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1. MENETLUSE KÄIK
Registreerija registreeris domeeninime estonianspas.ee 17. november 2017, eestispad.ee 6.
november 2017, eestispaad.ee 6. november 2017. Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse
domeeninimede estonianspas.ee, eestispad.ee ja eestispaad.ee üleandmiseks 9. veebruaril 2018.
Domeenivaidluste Komisjon võttis vaidlustusavalduse 12. veebruaril 2018 menetlusse ning
edastas selle registreerijale vastamiseks. Registreerija esitas 1. märtsil 2018 tähtaegselt vastuse
vaidlustusavaldusele.
2. MUUD MENETLUSED
Vaidlustaja on vaidlustusavalduses komisjonile kinnitanud, et domeeninimedega estonianspas.ee,
eestispad.ee ja eestispaad.ee seoses ei ole alustatud ega lõpetatud õiguslikke menetlusi.
Registreerija on vastuses vaidlustusavaldusele teatanud, et ei ole teadlik muudest menetlustest
vaidlusaluste domeeninimede osas.
3. POOLTE SEISUKOHAD
3.1. Vaidlustaja seisukohad

612970

Vaidlustaja Mittetulundusühing Eesti Spaaliit on kantud registrisse 20.12.1996. a.
Vaidlustaja on rohkem kui 20 aastat tegutsenud vastavalt oma põhikirjale taastusravi,
kehahooldus- ja lõõgastusteenuste osutamisega tegelevate juriidiliste isikute (spaapidajate) ühiste
huvide esindamisega, informeerides avalikkust vastavatest teenustest ja teenuseosutajatest ning
propageerides taastusravi kui meditsiinilise teenindamise olulisust nii Eestis kui ka Eesti
naaberriikides ning abistades oma liikmeid turundustegevustes. Vaidlustaja liikmelisus on avatud
kõikidele vastava valdkonna ettevõtjatele, mistõttu on vaidlustaja liikmeteks peaaegu kõik
suuremad majutus- ja spaateenuste pakkujad Eestis.
Vaidlustajale kuulub kaubamärk
, mis on registreeritud 21. september 2010 (reg nr
47686) klassis 44: meditsiiniteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused; sanatooriumiteenused.
Vaidlustaja on tegutsenud üle 10 aasta peamiselt domeeni estonianspas.eu kaudu, millele on
suunatud teised vaidlustaja kasutuses olevad Eesti spaadele viitavad tõlkelised domeeninimed
(vironkylpylat.fi, spaigaunija.lv). Domeen estonianspas.eu on registreeritud 2006. a. Algselt
registreeris domeeni vaidlustaja liikmeks olev Sanatoorium Tervis SA ning vaidlustaja kasutas
domeeni kokkuleppe alusel tasuta. Praeguseks on domeen üle antud vaidlustajale. Domeenil
estonianspas.eu asub vaidlustaja veebileht, mille kaudu saab tutvuda liidu liikmete
majutusteenuste ja spaahoolitsuste pakettidega ning teha broneeringuid.
Vaidlustaja pikaajaline liige OÜ Spa Tours esitas 31. mail 2017. a avalduse liidust väljaastumiseks
seisuga 31. detsember 2017. Spa Tours OÜ haldab Grand Rose SPA Hotelli Kuressaares, Tallinn
Viimsi SPA Hotelli Haabneemes ja Meresuu SPA Hotelli Narva-Jõesuus. OÜ Spa Toursi
väljaastumine tuli üllatusena, kuna liikmeks oleku ajal sai OÜ Spa Tours kasu vaidlustaja
korraldatud turundustegevustest ja vaidlustaja domeenide vahendusel esitatud broneeringutest.
Näiteks 2016. a viimase kvartali kampaania raames said OÜ Spa Tours spaahotellide tutvustused
ligi 7000 külastust Lätist ja ligi 2000 külastust Soomest.
