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SÖKANDE 
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Ombud: 
Advokatfirman Cederquist 
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INNEHAVARE 

Daniel N 

 

Ombud: 
Juristfirma Henrik Warnke AB 

Att: Henrik Warnke 
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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <stoppapressarna.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Tvistlösaren avvisar Sökandens ansökan om tvistlösning.  

 

BAKGRUND 

Sökanden har ansökt om tvistlösning för domännamnet <stoppapressarna.se> och begärt att 

ansökan ska prövas av en tvistlösare. Innehavaren har inkommit med svaromål och därvid  

bestritt ansökan samt yrkat att den ska avvisas.  

 

Jon Dal har utsetts till tvistlösare.  

Parterna har getts tillfälle och har också inkommit med kompletterande yttranden.  



YRKANDEN 

 

Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden. Sökanden bestrider 

Innehavarens yrkande att ansökan ska avvisas.  

 

Innehavaren bestrider att ansökan ska överföras till Sökanden och yrkar att ansökan ska 

avvisas.  

FRÅGAN OM AVVISNING  

 

Hantering av frågan om avvisning  

 

Av Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen 

”.se” framgår att tvistlösningsorganisationen tar emot en ansökan om alternativt 

tvistlösningsförfarande och handlägger förfarandet inledningsvis.  

 

Tvistlösningsorganisationen kontrollerar att sökandens ansökan innehåller de uppgifter som 

framgår av 5-7§§ och att ansökningsavgiften är betald. Det ingår inte i 

tvistlösningsorganisationens ansvar att kontrollera behörigheten hos den som i sökandens 

namn lämnat in en ansökan om tvistlösning.   

 

Därefter ska tvistlösningsorganisationen ge innehavaren möjlighet att svara på ansökan.  

Tvistlösningsorganisationen överlämnar innehavarens svar till sökanden och får därefter inte 

besluta om ytterligare skriftväxling. Nästa steg är att tvistlösningsorganisationen överlämnar 

ärendet till tvistlösaren för prövning.  

 

När en innehavare framställer yrkande om avvisning pga. påstådda behörighetsbrister hos den 

som för sökandens räkning lämnat in ansökan om tvistlösning är det tvistlösaren och inte 

tvistlösningsorganisationen som har att pröva detta yrkande.  

 

Vad parterna har anfört gällande frågan om avvisning  

 

Såvitt avser Innehavarens yrkande att ansökan ska avvisas och Sökandens bestridande av 

detta yrkande har parterna i huvudsak anfört följande.  

 

Innehavaren  

 

Digibiz AB ägs av Daniel N och Malin T med hälften av aktierna vardera. Ansökan är inte 

utfärdad av Digibiz AB, eftersom detta bolags firma endast kan 

tecknas i förening av Daniel N och Malin T, såsom varande 

bolagets enda ordinarie styrelseledamöter. Daniel N har inte utfärdat någon fullmakt, vare sig 

ensam eller i förening med Malin T till aktuellt ombud. En av Malin T ensam utfärdad 

fullmakt till ombuden har således inte någon rättsverkan for Digibiz AB. Ansökan ska avvisas 

då den inte är utfärdad av Digibiz AB. Daniel N, som varande en av de två ordinarie 

styrelseledamöterna i bolaget, bestrider att bolaget skulle ha inkommit med förevarande 

ansökan.  

 

NJA 2005 s 729 gäller inte allmängiltigt på alla rättsområden vid varje gällande tid. Det 

aktuella rättsfallet gäller endast på ett specifikt rättsområde, som inte är analogt med 

förevarande, och endast under vissa specifika omständigheter, vilka inte heller dessa är 



analoga med omständigheterna i det förevarande ärendet. Det föreligger inte någon 

specialsituation där Malin T kan kringgå reglerna i aktiebolagslagen 8 kap 21 §.  

 

Sökanden 

 

Digibiz AB grundades av Malin T tillsammans med Daniel N, vilka också utgör de enda 

styrelseledamöterna i bolaget. Malin T är ordförande i bolaget. Mellan de båda 

styrelseledamöterna har sedan några månader tillbaka förevarit en konflikt.  

