
DOMEENIVAIDLUSTUSTE KOMISJON 

OTSUS 

Asja number: 21-1a-355

Otsuse kuupäev: 30.11.2021

Komisjoni koosseis: Madis Päts

Vaidlustaja: Kentucky Fried Chicken International Holdings 

LLC 

Registrikood 2101894 

1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213 
Ameerika Ühendriigid 

Vaidlustaja esindaja: vandeadvokaat Silvia Urgas 

Advokaadibüroo TGS Baltic 

E-post: menetlus@tgsbaltic.com

Registreerija:  ERAISIK

Registripidaja: Almic OÜ 

e-post: info@almic.ee

Domeeninimi: kfc.ee 

1. MENETLUSE KÄIK

Vaidlustatud domeeninimi kfc.ee on registreeritud 29.05.2016 ja registreeringut on muudetud 

13.05.2021. Eesti Interneti SA domeeninimede andmebaasi andmetel on nimetatud 

domeeninime omanikuks ERAISIK (edaspidi ka registreerija). 

Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC (edaspidi ka vaidlustaja) esitas 

vaidlustusavalduse domeeninime kfc.ee. üleandmiseks 22.10.2021. 

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi komisjon) võttis vaidlustuse menetlusse 25.10.2021 ja 

edastas selle registreerijale kohustusega esitada vastus hiljemalt 08.11.2021. Registreerija ei ole 

vaidlustusavaldusele vastanud.    

2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses kinnitanud komisjonile, et puuduvad muud alustatud või 

lõpetatud õiguslikud menetlused, mis otseselt või kaudselt seonduvad vaidluse esemeks oleva 

domeeninimega.  
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3. POOLTE SEISUKOHAD

3.1. Vaidlustaja seisukohad

Vaidlustajale, kui Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõttele, kuuluvad ja on registreeritud 

EUIPO registris järgmised Euroopa Liidu kehtivad sõnalised ja/või kujutuslikud kaubamärgid, mis 

on kehtivad ka Eestis (edaspidi koos ka kui KFC kaubamärgid):  

1. kaubamärk „KFC“ (nr 000089052), mis omab õiguskaitset alates 01.04.1996 ja on kaitstud

Nizza klassifikatsiooni klassidesse 29, 30 ja 42;

2. kaubamärk „KFC + kuju“ (nr 000088948), mis omab õiguskaitse alates 01.04.1996 ja on

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassis 42;

3. kaubamärk „KFC + kuju“ (nr 000117366), mis omab õiguskaitset alates 01.04.1996 ja on

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassides 29, 30 ja 42;

4. kaubamärk „KFC + kuju“ (nr 002295285), mis omab õiguskaitset alates 10.07.2001 ja on

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassides 29, 30 ja 42;

5. kaubamärk „KFC + kuju“ (nr 012510566), mis omab õiguskaitset alates 17.01.2014 ja on

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassides 16, 29, 30 ja 43;

6. kaubamärk „KFC + kuju“ (nr 012510566), mis omab õiguskaitset alates 07.04.2015 on

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassidesse 29, 30,32 ja 43.

Vaidlustatud domeeninimi on registreeritud 29.05.2016, mida on muudetud 13.05.2021 ja kuulub 

registreerijale. Vaidlustaja leiab, et domeeninimi kfc.ee on identne vaidlustajale kuuluvate 

varasemate KFC kaubamärkidega ja nendes sisalduva domineeriva tähisega “KFC”. Vaidlustaja ei 

ole andnud registreerijale nõusolekut KFC kaubamärkide kasutamiseks domeeninimedes. 

Vaidlustaja on seisukohal, et registreerija poolt tähise “KFC“ kasutamine domeenis kfc.ee rikub 

tema kui kaubamärgiomaniku ainuõigusi, kuivõrd registreerijal puudus mainitud asjaoludel 

reglemendi punkti 15.4. a) tähenduses õigus ja õigustatud huvi tähise “KFC“ kasutamiseks ning 

domeeni kfc.ee registreerimiseks. Registreerija seda domeeninime faktiliselt ka ei kasuta.  

