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Vaidlustatud 
domeeninimi: loomadekiirabi.ee 

RESOLUTSIOON 

1. Vaidlustusavaldus rahuldada.

2. Anda domeeninimi loomadekiirabi.ee üle Loomade Kiirabi OÜ-le (registrikood
11207773).

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 EIS-ile 
vastava hagi tagamise kohtumääruse. 

MUUD MENETLUSED 

Komisjonile ei ole teada muid menetlusi vaidlustatava domeeninime suhtes. 

ASJAOLUD 

1.1 Domeeninimi loomadekiirabi.ee on registreeritud 30.06.2016. Domeeninimi 
loomadekiirabi.ee kasutuses ei ole. Vaidlustajatele ei ole teada, et osundatud domeen oleks 
varem kasutuses olnud. 

1.2 Vaidlustajale I kuulub registreeritud kaubamärk „Loomade Kiirabi + kuju", reg. nr 
40426, mis on registreeritud 07.01.2005 ja millel on õiguskaitse juba alates 20.10.2003. 

1.3 Vaidlustaja II kasutab vaidlustajale 1 kuuluvat kaubamärki veterinaarteenuste 
pakkumisel kõikidel nädalapäevadel ööpäevaringselt avatud Loomade Kiirabi kliinikus 
asukohaga Mustamäe tee 44. 

1.4 Loomade Kiirabi kaubamärk tähistab Eesti tarbijate jaoks veterinaarkliinikut, kuhu saab 
erakorralise veterinaarabi saamiseks pöörduda igal ajal (24/7). Teist sellist veterinaarkliinikut 
Eestis ei ole. Loomade Kiirabi kaubamärk on olnud kasutuses juba üle 15 aasta ja on Eesti 
inimeste seas tuntud tähis (kaubamärk). Ärinime „Loomade Kiirabi" registreeris vaidlustaja II 
äriregistris 04.01.2006. 

1.5 Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (reglement) punkti 5.1 kohaselt võib Domee-
nivaidluste Komisjoni (komisjon) menetluse alustada iga isik, esitades vaidlustusavalduse 
lomisjonile, kui domeeninimi on tema õigusi rikkuv reglemendi p 15.4 mõistes. Vaidlustajad 
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leiavad, et domeeninimi loomadekiirabi.ee rikub nende õigusi reglemendi p 15.4 mõistes ja 
põhjendavad seda alljärgnevalt. 

 
2.     Vaidlustajate nõue ja õiguslikud põhjendused 

2.1 Punktides 1.2 ja 1.3 nimetatud kaubamärk on Eestis kehtiv registreeritud kaubamärk, mis on 
registreeritud oluliselt enne domeeninime loomadekiirabi.ee registreerimist. Ka vaidlustaja II 
ärinimi on registreeritud juba 04.01.2006. Järelikult on nii kaubamärgi kui ka ärinime puhul 
tegemist varasema õigusega reglemendi p 2.11 mõistes. 

2.2 Varasemaks õiguseks oleva kaubamärgi ja ärinime ning vaidlusaluse domeeni omavahelise 
võrdluse analüüsis tuleb arvesse võtta kaubamärgi ja ärinime sõnalist osa „Loomade Kiirabi". 
Ärinime sõnaline osa on identne vaidlusaluse domeeninimega „loomadekiirabi". Tühikuid 
domeeninimedes ei kasutata ning neid pole võimalik ka tehniliselt kasutada. Täiend .ee viitab 
aga Eesti maatunnustega tippdomeenile ning tegemist on vaid tehnilisest nõudest tuleneva 
täiendiga. See, et sõnad „Loomade Kiirabi" on kaubamärgi kooseisus suurte tähtedega ja 
ärinime koosseisus suurte algustähtedega ei oma ka tähtsust, sest vastavalt domeenireeglite 
punktile 3.2.1 ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti. 
 

