading AB, skulle
hjälpa Sökanden under sökandeföretagets uppstartfas. Leo Taari registrerade domännamnet
<mmlogistics.se> för Innehavaren och betalade registeringskostnaden. Samverkan mellan
Sökanden och Innehavaren upphörde under vårvintern 2014. Innehavaren behöll emot
Sökandens önskan rätten till domännamnet med full kontroll över e-post och hemsida.
Innehavaren har haft tillgång till e-post som ingen annan än Sökanden bort ha kännedom om.
Polisanmälan om dataintrång av Innehavaren gjordes den 11 maj 2015. Den dagen förlorade
Sökanden genom åtgärder av Innehavaren all åtkomst till sina e-postkonton och innehållet på
Sökandens hemsida hade ändrats.
Innehavaren har fakturerat Sökanden för tjänster avseende årsavgifter för hemsida,
domännamnsavgift och uppdateringar av hemsida senast för åren 2013 och 2014 den 30 maj
2014 . Sökanden har betalat dessa den 17 juni 2014. Sökanden har inte fått några ytterligare
fakturor, men Innehavaren har på hemsidan, i försök att ”sabotera och misskreditera”
Sökanden” lagt upp diverse texter om obetalda fakturor”(”Hemsida Stängt på grund av
obetalda fakturor” samt ett ”Vacation Response 11 maj 2015 14.41 ”E-mail Stängt på grund
av obetalda fakturor” sänt till ”m.maatta@)live.se”). Detta har skett efter tidigare hot om att
”korrumpera vår domän, med tillhörande e-post och hemsida”. Detta visar ond tro hos
Innehavaren.
Sökanden har själv sedan en dryg månad domänen <mm-logistics.se> registrerad och använd
för sig men vill med sin ansökan om överföring av Innehavarens domännamn få tillgång till
vad Sökanden kallar sin ”orginaldomän”, inarbetad för Sökanden under knappt två år, men nu
utanför Sökandens kontroll genom Innehavarens registrering med Innehavarens åtföljande
möjliga tillgång till Sökandens e-postkorrespondens. Vad Innehavaren gör och har gjort
skadar Sökandens företag.
Innehavaren
Vid mitten av mars 2013 begärde Mauri och Marko Määttä, som företrädare för åkeriföretaget
Maumark AB, hjälp av Leo Taari till att lösa problem med åkeriföretagets trafik till Finland.
Man kom överens om att Leo Taari, redan ”innehavare av ett webhotell och program att sköta
det”, skulle ”registrera och äga domännamnen ”. Sökandens aktiebolagsregistrering skedde
den 19 april 2013. Alltsedan den dagen och fram till den 2 april 2014 var Leo Taari jämte
Mauri Määtta styrelseledamot och firmatecknare med Marko Määttä som styrelsesuppleant.
Sökandens ekonomi var ansträngd alltsedan starten och Leo Taari lät Innehavaren betala
kostnader för datorinköp och resor ”för att inte anstränga kassan vid uppstarten”. Sista maj
2014 slutade Leo Taari sitt uppdrag i Sökandebolaget med en överenskommelse att fortsätta
uppdatering av hemsidan, vilket skedde till oktober 2014. Därefter tillfördes ingen
information för uppdatering. Sökanden begärde nu tillgång till hemsideskoderna m m, vilket
besvarades med att detta förutsatte Sökandens betalning av skulder till Innehavaren. Efter en
överenskommelse i januari 2015 att Innehavaren skulle till Sökanden lämna koderna till
hemsidan, när skulderna till Innehavaren reglerats, skedde viss betalning, men en kapitalskuld

med räntor och inkassokostnader, fakturerad för förfallna reskostnadsersättningar, kvarstår.
Innehavaren beslöt i början av maj 2015 att stänga ned hemsida och e-post m h t Sökandens
skulder till Innehavaren. Sökanden har själv genom sitt ombud (icke firmatecknare för
Sökanden) i det aktuella ärendet yppat att Sökanden inte någonsin ägt hemsidan. Ombudet har
”ingen fakta av fallet” enligt Innehavarens svar på Sökandens ansökan om tvistlösning.
Innehavaren har inte haft intresse, tillgång eller möjlighet att läsa Sökandens e-post och
Sökanden skulle ha fått tillgång till den omtvistade hemsidan, om Sökanden hade betalat sina
skulder.
TVISTLÖSARENS SKÄL
Av handlingarna i ärendet framgår att parterna varit ense om rätt för Innehavaren att för sig
registrera det omtvistade domännamnet och att fortsättningsvis använda det, vilket enligt båda
parter har skett i samförstånd med Sökanden, under tid då sådant rått mellan parterna. Detta
samförstånd har, enligt vad båda parter uppgivit, upphört i samband med motsättningar
parterna emellan om ekonomiska rättsförhållanden, relaterade, på omtvistade grunder, bl. a.
till domännamnets användning över tid.
Det är inte möjligt för en Tvistlösare att villkora ett beslut om överföring av domännamn med
att betalning först ska ske av en Innehavares eventuella utestående fordringar mot en Sökande,
stridiga eller ostridiga.
Av handlingarna i ärendet framgår endast alltför indirekt och ofullständigt parternas
inställning till de under ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni
2013” pkt 7.2 jämte ”Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)” angivna villkoren för prövning
av en ansökan om överföring av ett domännamn.
Vad parterna har anfört ger sålunda inte erforderligt underlag till att ta ställning till de mellan
parterna stridiga relationernas och deras uttryck i handling eventuella betydelse för
Innehavarens rätt till det omtvistade domännamnet.
Tvistlösaren tar följaktligen inte annan ställning till Sökandens yrkande om överföring av det
omtvistade domännamnet till Sökanden än genom avslag på ansökan.
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