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RESOLUTSIOON
Kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 ning § 14 alusel ja Domeenivaidluste Komisjoni
Reglemendi p 15.4 ja 15.8. alusel:
1) rahuldada vaidlustusavaldus;
2) anda
domeeninimi
wikipedia.ee
registrikood C3162275.

üle

Wikimedia

Foundation

Inc’le

Domeenivaidluste Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval.
Register täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud
juhul, kui Registreerija teavitab Eesti Interneti Sihtasutust edasise kohtumenetluse
algatamisest vaidlustaja vastu ning esitab Eesti Interneti Sihtasutusele vastava hagi
tagamise kohtumääruse.
1. MENETLUS
Registreerija registreeris 06.07.2010 domeeninime wikipedia.ee.
Vaidlustaja
esitas
09.09.2011
vaidlustusavalduse
domeeninime
wikipedia.ee
üleandmiseks ja 17.10.2011 esitas vaidlustaja 09.09.2011 avalduse muutmise avalduse.
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Domeenivaidluste Komisjon edastas vaidlustusavalduse registreerijale ettepanekuga
esitada vastus. Registreerija vastust ei esitanud. Vaidlustusavaldus on registreerijale
edastatud vastavalt Reglemendi p 3.1. ja 3.2. (a).
Domeenivaidluste Komisjoni ei ole teavitatud vaidlustatud domeeni puudutavatest
muudest menetlustest.
Eesti tippdomeeni .ee domeeninimede registreerimisel ja vaidluste lahendamisel
kohaldatakse Eesti Interneti Sihtasutuse (registreerimiskood 90010019) nõukogu 13.
aprill 2011 otsusega heaks kiidetud Domeenireegleid ja Eesti Interneti Sihtasutuse
nõukogu 29. juuni 2011 otsusega heaks kiidetud „Domeenivaidluste komisjoni
reglementi“ (edaspidi Reglement).
2. POOLTE SEISUKOHAD
2.1. Vaidlustaja väited ning seisukohad
Vaidlustaja on Ameerika Ühendriikide äriühing. Vaidlustaja on rahvusvaheliselt ja
Euroopa Liidus registreeritud ja kehtivate kaubamärkide „WIKIPEDIA“ ja
viitab, et tegemist on varasema õigusega Reglemendi punkti 2.11 kohaselt.

omanik ja

Kaubamärkide registreerimisandmed on: rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0907474, reg
kuupäev 20.09.2006, hilisema märkimise kuupäev 01.10.2007. Ühenduse kaubamärgi
reg nr 006671838, reg kuupäev 20.01.2009.
Vaidlustaja on üldtuntud veebilehe WIKIPEDIA omanik. WIKIPEDIA on entsüklopeedia,
mida kirjutavad vabatahtlikud. WIKIPEDIA loodi 2001. aastal ja vaidlustaja asutati 2003.
aastal. Veebileht WIKIPEDIA on üks kümnest enim külastatud veebilehtedest maailmas.
Veebileht koosneb rohkem kui 18 000 000 artiklist, 268 keeles. Eestikeelne WIKIPEDIA
loodi 2002. aasta augustis ja hetkel on seal 87 215 artiklit.
Vaidlustaja on paljude sõna WIKIPEDIA sisaldavate kaubamärgiregistreeringute omanik
erinevates riikides üle maailma. Vaidlustaja on paljude domeenide, mis koosnevad sõnast
WIKIPEDIA,
omanik
(wikipedia.org
registreeritud
13.01.2001,
wikipedia.com
registreeritud 12.01.2001). Vaidlustaja kasutab domeeni ja kaubamärki WIKIPEDIA
alates 13.01.2001.
Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale nõusolekut domeeninime wikipedia.ee
registreerimiseks. Vaidlustaja leiab, et domeeninime wikipedia.ee registreerimine rikub ja
kahjustab vaidlustaja õigusi ning domeeninime registreerimine on vastuolus seaduse ja
Domeenireeglitega. Seega esinevad Reglemendis sätestatud alused domeeninime
registreeringu üleandmiseks vaidlustajale.
Domeeninimi wikipedia.ee
kaubamärkidega

on

identne

või

eksitavalt

sarnane

vaidlustaja

Kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 kohaselt saab õiguskaitse kaubamärk, mille kohta on
tehtud registreering. Vaidlustaja kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitset kui
rahvusvahelised ja Euroopa Ühenduse kaubamärgina registreeritud kaubamärgid.
Vaidlustaja rahvusvaheline kaubamärk reg nr 0907474 WIKIPEDIA omab Eestis
õiguskaitset alates 01.10.2007 ja Euroopa Ühenduse kaubamärk reg nr 006671838
alates