OÜ Red Ring (asutatud 24.10.2016) registreeris 6. novembril 2017 enda nimele domeenid
eestispaad.ee ja eestispad.ee ning 17. novembril 2017. a domeeni estonianspas.ee. OÜ Red Ring
on kinofilmide ja videote tootmisele spetsialiseeruv ettevõtja, st turundus- ja reklaamiteenuste
osutaja, kes tegutseb veebilehe oder.ee vahendusel.
OÜ Red Ring ise vaidlusaluseid domeene ei kasuta, vaid on domeenide kasutamise õiguse andnud
Spa Tours OÜ-le. Domeenid eestispad.ee ja estonianspas.ee on mõlemad suunatud veebilehele
eestispaad.ee, mida OÜ Spa Tours kasutab väravana konkreetsete OÜ Spa Tours spaahotellide
veebilehtedele.
Domeeninimede registreerijat OÜ-d Red Ring ei tunta vaidlusaluste domeenide järgi ning ta ei
tegutse majandusvaldkonnas, millele domeenide tähendus viitab. Domeenid on registreeritud
kasusaamise eesmärgil, kuna võib arvata, et Red Ring OÜ on andnud domeeninimed OÜ Spa
Tours kasutusse tasu eest. Ühtlasi võimaldab OÜ Red Ring domeenide registreerimise kaudu OÜ
Spa Tours avalikkust ja tarbijaid eksitavat käitumist domeenile estonianspas.eu loodud tuntuse ja
külastatavuse ärakasutamist OÜ Spa Tours majanduslikes huvides.
Vastavalt Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi p-le 5.2.7 rikub OÜ Red Ring vaidlustaja
varasemaid õigusi, OÜ-l Red Ring endal puudub õigus ja õigustatud huvi vaidlusalustele
domeeninimedele ning domeeninimed on registreeritud pahauskselt.
Domeeninime estonianspas.ee osas on vaidlustaja varasemateks õigusteks enam kui 10 aastat
kasutusel olnud domeen estonianspas.eu, registrisse kantud vaidlustaja nimi Eesti Spaaliit ning
vaidlustaja nimele 2010 registreeritud kaubamärk „eesti spa liit estonian spa association“ (reg nr
47686). Nimetatud kaubamärgi eristuvaks (domineerivaks) osaks on sõnapaarid „eesti spa“ ja selle
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ingliskeelne vaste „estonian spa“. Kuna domeeninimedes tühikuid ei kasutata, siis erineb
domeeninimi estonianspas.ee vaidlustaja kaubamärgi eristuvast osast üksnes mitmusele viitava stähe võrra. Vaidlusalune domeen estonianspas.ee on vaidlustaja nime tõlge inglise keelde, mis
erineb üksnes mitmusele viitava s-tähe võrra. Sõna „liit“ kasutamine tuleneb
mittetulundusühingute seaduse § 4 lg-st 6 ja seega on tegemist seaduse nõuetest tuleneva viitega
isikute ühendusele.
Domeeninimi eestispaad.ee ja selle variatsioon eestispad.ee, mille eesmärk on ilmselt hõlmata
viga veebiaadressi sissetrükkimisel, on estonianspas.ee tõlked eesti keelde, mis on tähenduselt
identsed. Vaidlustaja leiab, et seetõttu on domeeninimed eksitavalt sarnased vaidlustaja
domeeniga estonianspas.eu, vaidlustaja nimega Mittetulundusühing Eesti Spaaliit ning vaidlustaja
nimele 2010 registreeritud kaubamärgiga „eesti spa liit estonian spa association“ (reg nr 47686).
OÜ-l Red Ring puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimedele, kuna registreerijat ei tunta
vaidlusaluste domeenide järgi, ta ei tegutse majandusvaldkonnas, millele domeenide tähendus
viitab ning OÜ Red Ring on domeeninimed registreerinud kolmandale isikule üleandmise kaudu
