DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON
OTSUS
Asja number:

14-1a-301

Otsuse kuupäev:

04.02.2015

Komisjoni koosseis: Carri Ginter
Vaidlustaja:

Vangelis Vara OÜ
Registrikood 10889428
Sihi 89
11616 Tallinn

Vaidlustaja esindaja: juhatuse liige Olev Rei
Tel: +372 5015449
e-mail: olev.rei@mail.ee
Registreerija:

Willmar Trading OÜ
Registrikood 12657099
Asula 4c
11312 Tallinn
E-post: info@willmar.eu; info@etno.ee

Registreerija esindaja: juhatuse liige Kristjan Saar
tel: 6366778
e-post: info@willmar.eu
Registripidaja:

Zone Media OÜ
Registrikood 10577829
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
E-post info@zone.ee

Domeeninimi:

etno.ee

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
04.07.2010 registreeris Registreerija Registripidaja kaudu domeeninime etno.ee.
08.12.2014 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse domeeninime üleandmiseks.
Domeenivaidluste Komisjon (Komisjon) edastas vaidlustusavalduse 08.12.2014 Registreerijale
kohustusega esitada vastus 31. detsembriks 2014.

31.12.2014 esitas Registreerija vastuse vaidlustusavaldusele.
MUUD MENETLUSED
Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud domeeni puudutavatest muudest alustatud ega lõpetatud
menetlustest domeeninime osas.
POOLTE SEISUKOHAD
Vaidlustaja
Vaidlustaja on Eesti äriühing, mille tegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla
3,5t) rentimine ja kasutusrent.
Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud domeeninimi etno.ee on identne talle kuuluva varasema õigusega
ning, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimele. Vaidlustaja põhjendab
oma seisukohta alljärgnevalt:
-

-

OÜ Vangelis Vara ostis OÜ Etno.ee käest 30. juunil 2014 Etno.ee laojäägi, Facebook’i konto
www.facebook.com/etno.ee ning veebipoe/kodulehe http://www.etno.ee. Kodulehe ja
domeeninime soetusväärtus oli 10000 eurot, millele lisandub käibemaks.
Registreerija (Tanel Russ, Registreerija osanik) ei ole kodulehe juurde lahutamatult kuuluvat
http://www.etno.ee domeeni üle andnud.
Registreerija loobus firma nimest ja OÜ Vangelis Vara ainuomanduses olev OÜ Elite Trading
vahetas nime ning ettevõtte uueks nimeks sai Etno.ee OÜ.
http://www.etno.ee domeeni osas algatati 19.07.2014 domeeni transfeer, kuid see katkestati
Willmar Trading OÜ poolt 18.08.2014.
Tanel Russ on asutanud uue ettevõtte Willmar Trading OÜ ning suunab http://www.etno.ee
kodulehele sisenevaid kliente http://www.willmar.eu lehele. Lisaks kasutab Willmar Trading
OÜ äritegevuseks ja kliendisuhtluseks jätkuvalt talle mittekuuluvat e-posti aadressi
info@etno.ee. Sellise ebaseadusliku tegevusega kahjustavad Tanel Russ ja Willmar Trading
OÜ Etno.ee OÜ äritegevust.

Registreerija
Registreerija vaidleb oma vastuses vaidlustusavaldusele vastu alljärgnevalt:
-

-

30.06.2014 müüs Etno.ee OÜ (praeguseks muudetud nimeks Vill & Nahk OÜ) ettevõttele
Vangelis Vara OÜ muuhulgas kodulehe Etno.ee, domeeni müümises kokku ei lepitud.
Vaidlusaluse domeeni kohta käiva arve reas nr 123 seisab: Koduleht etno.ee. Aluseks Etno.ee
OÜ arve-saateleht nr: 127143. Selle rea all on mõeldud etno.ee virtuaalserverit ehk kodulehe
graafilist sisu, Opencart kodulehe mootorit, toodete nimekirja ja seni tehtud tellimuste ajalugu.
Virtuaalserveri kasutusõigus on juulis 2014 ka Vangelis Vara OÜ volitatud esindajale üle
antud.
Registreerija hinnangul on koduleht, ehk virtuaalserver ja domeen eraldi institutsioonid ja neid
peab käsitlema eraldi.
Registreerija eesmärk ei ole etno.ee kaubamärki kasutada ja selle pealt tulu teenida. Ainuke
põhjus, miks etno.ee domeen on Vangelis Vara OÜ-le üle andmata, seisneb Vaidlustaja ja
Registreerija vahelistes lahendamata finantsküsimustes. Registreerija on kõiki omavahelisi