 

Malin T har, genom sin utslagsröst som ordförande, varit behörig att ensam 

företräda Digibiz AB enligt 8 kap. 35 § aktiebolagslagen, jfr NJA 2005 s. 729. Denna rätt 

ger behörighet att representera bolaget vid avtal och rättshandlingar och att företräda det inför 

domstolar och andra myndigheter. Rätten kan inte bara utövas genom skriftlig firmateckning 

utan också muntligen, exempelvis vid ingående av muntligt avtal. Av detta följer att Malin T 

har varit behörig att ge advokatfirman Cederquist uppdraget för Digibiz AB:s räkning.  

 

Det är vidare uppenbart att det inte varit möjligt for Malin T att få Daniel Ns godkännande till 

ansökan om överföring, eftersom att han är den part mot vilken ansökan riktar sig och att han 

motsätter sig en överföring. 

 

Utöver att Malin T genom sin ordföranderöst är behörig att ansöka om överföring av domän 

for Digibiz AB:s räkning, har rätt därtill även förelegat pga. fara i dröjsmål. Såsom ordförande 

och högsta ansvarig för bolagets tillgångar, har Malin T inte haft något annat alternativ än att 

utan hörande med Daniel N ansöka om överföring av domänen eftersom bolagets enda 

tillgång annars riskerades att gå förlorad och det förelåg fara i dröjsmål.  

 

Daniel N har vidtagit olika åtgärder för att försvåra för Digibiz AB att återta innehavet av 

domänen. Daniel N har vidare vidtagit åtgärder för att avskärma Malin T från bolaget.  

 

Domänen utgör den enda tillgången och verksamheten i bolaget. Det var extremt angeläget att 

innan några ytterligare åtgärder vidtagits för att avskilja Digibiz AB från domänen, söka 

återfå kontrollen av densamma. Malin T kunde pga. fara i dröjsmål inte avvakta Daniel Ns 

godkännande. Att söka få sådant godkännande från Daniel N skulle vidare ha varit fullkomligt 

utsiktslöst. Den bedömningen gjordes dessutom att hade Malin T tagit upp frågan om 

överföring av domänen med Daniel N, var risken stor att Daniel N skulle vidta än fler åtgärder 

för att försvåra ett eventuellt överförande av domänen till bolaget.  



 

Tvistlösarens bedömning av frågan om avskrivning  

 

Aktiebolagens regler om styrelsens beslutsförhet m.m.  

Styrelsen i ett aktiebolag fattar som utgångspunkt sina beslut på styrelsesammanträde. För att 

styrelsen ska kunna rättshandla för bolagets räkning måste, i princip, ett beslut först ha fattats 

på ett styrelsemöte (eller per capsulam).  

Vid styrelsemöte är styrelsen beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är 

närvarande (8 kap 21 § första stycket ABL). Beslut får inte fattas i ett ärende om inte såvitt 

möjligt samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett 

tillfredställande underlag för att avgöra ärendet (8 kap 21 § andra stycket ABL).  

 

Bestämmelsen om att samtliga styrelseledamöter skall ges tillfälle att delta i ärendets 

behandling och få ett tillfredställande underlag är straffsanktionerad (30 kap. 1 § första 

stycket 3 ABL).  

 

Vid bedömningen av om styrelsen är beslutför skall styrelseledamöter som är jäviga anses 

som inte närvarande (8 kap 21 § första stycket ABL). Om styrelsen inte är beslutsför utan en 

jävig styrelseledamot får antingen en styrelsesuppleant inkallas som ersättare för den jäviga 

styrelseledamoten alt. får styrelsen hänskjuta frågan till bolagsstämman.  

I brådskande fall finns ett utrymme för styrelsen att fatta beslut trots att alla styrelseledamöter 

inte hunnit involveras i ärendet. Detta följer av orden ”såvitt möjligt” i 8 kap 21 § andra 

stycket ABL. 

Av 8 kap 35 § ABL framgår att styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. I 

Andersson, Johansson, Skog, Aktiebolagslagen (1 jan 2014), kommentaren till 8 kap 35 § 

anges att:  

”Med ”styrelsen” förstås i första stycket en beslutande styrelse. Om en beslutför styrelse har 

fattat ett majoritetsbeslut om ingående av avtal för bolagets räkning, kan alltså de 

styrelseledamöter som har röstat för beslutet ensamma representera bolaget vid ingående av 

avtalet även om de inte är så många att de själva utgör en beslutför styrelse.” 