tulu teenimise eesmärgil.
OÜ Red Ring on registreerinud domeeninimed pahauskselt, kuna sellega kasutatakse ära rohkem
kui 10 aastat kasutusel olnud domeeni estonianspas.eu külastatavust ja tuntust, mis on olnud
viimastel aastatel ühtlases kasvutrendis. Similarwebsi andmetel on vaidlustaja veebilehe
estonianspas.eu igakuine külastajate arv rohkem kui neli korda suurem kui eestispaad.ee-l.
Vaidlusaluste domeeninimede eesmärgiks on suunata avalikkust ja tarbijaid vaidlustaja endise
liikme ja teiste liikmetega konkureeriva OÜ Spa Tours veebilehele. Endise vaidlustaja liikmena
pidi OÜ Spa Tours olema teadlik nii estonianspas.eu domeeni kasutamise üksikasjadest,
eesmärkidest kui ka pika aja jooksul akumuleerunud tuntusest turul. Võib eeldada, et OÜ Spa
Toursi eesmärk oli põhjendamatu eelise saamine ning liidu tegevuse tahtlik häirimine, mis on
samuti viide pahausksusele.
3.2. Registreerija seisukohad
OÜ Red Ring pakub turundus- ja reklaamiteenuseid. OÜ Spa Tours on registreerija kliendiks. OÜ
Spa Tours osutab spaateenuseid kolmes spaas, mis asuvad erinevates Eesti paikades: Tallinn
Viimsi SPA, Meresuu Spa & Hotel (Narva-Jõesuu) ning Grand Rose SPA Hotel (Kuressaare).
Registreerija korraldas 2017 lõpus oma kliendi spaade reklaamikampaania, mille raames
registreeriti ka kolm vaidluse objektiks olevat domeeninime. Domeeninimede registreerimise
põhjuseks oli see, et ühe reklaamikampaania raames saaks tutvustada kõiki kolme erinevat OÜ
Spa Tours spaad ja pakkuda tarbijatele infot kolme erineva spaa kohta ühe veebilehe kaudu.
Eesmärk oli vältida reklaamis kolme erineva domeeninime (meresuu.ee, spatallinn.ee,
grandrose.ee) kasutamist, mis oleks tarbijatele teinud info hankimise keerulisemaks.
Reklaami tehti 2017 detsembrikuu jooksul peamiselt telekanalis TV3 ja kõikides Eesti Apollo
kinodes (Narva, Pärnu, Kuressaare, Tallinna Mustamäe Apollo ja Solarise Apollo), samuti
veebruaris 2018 nelja nädala vältel Viimsi Kinos. Maandumislehte eestispaad.ee kasutati ka OÜ
SPA Tours püsiklientidele saadetavas uudiskirjas. Eesti turule suunatud reklaamides on kasutusel
domeeninimi eestispad.ee. Ingliskeelset estonianspas.ee domeeninime soovitakse tulevikus
kasutada välisklientidele suunatud reklaamides. Lisaks reklaamikampaaniate korraldamisele
osutab registreerija SPA Tours OÜ-le vaidluse objektiks olevate domeeninimedega seonduva
kodulehe haldamisteenust alates nende domeenide registreerimisest.
DVK reglemendi p 2.11 alusel ei saa vaidlustaja domeeninimi estonianspas.eu olla varasemaks
õiguseks. Kuna estonianspa.eu domeeninimest ei tulene vaidlustajale varasemaid õigusi
reglemendi tähenduses, siis tuleb domeeninimega seonduvad vaidlustaja väited jätta tähelepanuta.
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Registreerija domeeninimed ei ole identsed ega eksitavalt sarnased teiste vaidlustaja viidatud
varasema õigusega, s.o kaubamärgiga reg nr 47686 „eesti spa liit estonian spa association +
kujutis“ ega MTÜ nimega Eesti Spaaliit. Antud asjas võrreldavad tähised on:
Domeeninimed
estonianspas.ee
eestispaad.ee
eestispad.ee

