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1. ASJAOLUD JA MENETLUSKÄIK

Registreerija registreeris vaidlustatud domeeninime dhlexpress.ee (edaspidi Domeeninimi) 04.12.2020. 

Vaidlustajad esitasid vaidlustusavalduse Domeeninime üleandmiseks 14.10.2022. 

Eesti Interneti SA (EIS) Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi Komisjon) võttis vaidlustusavalduse 

menetlusse 17.10.2022 ja edastas vaidlustusavalduse Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi 

(edaspidi Reglement)  punkti 6.3 alusel Registreerijale. 
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Registreerija esitas Komisjonile oma vastuse 31.10.2022, kuid see ei vastanud Reglemendi 

formaalsetele nõuetele. Registreerija esitas 07.11.2022 nõuetekohase vastuse, Komisjoni poolt puuduste 

kõrvaldamiseks antud tähtajaks. 

 

2. MUUD MENETLUSED 

Komisjon ei ole teadlik Domeeninime puudutavatest muudest alustatud ega lõpetatud menetlustest. 

 

3. POOLTE SEISUKOHAD 

3.1. Vaidlustajate põhiseisukohad 

Vaidlustajad leiavad, et Domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane DHL International GmbH-le 

kuuluva EL kaubamärgiga DHL Express (nr 1273346) ja DHL Express Estonia AS-i ärinimega. 

Domeeninimi on registreeritud Registreerija poolse õiguse või õigustatud huvi olemasoluta 

Domeeninimele ning et vaidlustatud Domeeninimi oli registreeritud ning on kasutusel pahauskselt. 

DHL International GmbH-le kuulub varasema õigusena kaubamärk DHL Express. DHL Express 

Estonia AS on Eestis DHL ja DHL Express kaubamärgi all opereeriv äriühing, kellele kuulub 

muuhulgas Eesti domeeninimi dhl.ee ning varasem õigus ärinimele DHL Express Estonia AS. 

Domeeninimi sisaldab International GmbH-le kuuluvat DHL Express kaubamärki ning eristusvõimelist 

osa DHL Express Estonia AS ärinimest. Registreerija võib ära kasutada ja kahjustada Vaidlustajale DHL 

International GmbH kuuluva kaubamärgi ning DHL Express Estonia AS ärinime mainet. 

Samuti on Vaidlustajad ainsateks isikuteks, kellel on õigus DHL Express kaubamärki Eestis 

kaubamärgina kasutada ja seda omas valdkonnas ärinimena registreerida. Vaidlustajad ei ole 

Registreerijale andnud nõusolekut vaidlustatava Domeeninime registreerimiseks ega kasutamiseks, 

mistõttu puudub Registreerijal õigus ja/või õigustatud huvi vaidlustatud Domeeninime registreerimiseks 

ja kasutamiseks. 

Registreerija tegevust saab lugeda pahaukseks - eesmärgiks on olnud Domeeninimi müüa, anda 

kasutusõigus või muul viisil üle anda Vaidlustajatele või selle konkurendile tasu eest, mis olulisel määral 

ületab otsesed domeeninime registreerimise kulud ja häirida Vaidlustajate äritegevust Eestis. 

Vaidlustajad paluvad ühiselt anda Domeeninimi üle DHL Express Estonia AS-ile. 

 

3.2. Registreerija põhiseisukohad 

Registreerija vaidleb vaidlustusavaldusele vastu, leides, et ei ole vaidlustatud Domeeninime 

registreerimise ega kasutamisega rikkunud ühtegi Eesti Vabariigis kehtivat õigusakti. Vastupidiselt 

kehtib Eestis domeeninimede registreerimisel seadus, millest tuleneb põhimõte kes ees, see mees. 

Registreerija on valmis Domeeninime DHL Express Estonia AS-ile vahendustasu eest loovutama. 

Kaubamärk ei anna õigust sõnale (antud juhul Domeeninimele) ning Registreerija ei ole kuidagi 

ohustanud vaidlustatud Domeeninime registreerimisega ja kasutamisega DHL Express Estonia AS 

tegevust, mistõttu on Domeeninime registreerimine ja kasutamine olnud tema poolt õiguspärane. 