-

kokkulepped täitnud, vaidlustaja mitte. Sellest tingitult on Registreerija hetkel suunanud
etno.ee aadressile willmar.eu ja ei ole seda Vaidlustajale üle andnud.
Registreerija käibest moodustab e-poe käive vähem kui 1% ja omakorda etno.ee osa selles on
pea olematu. Seega puuduvad Registreerijal domeeniga seotud ärilised huvid.
Niikaua kui Vaidlustaja ei ole Registreerijaga finantsküsimusi lahendanud, ei soovi
Registreerija etno.ee domeenist põhimõtteliselt loobuda.

KOMISJONI PÕHJENDUSED
Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (Reglement) 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.
Vaidlustaja Varasem Õigus
Vaidlustaja ei ole Vaidlustusavalduses välja toonud, milles seisneb tema Varasem Õigus.
Reglemendi p 2.11. kohaselt võib Varasem Õigus olla Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid;
füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed; riigi, kohalike
omavalitsuste ja nende asutuste nimed ning rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide
nimed.
Vastavalt Reglemendi punktile 2.11. ei saa Vaidlustaja Varasemaks Õiguseks lugeda
Registreerijaga sõlmitud kokkulepet kodulehe üleandmise osas. Samuti ei ole vaidlustaja ärinimi
(Vangelis Vara OÜ) identne või eksitavalt sarnane domeeninimele etno.ee. Vaidlusteja ei ole
tõendanud ega väitnud, nagu kuuluks talle kaubamärk või muu Varasem Õigus.
Kuna Vaidlustaja ei ole näidanud, milles seisneb tema Varasem Õigus, millega vaidlusalane
domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane, ei ole täidetud Reglemendi punktis 15.4 loetletud
eeldused Vaidlustusavalduse rahuldamiseks.
Registreerija õigus või õigustatud huvi. Registreerija pahausksus.
Isegi, kui Vaidlustajal oleks Varasem Õigus, peaks Vaidlustaja tõendama ka Reglemendi punktide
15.4.a. või 15.4.b. tingimuste esinemist. Vaidlustaja ei ole käesoleval juhul tõendanud, et
domeeninimi oleks registreeritud ilma, et Registreerijal olnuks õigust või õigustatud huvi
domeeninimele; või et domeeninimi on registreeritud või on kasutusel pahauskselt. Asjaolu, et
teine ettevõte on hiljem registreerinud domeeninimega sarnase ärinime, ei näita automaatselt
Registreerija pahausksust.
Vaidlustaja väidab lisaks, et vastavalt tema ja Registreerija vahelisele kokkuleppele oleks domeen
pidanud üle minema ning, et Willimar Trading kasutab jätkuvalt talle mittekuuluvat e-posti
aasdressi info@etno.ee. Registreerija vaidleb nimetatule vastu, väites et ta on õigustatud domeeni
mitte üle andma, kuna Vaidlustaja ei ole täitnud rahalisi kohustusi. Nimetatud argumentide osas
on tegu pooltevahelise võlaõigusliku vaidlusega, mille lahendamiseks puudub Komisjonil
pädevus.

Poolte esitatud seisukohtade ja materjalide valguses on Komisjon veendunud, et antud vaidlus ei
ole domeeninime kaaperdamise juhtum. Tegu on pigem võlaõigusliku vaidlusega, mida Komisjon
ei ole Reglemendi alusel pädev lahendama.
KOMISJONI OTSUS
Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-ga 15.1 otsuse:
jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.
Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Otsus ei ole edasi kaevatav (reglemendi p 15.2).

/allkirjastatud digitaalselt/

Carri Ginter