Varasem Õigus
Eesti Spaaliit

Identsus tähendab, et domeeninimi peab olema varasema õigusega täpselt samasugune (v.a
maatunnus .ee). Identsust antud juhul ei esine. Domeeninimed ei ole ka eksitavalt sarnased
vaidlustaja kaubamärgi ega nimega. Vaidlustaja kaubamärgis sisalduvad elemendid ja kakskeelne
tekst, sh sõnad „liit“ ja „association“, muudavad märgi domeeninimedest piisavalt erinevaks.
Samamoodi välistab domeeninimedega eksitava sarnasuse vaidlustaja nimes kasutatav liitsõna
„Spaaliit“, mida ei esine vaidlustatud domeeninimedes. Lisaks, MTÜS § 4 lg 4 järgi võib
mittetulundusühingul olla ainult üks nimi. See tähendab, et MTÜ-de nimesid ei tõlgita ning
registrisse kantud MTÜ nimi ei anna automaatselt ainuõigust nime tõlkele.
Kui komisjon peaks leidma, et kõik või mõni domeeninimi on vaidlustaja varasema õigusega
eksitavalt sarnane, siis tuleb vaidlustusavaldus jätta rahuldamata, kuna registreerijal on õigus ja
õigustatud huvi domeeninimede registreerimiseks ja kasutamiseks reglemendi p 15.5 järgi.
Registreerija on tõendanud domeeninimede kasutamist enne vaidluse tekkimist turundus- ja
reklaamiteenuse osutamise raames spaateenuseid pakkuvale OÜ-le SPA Tours. Domeeninimede
taga on toimiv veebileht, mis tutvustab kolme erinevat Eestis asuvat ja OÜ SPA Tours
opereeritavat spaad. Neid kolme spaad saab kirjeldada mõistega „Eesti spaad“ või „Estonian spas“
(Eestis asuvad spaad). OÜ SPA Tours on kulutanud arvestataval määral ressurssi vastava
veebilehe loomisse ning reklaamimisse. Registreerija haldab domeeninimedega seotud veebilehte
OÜ-le SPA Tours teenusepakkumise raames.
Vaidlustatud domeeninimed sisaldavad sõnade kombinatsiooni „Eesti spaad“, “Eesti spad“ ja
„Estonian spas“, mis kõik tähendavad Eestis asuvaid spaasid. Tegemist on tavapäraste ning
kirjeldavate sõnadega, mis näitavad otseselt osutatavate teenuste asukohta ja liiki. Neid sõnu
kasutatakse Eestis asuvatele spaadele viitamiseks erinevate isikute poolt ning nende sõnade
kasutamiseks ei saa ühelgil isikul (sh vaidlustajal) olla ainuõigust. Teenuseid kirjeldavaid ja
tavapäraseid sõnu võivad äritegevuses vabalt kasutada kõik ettevõtjad. Kohtupraktikas on
korduvalt kinnitust leidnud, et eristusvõimetu, kirjeldava või tavapärase tähise monopoliseerimine
ühele ettevõtjale ei ole lubatav. Samuti on kohtupraktikas välja kujunenud seisukoht, et kahest
kirjeldavast sõnast koosnev liitsõna on ka ise tervikuna teenuseid kirjeldav (Euroopa Kohtu
12.02.2004 otsus asjas nr C-265/00, BIOMILD, p 39 ja 41). Vaidlustaja kaubamärgises „eesti spa
liit estonian spa association + kujutis“ sisalduv sõnaline osa „eesti spa“/„Estonian spa“ viitab
asukohale (Eesti) ning teenuste liigile (spaa) ning ei ole seega kaitstav.
Kaubamärk ei anna vaidlustajale ainuõigust kahe kirjeldava sõna kombinatsiooni (Eestis asuv
spaa) kasutamiseks spaateenuste osutamisel ega reklaamimisel. Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud
üksnes vastavalt registrisse kantud reproduktsioonile (st kujundusega). Samuti ei saa vaidlustaja
kaubamärgiomanikuna keelata kirjeldavate sõnade kasutamist tulenevalt kaubamärgiseaduse § 16
lg 1 p-st 2.
Ülalesitatud asjaoludest tulenevalt ei ole vaidlustatud domeeninimed registreeritud pahauskselt.
Vaidlustaja väited registreerija pahausksusest on paljasõnalised ja tõendamata, sh ei ole tõendatud
DVK reglemendi p 15.6 toodud asjaolude esinemine. Domeeninimedega seotud veebileht on
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kasutusel OÜ SPA Tours erinevate Eestis asuvate spaade tutvustamise eesmärgil. Registreerija
haldab domeeninimedega seotud kodulehte OÜ SPA Tours tellimusel ning juhiste kohaselt. Lisaks
on igal spaateenuseid osutaval isikul õigus kasutada teenuse liiki ja asukohta näitavaid tähiseid
oma tegevuses, sh domeeninimedes. Vaidlustatud domeeninimedega seotud koduleht ei eksita
mingil moel avalikkust ja sellel kodulehel avaldatud teave ei anna mingit alust arvata, et avalikkus
seostaks seda vaidlustajaga. Kui isik valib endale teenuseid kirjeldava domeenime, siis see
domeeninimi ei anna talle õigust keelata teistel sama teenuseid kirjeldava tähise kasutamist (nt
erinevate leivatootjate domeenid mustleib.eu vs. mustleib.ee).
4. KOMISJONI PÕHJENDUSED
Reglemendi p 1.3 kohaselt lahendab komisjon vaidlusi reglemendi alusel ning lähtudes
domeenireeglitest ja Eesti õigusest.
Reglemendi p 15.4 alusel rahuldab komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui vaidlustaja tõendab,
et domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega ja:
(a)
(b)

domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi
domeeninimele; või
domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

Juhindudes reglemendi p-st 15.1, teeb komisjon otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide
alusel, mis on esitatud kooskõlas reglemendiga.
Vaidlustaja on vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimed estonianspas.ee; eestispad.ee;
eestispaad.ee rikuvad vaidlustaja varasemaid õigusi ning domeeninimed on registreeritud ilma, et
registreerijal endal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele ning ühtlasi on
domeeninimed registreeritud pahauskselt.
4.1
Esmalt hindab komisjon, kas vaidlustaja esitatud õigused on varasemaks õiguseks
reglemendi p 2.11 mõistes ning kas domeeninimi on nendega identne või eksitavalt sarnane.
Reglemendi p 2.11 kohaselt on varasemaks õiguseks Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid,
füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed; riigi, kohalike
omavalitsuste ja nende asutuste nimed; rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide
nimed. Eeltoodust tulenevalt ei saa olla varasemaks õiguseks vaidlustaja domeeninimi
estonianspas.eu, küll aga võivad selleks olla vaidlustaja kaubamärk
registrisse kantud mittetulundusühingu nimi Eesti Spaaliit (reg nr 80002119).

(reg nr 47686) ja

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et vaidlustaja kaubamärgi
(reg nr 47686) taotluse
esitamise kuupäev on 7. jaanuar 2009 ning kaubamärk kanti registrisse 21. september 2010.
Samuti nähtub vaidlustaja esitatud registriväljavõttest, et vaidlustaja nimeks on alates 22.
novembrist 2011 „Eesti Spaaliit“. Domeeninimed on registreeritud vastavalt estonianspas.ee 17.
november 2017, eestispad.ee 6. november 2017 ja eestispaad.ee 6. november 2017. Eeltoodust
tulenevalt on domeeninimede suhtes vaidlustaja kaubamärk
„Eesti Spaaliit“ varasemaks õiguseks reglemendi p 2.11 mõistes.

(reg nr 47686) ja nimi

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk
(reg nr 47686) on kombineeritud kaubamärk,
mis koosneb sõnadest „eesti spa liit“ ja „estonia spa association“ ning kujundusest. Kaubamärgi ja
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domeeninime erinevuseks ei ole tippdomeeni .ee sisaldumine domeeninimedes, kuivõrd tegemist
on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga ning on kõigi maatunnuse .ee alla registreeritud
domeeninimede lahutamatu osa. Vastavalt .ee domeenireeglite p-le 3.2.1 võib domeeninimi
sisaldada ainult numbreid (0–9), sidekriipse ja tähti (st ei või sisaldada tühikuid). Eeltoodust
tulenevalt ei ole kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks domeeninimes sõnade vahel tühikute
puudumine. Samuti ei ole erinevuseks suur- ja väiketähtede kasutamine, kuna .ee domeenireeglite
p 3.2.1 kohaselt ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti.
Eeltoodust tulenevalt on võrreldavad tähised järgmised:
Vaidlustatud domeeninimi
estonianspas