Vastavalt võlaõigus- ja asjaõigusseadusele on domeeninimed käsitletavad esemena, millel on 

ainukäsitlusõigus ja selle ära võtmine saab toimuda ainult kohtu kaudu, mistõttu ei ole Komisjoni 

otsused õiguslikult siduvad, kui teine pool sellega ei nõustu. 

Domeeninime registreerimisel ei ole Registreerija nõustunud EIS .ee Domeenireeglitega, neid ei ole 

Registripidaja poolt kättesaadavaks tehtud. 

Oma väidete tõendamiseks Registreerija ühtegi tõendit ei esitanud. 

 

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED 

Reglemendi p 1.3 kohaselt lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ning lähtudes nii 

Domeenireeglitest kui ka Eesti õigustest. Reglemendi p 4 järgi on Komisjoni menetlus kirjalik. 



 

Reglemendi p 15.4 kohaselt rahuldab komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui vaidlustaja tõendab, et 

domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega ja 

a) domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi 

domeeninimele; või 

b) 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. 

 

4.1. Vaidlustaja Varasem Õigus 

Esmalt hindab Komisjon, kas DHL International GmbH-le kuuluv kaubamärk DHL Express ja DHL 

Express Estonia AS-ile kuuluv õigus ärinimele on Varasemaks Õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes 

ning kas vaidlustatav Domeeninimi on kõnealuse kaubamärgi ja ärinimega identne või eksitavalt 

sarnane. 

Reglemendi p 2.11 kohaselt on Varasemaks Õiguseks muuhulgas Eestis kehtivalt registreeritud 

kaubamärgid ja juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed.  

Vaidlustajate esitatud tõenditest nähtub, et DHL International GmbH kuulub rahvusvahelise 

registreeringu alusel kogu Euroopa Liidus (sh Eestis) kehtiv kaubamärk DHL Express (reg nr 

1273346), registreerimise kuupäevaga 08.09.2015 ning mis on registreeritud klassides 16, 36, 39. 

Samuti nähtub, et DHL Express Estonia AS-ile kuulub tema ärinimi, mis on kantud registrisse 

31.12.2018. 

Vaidlustatud Domeeninimi on registreeritud 04.12.2020. 

Eeltoodust tulenevalt on nii DHL International GmbH-le kuuluv kaubamärk DHL Express kui DHL 

Express Estonia AS-ile kuuluv õigus ärinimele vaidlustatud Domeeninime suhtes Varasemaks Õiguseks 

Reglemendi p 2.11 mõistes. Järgmine küsimus on, kas Domeeninimi on Varasema Õigusega identne või 

eksitavalt sarnane. 

Varasema Õiguse ning 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. Samuti ei ole erinevuseks suur- ja väiketähtede 

kasutamine, kuna .ee domeenireeglite p 3.2.1 kohaselt ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti. 

Komisjon leiab, et neil eeldustel on Domeeninimi identne DHL International GmbH-le kuuluva 

kaubamärgiga DHL Express.  

Komisjon leiab samuti, et Domeeninime kujutab endast eristusvõimelist osa DHL Express Estonia AS 

ärinimest, mis muudab selle ärinimega eksitavalt sarnaseks. 

Eeltoodut arvestades on Reglemendi p-s 15.4 sätestatud tingimus identse või eksitavalt sarnase 

Varasema Õiguse osas täidetud. 

 

4.2. Registreerija õigus või õigustatud huvi 

Teiseks käsitleb Komisjon Registreerija õigust või õigustatud huvi vaidlustatud Domeeninimele.  

Reglemendi p 7.3.1 kohaselt on üheks Registreerija poolt vaidlustusavaldusele antava vastusega 

seonduvaks nõudeks esitada tõendid, mis kinnitavad Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu. 