31.01.2008,

s.o

enne

vaidlusaluse

domeeninime

wikipedia.ee
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registreerimist. Registreerija domeeninime wikipedia.ee eristab vaidlustaja kaubamärgist
WIKIPEDIA liide .ee, mis tähistab Eesti riigitunnusega tippdomeeni ja mis on kõikide
domeeninimede lahutamatu osa. Domeen wikipedia.ee on vaidlustaja kaubamärgiga
WIKIPEDIA identne sõna WIKIPEDIA osas. Eeltoodust tulenevalt on registreerija
domeeninimi wikipedia.ee identne vaidlustaja kaubamärgiga WIKIPEDIA.
Registreerijal puudus õigus domeeninimele wikipedia.ee
Reglemendi p 15.4(b) kohaselt rahuldatakse vaidlustusavaldus, kui vaidlustaja tõendab,
et domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud
huvi domeeninimele.
Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale nõusolekut domeeninime registreerimiseks ega
lubanud kasutada vaidlustaja kaubamärke.
Registreerija on reprodutseerinud kodulehel wikipedia.ee peaaegu identse koopia
vaidlustaja eestikeelsest WIKIPEEDIA kodulehest (et.wikipedia.org).
Registreerija kasutab peaaegu vaidlustaja kodulehele identset sisu ning vaidlustaja
varasema kaubamärgiga ja domeeninimedega identset domeeninime WIKIPEDIA, mis
eksitab külastajaid, luues mulje justkui tegemist oleks Vaidlustaja kodulehega.
Vaidlustaja leiab, et registreerijal puudub õigustatud huvi ja/või õigus kasutada
vaidlustaja registreeritud kaubamärke nii kodulehel kui domeeninimes. Samuti puudub
registreerijal õigus ja/või õigustatud huvi peaaegu identse kodulehe kujunduse ja sisu
kasutamiseks eesmärgiga eksitada külastajaid. Külastajad, sattudes registreerija
domeenile wikipedia.ee, võivad arvata, et tegemist on vaidlustaja kodulehega ning et
kõik eelmainitud viited erinevatele kodulehtedele on Vaidlustaja poolt paigaldatud.
Vaidlustaja leiab, et selliseks tegevuseks puudub registreerijal õigus.
Lisaks kasutab registreerija ära vaidlustaja kaubamärgi WIKIPEDIA mainet ja selle
populaarsust eesmärgiga juhtida külastajad eelmainitud kodulehtedele, mis ei ole
vaidlustajaga kuidagi seotud. Näiteks eelmainitud kodulehe www.cialis.ee kaudu
turustatakse ravimeid Interneti vahendusel, mis ei ole seaduslik. Lähtudes ravimiseaduse
§ 29 on ravimite jaemüük lubatud vaid apteekides. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et
domeen cialis.ee kuulub samuti registreerijale. Vaidlustaja leiab, et registreerijal puudub
õigustatud huvi WIKIPEDIA mainele ning populaarsusele tuginedes edendada kolmandate
isikute ja/või enda teenuseid ja kaupu. Samuti puudub registreerijal õigustatud huvi
kasutada domeeninime edendamaks seadusvastast ravimimüüki.
Registreerija ei ole WIKIPEDIA domeeni all üldtuntud ning tal puudub õigustatud huvi
selle kasutamiseks.
Vaidlustaja leiab, et registreerija ei kasuta domeeninime wikipedia.ee ausalt, kahjustab
ja kasutab ära vaidlustaja kaubamärkide mainet ja eksitab tarbijaid.
Domeeninimi wikipedia.ee on registreeritud pahauskselt
Reglemendi p 15.4(c) kohaselt rahuldatakse vaidlustusavaldus, kui vaidlustaja tõendab,
et domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.
Reglemendi p 15.6(d) kohaselt võib domeeninime pahausksele registreerimisele aluseks
olev
asjaolu
olla,
et
domeeninime
kasutati
tahtlikult
Internetikasutajate
ligimeelitamiseks.
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Arvestades asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgiga WIKIPEDIA tähistatud koduleht on
maailma enim külastatavate kodulehtede seas, on sellega identse domeeninime
registreerimise ja kasutamise eesmärk meelitada ligi Internetikasutajaid. Seda kinnitab
registreerija loodud kodulehe sisu, mis on peaaegu identne vaidlustaja eestikeelse
wikipedia.org kodulehega. Registreerija on oma kodulehel kasutanud vaidlustaja
registreeritud ning Eestis õiguskaitset omavaid kaubamärke.
Seega on registreerija registreerinud domeeninime ja kujundanud selle moel, mis eksitab
külastajaid eesmärgiga luua mulje, et tegemist on vaidlustajaga ja selle eksituse abil
soovitakse edendada enda ja/või kolmandate isikute kaubamüüki või teenusepakkumist
ja saada kasu.
Registreerija pidi olema teadlik maailmas ning Eestis tuntud kaubamärgist WIKIPEDIA
arvestades asjaolu, et registreerija on reprodutseerinud peaaegu identse sisuga
kodulehe. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et vaidlustajale kuuluvat veebilehte wikipedia.org
uuendatakse pidevalt ja uuendused kajastuvad registreerija kodulehel wikipedia.ee.
Registreerija kopeerib tahtlikult ja teadlikult vaidlustaja kodulehe sisu ja kujundust
eesmärgiga ligi meelitada ning eksitada külastajaid ja saada sellest kasu.
Seega võib eeldada, et Registreerija oli ja on teadlik WIKIPEDIA kaubamärgist ja
registreeris domeeninime pahauskselt.
2.2. Registreerija väited ning seisukohad
Registreerija väiteid ja seisukohti ei esitanud.
3. OTSUSE PÕHJENDUSED
Reglemendi p 15.4 alusel rahuldatakse vaidlustusavaldus, kui vaidlustaja tõendab, et:
(a) domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema õigusega; ja
(b) domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud
huvi domeeninimele; või
(c) domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.
Vaidlustusavaldus on registreerijale edastatud vastavalt Reglemendi p 3.1. ja 3.2. (a).
Domeenivaidluste Komisjon leiab, et esitatud vaidlustusavalduse väited on tõendatud.
Vaidlustusavaldus tuleb rahuldada kaubamärgiseaduse alusel, samuti esinevad
Reglemendi p 15.4 alljaotustes viidatud alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks.
Domeenivaidluste Komisjon ei analüüsi vaidlustaja viiteid registreerija poolt teiste
domeeninimede kui wikipedia.ee, ebaseadusliku kasutamise kohta. Vaidlustusavalduse
alusel ei saa nende kohta otsust teha.
3.1. Registreerija rikub vaidlustaja kaubamärgiõigust
Vaidlustajale
kujundmärk