Varasemad õigused
eesti spa liit
estonia spa association
eesti spaaliit

Vaidlustatud domeeninimi
eestispaad

Varasemad õigused
eesti spa liit
estonia spa association
eesti spaaliit

Vaidlustatud domeeninimi
eestispad

Varasemad õigused
eesti spa liit
estonia spa association
eesti spaaliit

WIPO praktika kohaselt tuleb kõrvuti võrrelda domeeninime ja varasema kaubamärgi sõnalist osa,
et hinnata, kas kaubamärk on tuvastatav domeeninimes. Selline hindamine võib hõlmata ka
tähenduslikku ja kuulmisel sarnasust, et tuvastada eksitavalt sarnasust varasema kaubamärgiga.
Juhul, kui kaubamärgi domineeriv osa on tuvastatav domeeninimes, loetakse domeeninimi
tavapäraselt eksitavalt sarnaseks. Teatud juhtudel võib lisaks kõrvuti võrdlemisele, kui asja
lahendav koosseis vajab täiendavat kinnitust eksitavusele, arvesse võtta ka sama registreerija poolt
kaubamärgile suunatud mitmete domeeninimede registreerimist, mis võib toetada eksitavust.
Eksitavuse hindamisel ei arvestata selliseid küsimusi nagu vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime
tugevus või registreerija põhjendatud soov kasutada domeene oma kaupade ja teenuste
pakkumiseks. Neid arvestatakse õiguse või õigustatud huvi küsimuse lahendamisel.
Komisjon leiab, et kõikides domeeninimedes on tuvastatavad kaubamärgi ja mittetulundusühingu
nime domineerivad osad „eesti spa“ ja „estonia spa“. Ühtlasi on kõik vaidlustatud domeenid
registreeritud selliselt, et nad sarnanevad ühel või teisel kujul varasema kaubamärgi ja
mittetulundusühingu nimega. Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et domeeninimed
estonianspas.ee; eestispad.ee; eestispaad.ee on eksitavalt sarnased varasema kaubamärgi ja
mittetulundusühingu nimega.
4.2
Järgnevalt hindab komisjon, kas domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks
olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi p 15.4 (a) mõistes.
Vastavalt reglemendi p-le 15.5 võivad registreerija õigust või õigustatud huvi domeeninimele
punkti 15.4(a) mõistes tõendada muu hulgas järgmised asjaolud:
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a) enne vaidluse tekkimist kasutas registreerija tegelikult domeeninime või nime, mis vastas
domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi
vastavaks tegevuseks;
b) registreerija on domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale
nimetusele õiguskaitset;
c) registreerija kasutab domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt,
kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada vaidlustaja või tema varasema
õiguse mainet.
Registreerija on tuginenud domeeninimede kasutamisele enne vaidluse tekkimist, mis seisnes
turundus- ja reklaamiteenuse osutamises spaateenuseid pakkuvale OÜ-le SPA Tours.
Domeeninimede taga on toimiv veebileht, mis tutvustab OÜ SPA Tours kolme erinevat Eestis
asuvat ja opereeritavat spaad. Neid kolme spaad saab kirjeldada mõistega „Eesti spaad“ või
„Estonian spas“ (Eestis asuvad spaad). OÜ SPA Tours on kulutanud arvestataval määral ressurssi
vastava veebilehe loomisse ning reklaamimisse. Registreerija haldab domeeninimedega seotud
veebilehte OÜ-le SPA Tours teenusepakkumise raames.
Domeeninime registreerimisest endast, isegi kui alamdomeen on sõnastikus leiduv sõna, ei tulene
veel registreerijale õigust või õigustatud huvi. Samuti on komisjon varasemalt leidnud, et juhul,
kui registreerija pole ise tegelikult kasutanud domeeninime või nime, mis vastas domeenimele
ning on registreerinud domeeninime selle kasutada või üleandmiseks kolmandale isikule, pole
täidetud reglemendi punktis 15.5(a) toodud tingimus (erametsakeskus.ee, 08.02.2013 otsus).
Eeltoodust tulenevalt, kuna registreerija registreeris domeeninimed estonianspas.ee; eestispad.ee;
eestispaad.ee tulu teenimise eesmärgil kasutada andmiseks kolmandale isikule, s.o OÜ-le SPA
Tours, olid domeeninimed registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud
huvi domeeninimele reglemendi p 15.4 (a) mõistes.
5. KOMISJONI OTSUS
Ülaltoodud põhjustel tegi komisjon kooskõlas reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8 otsuse:
anda domeeninimed estonianspas.ee; eestispad.ee; eestispaad.ee üle Mittetulundusühingule
Eesti Spaaliit
Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS täidab otsuse viivitamatult pärast 14
kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui registreerija teavitab EIS-i
edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise
kohtumääruse.
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