Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
Påskyndat förfarande
Beslut

Ärendenummer

2016-05-06

910 PF

Sökande
Prestige Brands International, Inc., 05293212
660 White Plains Road, Suite 250
Tarrytown, NY 10591
USA

Ombud:
Gunilla H
Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Innehavare
Julius C
Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <cleareyes.se>

Beslut
Domännamnet <cleareyes.se> skall överföras till Prestige Brands International, Inc.

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

Bakgrund
Prestige Brands International, Inc. (Sökanden) är innehavare av ett EU-varumärke i figur
innehållande sammanställningen ”Clear eyes” (reg nr 007054448), registrerat för farmaceutiska
preparat för ögonvård (”pharmaceutical preparations for the care of eyes”), efter ansökan ingiven
den 1 juli 2008.

Julius C (Innehavaren) är innehavare av domännamnet <cleareyes.se>, registrerat den 7
augusti 2012.

Yrkanden m m
Sökanden har yrkat att domännamnet skall överföras till bolaget.

Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte låtit höra av sig.

Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren
registrerade domännamnet <cleareyes.se> är identiskt med sammanställningen Clear eyes i
bolagets figurvarumärke samt att Innehavaren har låtit registrera domännamnet i ond tro, att
denne använt domännamnet i ond tro och att denne inte har vare sig någon rätt till eller något
berättigat intresse av domännamnet.

Tvistlösarens skäl i korthet
Sökanden är innehavare av EU-varumärket med registreringsnummer 007054448, innehållande
sammanställningen ”Clear eyes”, som utgör en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren
punkt 7.2.1. Domännamnet är identiskt med sammanställningen ”Clear eyes” och liknar därmed i
hög grad varumärket.

Det kan hållas för visst att Innehavaren låtit registrera domännamnet i ond tro, särskilt med
hänsyn till det sätt på vilket Innehavaren enligt vad utredningen visar har utformat webbplatsen
www.cleareyes.se.

Omständigheter till stöd för en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet för
Innehavaren, har inte framkommit i ärendet.

På IIS vägnar

Per Carlson
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