Vaidlustaja hinnangul puudub tähisel (tähekombinatsioonil) “KFC“ väljaspool KFC kaubamärke 

eraldi ja iseseisev tähendus ning arvestades KFC kaubamärkide tuntust, suurt väärtust ja 

eristusvõimet on vaidlustajal alust arvata, et registreerija on domeeni registreerinud teadlikult ja 

pahauskselt reglemendi punkti 15.4 b) tähenduses eesmärgiga ära kasutada KFC kaubamärkide 

mainet ja tuntust. Vaidlustaja hinnangul tõendab, et registreerija pahausksust ka asjaolu, et 

registreerija ei ole vastanud ega reageerinud vaidlustaja 06.10.2021 e-kirjale ja ettepanekule 

vaidlusaluse domeeni üleandmiseks vaidlustajale.   

Vaidlustaja taotleb domeeni kfc.ee vaidlustajale üleandmist. 

3.2. Registreerija seisukohad 

Registreerija ei ole komisjoni määratud tähtajaks, s.o 18.11.2021 vaidlustusavaldusele oma vastust 

esitanud. 

4. KOMISJONI PÕHJENDUSED

Reglemendi punkti 1.3 kohaselt lahendab komisjon vaidlusi reglemendi alusel ja lähtudes 

domeenireeglitest ning Eesti õigusest. Reglemendi punkti 4 kohaselt on komisjoni menetlus kirjalik. 



Antud vaidluse terviklikkuse huvides ning juhindudes reglemendi punktist 15.1 teeb komisjon 

otsuse poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas reglemendiga. 

reglemendi punkt 12 kohaselt, kui menetluse pool ei vasta komisjoni määratud tähtajaks, võib 

komisjon seda lugeda nõustumuseks teise poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või 

nõuetega (omaksvõtt). Kui registreerija ei esita vastust vaidlustuavaldusele, lahendab komisjon 

Reglemendi punkt 7.6 alusel vaidluse üksnes vaidlustusavalduse alusel.  Mainitud alustel ja 

arvestades seda, et registreerija ei ole vastanud vaidlustusavaldusele, järeldab komisjon, et 

registreerija on nõustunud vaidlustaja vaidlustusavalduses esitatud faktiväidete, õiguslike 

argumentide ja nõuetega ning komisjon lahendab vaidluse üsknes vaidlustusavalduse alusel.  

 

Reglemendi punkti 15.4. alusel rahuldab komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui vaidlustaja 

tõendab, et (a) domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega; ja (b) 

domeeninimi on registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi 

domeeninimele; või (c) domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt. 

 

Esmalt hindab komisjon, kas vaidlustaja vaidlustusavalduses osundatud kaubamärgid on 

varasemaks õiguseks reglemendi punkti 2.11. tähenduses ja kas vaidlustatud domeeninimi on 

kaubamärkidega identne või eksitavalt sarnane. Reglemendi punkti 2.11. kohaselt võib varasemaks 

õiguseks olla muuhulgas Eestis kehtiv registreeritud kaubamärk või juriidilise isiku Eestis 

registrisse kantud nimi.  

 

Vaidlustaja esitatud tõendidest nähtub, et vaidlustajale kuuluvad järgmised Euroopa Liidus, sh ka 

Eestis kehtivad sõnalised ja/või kujutuslikud kaubamärgid:  

 

1. kaubamärk “KFC“ (nr 000089052), mis omab õiguskaitset alates 01.04.1996 ja on kaitstud 

Nizza klassifikatsiooni klassidesse 29, 30 ja 42; 

2.  kaubamärk “KFC + kuju“ (nr 000088948), mis omab õiguskaitse alates 01.04.1996 ja on 

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassis 42; 

3.  kaubamärk “KFC + kuju“ (nr 000117366), mis omab õiguskaitset alates 01.04.1996 ja on 

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassides 29, 30 ja 42; 

4.  kaubamärk “KFC + kuju“ (nr 002295285), mis omab õiguskaitset alates 10.07.2001 ja on 

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassides 29, 30 ja 42; 

5. kaubamärk “KFC + kuju“ (nr 012510566), mis omab õiguskaitset alates 17.01.2014 ja on 

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassides 16, 29, 30 ja 43; 

6. kaubamärk “KFC + kuju“ (nr 012510566), mis omab õiguskaitset alates 07.04.2015 on 

kaitstud Nizza klassifikatsiooni klassidesse 29, 30,32 ja 43.  