kuuluvad

Eestis

õiguskaitset

omavad

kaubamärgid

WIKIPEDIA

ja

.

Registreerija rikub vaidlustaja kaubamärgiõigust, kasutades kaubamärki WIKIPEDIA
vaidlustaja nõusolekuta.
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Vaidlustaja eespoolviidatud kaubamärgid on registreeritud enne registreerija poolt
domeeninime wikipedia.ee registreerimist. WIKIPEDIA on üldtuntud kaubamärk.
Domeeninimi wikipedia.ee on vaidlustaja kaubamärgiga WIKIPEDIA identne sõna
WIKIPEDIA osas. Vaidlustaja kaubamärgist erinev osa domeeninimes so .ee tähistab
Eesti riigitunnusega tippdomeeni, mis on kõigi Eesti riigitunnusega domeeninimede
lahutamatu tehniline osa. Eeltoodust tulenevalt on registreerija domeeninimi wikipedia.ee
eksitavalt sarnane vaidlustaja kaubamärgiga WIKIPEDIA.
Vaidlustaja ei ole registreerijale andnud õigust enda kaubamärgi kasutamiseks. Seega
rikkus registreerija, kasutades ning registreerides domeeninime wikipedia.ee, vaidlustaja
kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 sätestatud õigust ning vaidlustajal on
kaubamärgiseaduse § 14 alusel õigus keelata enda ainuõiguse rikkumine. Seega on alus
vaidlustusavalduse rahuldamiseks vastavalt kaubamärgiseaduse § 5 lg 1 p 2 ja
kaubamärgiseaduse § 14 ning ka Reglemendi p 15.4 alap (a) alusel.
3.2. Registreerijal puudub õigus domeeninimele wikipedia.ee
Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale nõusolekut domeeninime
registreerimiseks ega lubanud kasutada vaidlustaja kaubamärke.

wikipedia.ee

Registreerija ei ole muul viisil kui domeeninime wikipedia.ee kaudu WIKIPEDIA nime
kasutanud ega ole selle nime all tuntud. Asudes kasutama domeeninime wikipedia.ee
kopeeris registreerija vaidlustaja eestikeelset veebilehte wikipedia.org.
Registreerijal puudub õigustatud huvi domeeninime wikipedia.ee kasutamiseks. Seega on
alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks vastavalt Reglemendi p 15.4 alap (b).
3.3. Domeeninimi wikipedia.ee on registreeritud pahauskselt
Arvestades, et vaidlustaja kaubamärk WIKIPEDIA ja vastavad veebilehed on üldtuntud,
meelitab sellega identne või sarnane domeeninimi ligi Internetikasutajaid. Üldtuntust
kasutades ligimeelitamise eesmärki kinnitab registreerija veebilehe wikipedia.ee sisu, mis
on peaaegu identne vaidlustaja eestikeelse wikipedia.org veebilehega. Seega eksitab
vaidlustaja veebilehe wikipedia.ee külastajaid.
Registreerija pidi olema teadlik üldtuntud kaubamärgist WIKIPEDIA, eriti arvestades
asjaolu, et registreerija reprodutseeris sellega peaaegu identse sisuga kodulehe. Seega
registreeris registreerija domeeninime wikipedia.ee pahauskselt.
Domeeninime pahauskset kasutamist tõendab asjaolu, et
vaidlustaja veebilehe wikipedia.org uuendustele vastavalt
wikipedia.ee.

registreerija uuendas
ka enda veebilehte

Registreerija registreeris ja kasutab domeeninime pahauskselt. Seega
vaidlustusavalduse rahuldamiseks vastavalt Reglemendi p 15.4 alap (c).

on

alus

Otsuses on tehtud parandus. Asja number 267 on asendatud õige numbriga 273.
/allkirjastatud digitaalallkirjaga/
Alar Urm
Domeenivaidluste komisjoni liige
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