Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
Beslut

Ärendenummer
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Sökande
Evolan Pharma AB (org-nr 556718-9781)
Svärdvägen 19
BOX 120
182 12 Danderyd

Innehavare
Sohejl D

Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <clear-eyes.se>.

Beslut
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <clear-eyes.se> till Evolan Pharma AB,
lämnas utan bifall.
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Internetstiftelsen i Sverige. Box 7399, 103 91 Stockholm. Tel 08 452 35 00. Org.nr 802405-0190. iis.se

Bakgrund
Sökanden Evolan Pharma har inkommit med ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande
daterad den 29 mars 2016 [?]. Ansökan har tillställts Innehavaren Sohejl D för ev yttrande. Något
yttrande har dock inte inkommit.
Genom sedvanlig ärendefördelning har undertecknad utsetts till tvistlösare.

Yrkande
Sökanden yrkar att domännamnet <clear-eyes.se> ska överföras till Evolan Pharma.
Innehavaren har inte avhörts.

Parterna har anfört
Sökanden Evolan Pharma AB
Evolan Pharma AB har ensamrätt till distribution av Cleareyes/Clear Eyes produkter i Norden.
Evolan har kontrakt med Prestige Brands som äger Cleareyes/Clear Eyes varumärket globalt.
Cleareyes produkten registrerades i Norden av Evolan/Prestige Brands, varav den första
registrerades den 22 januari 2015 med Läkemedelsverket under namnet Cleari
https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=20121207000014
och den andra som medicinteknisk produkt i april 2015. Produkterna finns tillhanda på apotek i
Sverige och ytterligare produkter inom serien Clear Eyes/Cleareyes kommer att lanseras i
enlighet med svenska läkemedelsverkets riktlinjer.
Clear-eyes.se säljer den Amerikanska versionen av produkten som även där är läkemedelsklassad. I Sverige är det endast lov att sälja läkemedel som är registrerade till försäljning hos
läkemedelsverket
(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-författningssamling
/lakemedelslag-2015315-sfs-2015-315)
och Evolan är det företaget som registrerat produkterna i Sverige som tillhandahålls av apotek.
Evolan äger även ensamrätt till all distribution av Clear Eyes/Cleareyes produkter i Norden.
Clear-eyes.se är anmälda till Läkemedelsverket för olaga försäljning av smugglad produkt men
fortsätter med sin verksamhet. Vi har även skrivit till dem (sitens info mail) att de bryter mot våra
varumärkes rättigheter utan att få någon respons.
Bifogat finns certifikat för Cleareyes Professional samt brev från huvudman för info att Evolan har
ensamrätt till distribution av Cleareyes/Clear Eyes produkterna i de Nordiska länderna.
Registrering hos läkemedelsverket:
https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=20121207000014&type=product.
Domännamnsinnehavaren Sohejl D
Innehavaren har inte yttrat sig i ärendet.

Tvistlösarens skäl
Vid alternativt tvistlösningsförfarande tillämpas IIS:s vid var tid gällande Registreringsvillkor
(fn av den 27 maj 2015) – vilka på avtalsrättslig grund är bindande för innehavare av domännamn
under <.se>. För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt punkt 7.2 i villkoren,
1. att det omstridda 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),
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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. att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.
För att ett domännamn ska överföras till Sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda.
Sökandens rätt
Sökanden har inte visat – eller ens påstått – sig inneha en sådan känneteckens- eller annan rätt
som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 vilken liknar det omstridda domännamnet.
I ansökan uppges tvärtom att, såsom det får förstås, ett annat bolag, Prestige Brands – med
vilket Sökanen ”har kontakt” – äger ”global” rätt till varumärket Cleareyes/Clear Eyes. Det skall
därför här förklaras att denna uppgift, oavsett dess riktighet, inte kan grunda yrkad överföring av
domännamnet till Sökanden Evolan Pharma AB. Registreringsvillkoren fordrar ju, av naturliga
skäl, att det är Sökanden, till vilken domännamnet yrkas överfört, som äger den rättighet som
åberopas.
Ond tro / Berättigat intresse
Med hänsyn till att Sökanden inte visat sig inneha en relevant rättighet som liknar det omstridda
domännamnet, skall Sökandens överföringsyrkande, redan på denna grund, lämnas utan bifall.
Det finns därmed inte skäl att pröva frågorna om ond tro eller om Innehavarens rätt eller berättigade intresse.

***
Sammanfattat finner jag att Sökanden inte visat sig inneha någon av Registreringsvillkoren
fordrad rättighet som liknar domännamnet <clear-eyes.se>. Sökandens yrkande om överföring av
domännamnet ska därmed lämnas utan bifall.

På IIS vägnar
Thomas Carlén-Wendels

______
3