 

Eeltoodust nähtuvalt kõik vaidlustaja poolt väljatoodud KFC kaubamärgid on vaidlusaluse 

domeenime kfc.ee suhtes, mis registreeriti 29.05.2016, varasemaks õiguseks reglemendi punkti 

2.11. tähenduses. 

 

Komisjon leiab, et vaidlustatud domeenimi kfc.ee on identne vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga 

“KFC“ (nr 000089052), kuivõrd “KFC“ on sõnaline tähis, mis kattub täielikult vaidlustatud 

domeeninimes sisalduva domineeriva tähisega ”kfc“. Kaubamärgi ja domeeninime erinevuseks ei 

loeta tippdomeeni .ee sisaldumist domeeninimes kfc.ee, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest 

tuleneva üldise täiendiga (vt ka DVK 03.02.2015 otsus nr 14-1a-302 kfc.ee). Sellega on täidetud 

reglemendi punkti 15.4 sätestatud tingimus selles, et vaidlustatud domeeninimi on identne või 

eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega, mistõttu komisjon ei pea vajalikuks analüüsida 

vaidlustaja teiste kaubamärkide võimalikku vastandumist domeeninimega kfc.ee. 

 

Järgnevalt hindab komisjon, kas vaidlusalune domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal 

oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele reglemendi punkti 15.4. a) tähenduses. 



Vaidlustaja on väitnud, et registreerijal ei ole vaidlusalusele domeeninimele õigust ega õigustatud 

huvi, kuivõrd registreerijale ei kuulu õigusi tähisele “KFC”. Puuduvad ka andmed selle kohta, et 

registreerija käesoleval ajal või minevikus oleks olnud või on tuntud Eestis või väljaspoolt Eestit 

nime ”KFC“ kaudu. Samuti puuduvad andemed selle kohta, et registreerija  oleks pärast 

vaidlusaluse domeeninime registreerimist asunud seda kasutama või on teinud selleks aktiivseid 

ettevalmistusi. Registreerija ei kasuta olemasolevatel andmetel vaidlusalusele domeeninimele 

vastavat nime/tähist seoses kauba või teenuste pakkumisega ega ole seda kunagi teinud. Vaidlustaja 

ei ole andnud nõusolekut domeeninime kfc.ee registreerimiseks ei registreerijale ega kolmandatele 

isikutele. Vaidlustaja vastavad väited tuleb lugeda asjakohasteks ja tõendatuteks. Seega leiab 

komisjon, et ei esine asjaolu, mis tõendaks registreerija õigust või õigustatud huvi huvi KFC 

kaubamärkide, sealhulgas nendes sisalduva domineeriva sõnalise tähise “KFC” kasutamiseks 

domeeninimes. Arvestades mainitud asjaolusid, leiab komisjon, et ei esine reglemendi punktis 15.5. 

sätestatud asjaolusid ja domeeninimi kfc.ee on registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud 

õigust või õigustatud huvi vaidlusalusele domeenimele. Eeltoodut arvestades on komisjoni 

hinnangul täidetud reglemendi punktis 15.4 a) sätestatud tingimus.  

 

Kuna vaidlustusavaldus tuleb eelpool tuvastatud asjaoludel rahuldada, ei analüüsi komisjon 

täiendavalt, kas on täidetud ka reglemendi punktis 15.4 b) sätestatud tingimus. 

 

5. Komisjoni otsus 

 

Ülaltoodud põhjustel tegi komisjon juhindudes reglemendi punktidega 15.3  ja 15.8 otsuse:  

 

anda domeenimi kfc.ee üle Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC´le. 

 

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Komisjoni otsus on lõplik ega kuulu 

edasikaebamisele. Eelmainitu ei välista poole õigust alustada kohtumenetlust teise poole vastu. 

 

EIS täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui 

registeerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ja ning esitab EIS-

le vastava hagi tagamise kohtumääruse. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

_________________________ 

komisjoni liige Madis Päts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