Kort sammanfattning av NJA 2005 s 729 

Ett AB försattes i konkurs vid tingsrätten. Enligt bolagsordningen skulle bolaget ha en 

styrelse bestående av två styrelseledamöter och en suppleant. Vid tidpunkten för 

konkursbeslutet fanns endast en styreledamot och en suppleant. Konkursbeslutet överklagades 

för bolagets räkning av dess styrelseordförande till hovrätten. Hovrätten avvisade 

överklagandet på den grunden att styrelseordföranden inte styrkt sin behörighet att företräda 

bolaget. Högsta domstolen (HD) konstaterade att en styrelse är beslutsför om mer än hälften 

av hela antalet ledamöter är närvarande. Vidare att det för styrelsebeslut fordrades såväl den 

ordinarie ledamotens som den inträdande suppleantens närvaro, men att styrelseordförande 

hade utslagsröst. HD menade att styrelseordföranden redan på grund av sin utslagsröst var 

behörig att företräda bolaget.  

 



Tvistlösarens bedömning av behörighetsfrågan 

Beslutet att ansöka om tvistlösning har inte fattats på ett styrelsemöte i bolaget. Beslutet har 

istället tagits av styrelsens ordförande. Sökanden anför två grunder varför styrelsens 

ordförande varit behörig att för bolagets räkning fatta beslut om att ansöka om tvistlösning.  

Sökanden åberopar NJA 2005 s 729 som stöd för att styrelsens ordförande varit behörig att 

ansöka om tvistlösning. Omständigheterna i NJA 2005 s 729 skiljer sig dock från 

omständigheterna i här aktuellt fall, bl.a. genom att i NJA 2005 s 729 endast styrelsens 

ordförande fanns kvar i styrelsen men i här aktuellt fall såväl Malin T, ordförande, som Daniel 

N finns kvar i styrelsen.  

Rättsfallet NJA 2005 s 729 har kommenterats av Juris doktor Daniel Stattin, Om 

bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande, 2007. På sidan 47 anger Stattin:  

”Sammanfattningsvis ställer jag mig frågande inför det beslut som HD fattat. Såvitt jag kan se 

är det svårt att förena med svensk rättsuppfattning i allmänhet och reglerna om styrelsebeslut i 

aktiebolagslagen i synnerhet. Min slutsats är att beslutets prejudikatvärde är ringa och att det 

inte bör tas till intäkt för att en styrelseordförande har rätt att på egen hand fatta beslut eller 

företräda ett aktiebolag om det endast finns en ytterligare ledamot i styrelsen”.  

Tvistlösaren ansluter sig till Stattins slutsatser. Tvistlösaren finner således att styrelsens 

ordförande Malin T inte med stöd av det åberopade rättsfallet varit behörig att beslut om att 

ansöka om tvistlösning.  

Sökanden har även åberopat att styrelsens ordförande varit behörig att för bolagets räkning 

fatta beslut om att ansöka om tvistlösning på grund av fara i dröjsmål. Som framgått ovan 

finns enligt 8 kap 21 § andra stycket utrymme för styrelsen att i brådskande fall fatta beslut 

trots att alla styrelseledamöter inte hunnit involveras i ärendet. I Andersson, Johansson, Skog, 

Aktiebolagslagen (1 jan 2014), kommentaren till 8 kap 21 § lämnas följande kommentar till 

denna bestämmelse:  

”Såsom framgår av orden ”såvitt möjligt” finns det dock ett utrymme för styrelsen att i 

brådskande fall fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i ärendet. 

Går det inte att skjuta upp nödvändiga styrelsebeslut utan att bolaget drabbas av avsevärda 

olägenheter, får alltså sammanträdet genomföras, trots att en viss styrelseledamot inte har 

getts möjlighet att delta vid sammanträdet. Bestämmelsen om beslutsförhet i paragrafens 

första stycke kan dock aldrig åsidosättas och det kan därför vara nödvändigt att ersätta den 

utevarande styrelseledamoten med en suppleant.” 

Som framgår av kommentar kan inte bestämmelsen om beslutsförhet i 8 kap 21 § första 

stycket åsidosättas med hänvisning till fara i dröjsmål. Undantaget i 8 kap 21 § första stycket 

är således inte tillämpligt i här aktuellt fall.   

 

 

 



 

Tvistlösaren finner att styrelsens ordförande inte varit behörig att besluta om att bolaget ska 

ansöka om tvistlösning gällande domännamnet. Ansökan ska därför avvisas.  

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………      

Jon Dal 

 

 