2,3, Vaidlustajad paluvad vaidlustusavalduse rahuldada, sest domeeninimi on identne 
vaidlustaja varasema õigusega (domeeninimi loomadekiirabi.ee ning vaidlustajate kaubamärk 
ja ärinimi on identsed) ja domeeninimi on registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud 
õigust või õigustatud huvi domeeninimele (vt p 2.5 ning domeeninimi on registreeritud 
pahauskselt (vt punkt 2.6, allpool). 

2.4 Kuigi vaidlustusavalduse rahuldamiseks piisab, et lisaks punktis 2.3.1 nimetatud tingimusele 
oleks täidetud üks täiendav tingimus, st et domeeninimi on registreeritud ilma, et 
registreerijal oleks olnud õigus või õigustatud huvi domeeninimele (p 2.3.2) või domeeninimi 
on registreeritud pahauskselt (p 2.3.3), siis on käesoleval juhul täidetud mõlemad täiendavad 
tingimused. 

2.5 Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumist tõendavad muuhulgas ka asjaolud, et 
kaubamärk ja ärinimi kuuluvad vaidlustajatele ja mitte registreerijale. Vaidlustajad ei ole 
andnud registreerijale litsentsi (luba) kaubamärgi ja ärinime kasutamiseks, samuti on 
registreerija registreerinud domeeninime pärast vaidlustajate kaubamärgi ja ärinime 
registreerimist, olles veterinaaria valdkonnas tegutsedes kursis vaidlustajate tuntud 
kaubamärgi ja ärinimega. 

2.6 Domeeninime registreerimise pahatahtlikkust tõendab eelkõige see, et kuigi domeen on 
registreeritud juba aastal 2016, siis registreerija täna seda domeeni ei kasuta. Selle domeeni 
hoidmine häirib ka oluliselt vaidlustajate tegevust, kuivõrd vaidlustaja II ei saa oma 
äritegevuses domeeni ise kasutusele võtta. 

2.7 Lähtudes eeltoodust, kuulub käesolev vaidlustusavaldus rahuldamisele ja domeeninimi 
loomadekiirabi.ee tuleb üle anda vaidlustajale II. 

 

Registreerija seisukoht 

Registreerija avaldusele ei vastanud. 
 
 
OTSUSE PÕHJENDUSED 
 
Komisjon leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja tuleb rahuldada. Registreerija 
avaldusele ei vastanud. 

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (edaspidi reglement] p 15.4 alusel 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. 
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Varasem õigus 
 
Eestis kehtivad kaubamärgid on reglemendi punkt 2.11 kohaselt varasem õigus. Reglemendi 
p 15.4 (a) kohaselt peab domeeninimi olema vaidlustaja varasema õigusega identne või 
eksitavalt sarnane. 

Antud juhul on domeeninimi loomadekiirabi.ee vaidlustaja varasema õigusga identne. 
Vaidlustajale I kuulub registreeritud kaubamärk „Loomade Kiirabi + kuju", reg. nr 40426, 
mis on registreeritud 07.01.2005 ja millel on õiguskaitse juba alates 20.10.2003. Vaidlustaja 
II kasutab vaidlustajale 1 kuuluvat kaubamärki veterinaarteenuste pakkumisel kõikidel 
nädalapäevadel ööpäevaringselt avatud Loomade Kiirabi kliinikus asukohaga Mustamäe tee 
44. 
Riigitunnus, kokku ja lahkukirjutamised, suur- ja väiketähed ning tühikud ei ole identsuse 
määramisel olulised. 
 
 
Õigustatud huvi 
 

Puuduvad reglemendi punktis 15.5 loetletud asjaolud, mis tõendaksid registreerija õigust või 
õigustatud huvi. 
Registreerija vaidlusalust domeeninime vaidlustusavalduse esitamise ajal ei kasutanud ega 
ole domeenime kasutanud ka enne vaidluse tekkimist. Ka ei ole registreerija domeeninime 
järgi tuntud. Registreerija registreeris domeeninime pärast vaidlustajate kaubamärgi ja 
ärinime registreerimist. 
 
 
 
 
 
(digitaalallkiri) 
Andres Hallmägi 
komisjoni liige 
 
 


