DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON
OTSUS

Asja number:

16-1a-310

Otsuse kuupäev:

13. oktoober 2016

Komisjoni koosseis:

Alar Urm

Vaidlustaja:

Ektaco AS
Registrikood 10076122
Teaduspargi tn 8,
Tallinn, Harju maakond, 12618

Vaidlustaja esindaja:

juhatuse liige Kaido Jelle

Registreerija:

Eraisik

Registripidaja:

Zone Media OÜ
Registrikood 10577829
Lõõtsa 5
11415 Tallinn

Vaidlustatud domeeninimi:

CompuCash

Resolutsioon:
Kooskõlas Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi p-dega 15.1, 15.3 ja 15.8 otsustas
Komisjon:
anda domeeninimi Compucash.ee üle Ektaco AS-ile, registrikood 10076122
Domeenivaidluste Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval.
EIS täidab otsuse 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse jõustumist, välja arvatud juhul, kui
Registreerija teavitab EIS-i kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ning esitab EISile vastava hagi tagamise kohtumääruse.
ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
1. Ektaco AS (registrikood 10076122) on sõnalise kaubamärgi Compucash omanik. Eesti
Patendiamet on väljastatud kaubamärgitunnistus nr 48651.

Ilma Ektaco AS nõusolekuta on registreeritud domeeninimi www.compucash.ee, mis langeb
kokku eelviidatud sõnalise kaubamärgiga. Registreerija on Andrei Gellart.
Vaidlustus on esitatud 16.08.2016, menetlusse võetud 19.08.2016.

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi Komisjon) edastas teate vaidlustusavalduse esitamise
kohta ning vaidlustusavalduse koos sellele lisatud materjalidega Registreerijale ettepanekuga
esitada vastus hiljemalt 12.09.2016.
Registreerija ei esitanud vastust.
MUUD MENETLUSED
2. Komisjoni ei ole teavitatud vaidlustatud Domeeninime puudutavatest muudest
menetlustest.

POOLTE SEISUKOHAD
3. Vaidlustaja taotlus ning seisukohad

Vaidlustaja palub Domeeninime talle üle anda, arvestades järgmisi asjaolusid:
1) Registreerija on tegutsenud pahatahtlikult, kuna ei ole kaubamärgi omanikult
registreerimiseks luba küsinud ja ei kasuta ega pole kunagi kasutanud
vaidlusalust domeeni.
2) Ektaco AS kaubamärk Compucash on Eesti laialdaselt tuntud kaupmeeste, HoReCa ja
IT ringkondades ning selle all kassasüsteeme arendatud ja turustatud juba
üheksakümnendate aastate algusest. Olulisemad kasutajate referentsid on leitavad
Ektaco koduleheküljel ja sotsiaalmeedias.
4. Registreerija taotlus ja seisukohad

Puuduvad.
KOMISJONI OTSUSE PÕHJENDUSED
5. Asja materjalide põhjal on Vaidlustajal domeeninime suhtes varasem õigus. Asjakohase
kaubamärgi registreerimise avaldus on esitatud 10.11.2009 ja registreering on tehtud
15.09.2011. Registreerija on registreerinud vaidlusaluse domeeninime 02.12.2015.
Vaidlustajal on Varasem Õigus Reglemendi p-i 15.4 mõttes.
6. Ei ole tõendatud, et Registreerijal oleks olnud domeeninime registreerimiseks õigus või
õigustatud huvi Reglemendi p-i 15.5 mõttes.
7. Asjas esitatud tõendite põhjal on Domeeninimena omanikult luba küsimata registreeritud
Vaidlustaja kaubamärk. See on pahauskne käitumine Reglemendi p 15.4 (b) ja p 15.6 mõttes.
8. Arvestades eeltoodut on Komisjon seisukohal, et Vaidlustajal oli Varasem Õigus
Reglemendi p-i 2.11 mõttes, vaidlusalune Domeeninimi on eksitavalt sarnane Vaidlustaja
Varasema Õigusega ja vaidlusalune Domeeninimi on registreeritud ilma, et Registreerijal
oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele.
Reglemendi p 15.4 (a) ja (b) alusel tuleb vaidlustusavaldus rahuldada.

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Urm
Komisjoni liige