Komisjon selgitab, et kuna nn negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud ning Registreerija õigust 

või õigustatud huvi tõendavaid asjakohaseid tõendeid saab eeskätt esitada Registreerija ise, on 

eeltoodust tulenevalt Komisjoni arvates Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise 

tõendamiseks piisav, kui Vaidlustaja põhistab Komisjonile Registreerija õiguse või õigustatud huvi 

puudumise.   

Vastavalt Reglemendi p-le 15.5 võib registreerija õigust või õigustatud huvi domeeninimele punkti 15.4 

(a) mõistes tõendada muu hulgas järgnevad asjaolud:  



 

a) enne vaidluse tekkimist registreerija tegelikult kasutas 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. 

Vaidlustatud Domeeninime registreerimisest ainuüksi ei tulene veel Registreerijale õigust või õigustatud 

huvi. Vaidlustusavalduses välja toodud asjaolude kohaselt puudub info selle kohta, et Registreerijal 

oleks õigusi (sh kaubamärgiõigusi) või õigustatud huvi vaidlustatud Domeeninimele Eestis või 

väljaspool Eestit. Vaidlustajad ei ole andnud Registreerijale nõusolekut vaidlustatud Domeeninime 

registreerimiseks ega kasutamiseks. 

Vaidlustajad on osundanud, et Registreerija ei kasuta Domeeninime seoses kauba või teenuse 

pakkumisega. Ainus Registreerija tegevus seoses Domeeninimega on selle müüa pakkumine. 

Samuti viitavad Vaidlustajad, et Registreerija tegevus seoses nende Varasema Õigusega 

identse/eksitavalt sarnase Domeeninimega võib kahjustada Vaidlustajate Varasema Õiguse mainet. 

Eelnevaga on Vaidlustajad põhistanud Registreerijal Domeeninimele õiguse või õigustatud huvi 

puudumist.  

Registreerija ei ole oma vastuses toonud esile mistahes konkretiseeritavat õigust või õigustatud huvi 

vaidlustatud Domeeninime registreerimiseks ega esitanud mistahes tõendeid, mis kinnitaksid 

Reglemendi p 15.5 esitatud asjaolusid. Seega ei ole Registreerija lükanud ümber Vaidlustajate poolseid 

põhistatud seisukohti. 

Eeltoodust tulenevalt on Registreerija registreerinud Domeeninime ilma selleks vajaliku õiguse või 

õigustatud huvi olemasoluta domeeninimele Reglemendi p 15.4 (a) mõistes.  

Komisjon selgitab, et kuna Reglemendi kohaselt on 15.4 (a) tingimuse täidetus juba vaidlustusavalduse 

rahuldamise aluseks, ei hinda Komisjon täiendavalt Vaidlustajate väiteid vaidlustatud Domeeninime 

pahauskse registreerimise ja kasutamise kohta. 

Registreerija väide, et ta ei ole nõustunud Domeenireeglitega ja seotud etteheited Registripidajale on 

alusetud, kuna Domeenireeglitega nõustumine on nende p 4.1.4 kohaselt domeeninime registreerimisel 

võetav kohustus. Konkreetse Registripidaja veebilehel avaldatud ja enne 01.09.2021 kehtinud 

tüüptingimuste kohaselt (https://www.zone.ee/et/lepingud/domeeniteenuste-eritingimused/, p 2.1.1) oli 

Domeenireeglite kohaldatavus Domeeninimele ka Registripidaja poolt Registreerijale viidatud. 

 

5. KOMISJONI OTSUS 

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8 järgneva otsuse: 

anda domeeninimi dhlexpress.ee üle DHL Express Estonia AS-ile.  

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS täidab otsuse pärast 14 kalendripäeva möödumist 

otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab  EIS-i kohtumenetluse algatamisest 

Vaidlustaja vastu ja hagi tagamise abinõu kohaldamisest, millega keelatakse EIS-il Domeeninime 

kustutamine või üleandmine Vaidlustajale, esitades EIS-ile hagi tagamise kohtumääruse. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Risto Käbi 

Komisjoni liige 
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