
Eesti Interneti Sihtasutus 

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON 

OTSUS 

Asi nr 20-1a-342 (monify.ee) 

Otsuse kuupäev: 18. jaanuar 2021. a 

Komisjoni koosseis: Enno Heringson (üheliikmeline) 

Vaidlustaja:  AS „Lumen Investments“ 
Kr.Valdemāra iela 149-604,  

Riia,LV-1013, Läti Vabariik 
Registreerimisnumber 40203083863  

Volitatud isik: Anete Garoza 
E-post: anete.garoza@inlud.lv

A.Čaka iela 92-11a, Riia, Läti

Telefon: +371 28 367 200

Registreerija: Eraisik

Registripidaja: Zone Media OÜ 
E-post: registrar@zone.eu

Vaidlustatud domeeninimi: monify.ee 

RESOLUTSIOON: jätta AS „Lumen Investments“ vaidlustus rahuldamata. 

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS ei täida otsust enne 14 kalendripäeva 
möödumist otsuse jõustumisest arvates (Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi  
(edaspidi nimetatud „Reglement“) p 16.1).  Komisjoni otsus on lõplik, seda ei ole võimalik 
edasi kaevata ning see on Pooltele, asjakohastele Registripidajatele ning EIS-ile siduv. See 
ei välista Poole õigust alustada kohtumenetlust teise Poole vastu, millega kaasnevad 
Reglemendis sätestatud tagajärjed otsuse täitmisele  (Reglemendi p 15.2 viitega p 15.8).  
Reglemendi p 15.8 tulenevalt märgime, et EIS täidab käesoleva otsuse viivitamatult pärast 
Reglemendi p 16.1 sätestatud tähtaja möödumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija 
teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile 
vastava hagi tagamise kohtumääruse (vt Reglemendi p 15.2 ja 16). 
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1. MENETLUSE KÄIK

AS “Lumen Investments” (edaspidi nimetatud „Vaidlustaja“) esitas 10. detsembril 2020. a 

Domeenivaidluste Komisjonile (edaspidi nimetatud „Komisjon“) vaidlustusavalduse seoses 

xxxxxxxxxxx (edaspidi nimetatud „Registreerija“) nimele registreeritud domeeninimega 
monify.ee (registreeritud 29. septembril 2020. a). Vaidlustaja on esitanud ka Reglemendi punkt 

8 kohase kinnituse (10. detsember 2020. a).  

15. detsembril 2020. a võttis Komisjon asja menetlusse ning edastas vaidlustusavalduse 
Registreerijale vastuse esitamiseks hiljemalt 29. detsembriks 2020. a.

Registreerija vaidlustusavaldusele vastust tähtaegselt, so hiljemalt 29. detsembriks 2020. a, ei 

esitanud. Registreerija kontaktilt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx on 27. detsembril 2020.a vastatud, 

et nad on vaidlustuse kätte saanud ning nad keelduvad vaidluses osalemast.  

2. VAIDLUTAJA SEISUKOHAD

2.1 Vaidlustaja toob esile järgmised faktiväited: 

 Kuni 26.novembrini 2020. aastal kuulus talle Euroopa kaubamärk Monify;

 Ettevõte on oma majandustegevuses Monify kaubamärki kasutanud paljudes riikides,

sealhulgas ka Eestis – registreerides ja kasutades domeeni Monify.ee.

 Võttes arvesse Covid-19 viiruse leviku tõttu maailmas tekkinud tagajärgi ja probleeme,

kasutab Ettevõte alates 1.jaanuarist 2020.aastast oma majandustegevuse teostamisel

Eestis domeeni enic.ee ning on vea tõttu jätnud õigeaegselt tasumata domeeni Monify.ee

kasutamise eest.

 26.oktoobril 2020.aastal müüdi Monify kaubamärk SIA-le Gorilla Lab

2.2  Vaidlustaja toob esile, et: 

 domeeni nimi on unikaalne nimetus, mis tähistab ettevõtte, teenuse osutaja ja/või kauba 
identiteeti virtuaalses keskkonnas, antud juhul tähistab domeen Monify.ee Monify 
kaubamärgi all osutatavaid teenuseid;

 kaubamärk Monify on esialgselt olnud registreeritud Ettevõtte nimele, kuid 26.oktoobril 
2020. aastal müüdi kaubamärk Monify SIA-le Gorilla Lab;

 domeen Monify.ee loodi ja registreeriti Ettevõtte nimele

 ta peab tõenäoliseks, et domeeni Monify.ee registreerimine xxxxxxxxxxxx nimele 
toimus tuginedes sellele, et xxxxxxxxxxxx näidatud e-posti aadressi 
xxxxxxxxx  leiab ka ettevõtteregistrist https://

www.inforegister.ee/lv/11299597-UBER-TRADE-OU. Ettevõtte Zone Media OÜ gruppi 

kuulub ka laenukompanii (ettevõtete laenude krediteerimine on kaubamärgi Monify 

peamiseks eesmärgiks), mis on leitav aadressilt www.123laen.ee, mis tähendab seda, 

et nimetatud isik kasutab seda domeeni ärilaenude reklaamimise eesmärkidel 
internetis.
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3. KOMISJONI PÕHJENDUSED 

 

Reglemendi p-i 1.3 kohaselt lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ning lähtudes 

Domeenireeglitest ja Eesti õigusest. Reglemendi 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. 

 

Seega vaidlustuse rahuldamiseks peab Domeeninimi olema identne või eksitavalt sarnane 

Vaidlustaja varasema õigusega ning lisaks peab eksisteerima Reglemendi p 15.4 alapunkt (a) või 

(b) toodud alus. Märgitu hindamiseks peab esiteks eksisteerima varasem õigus, millega 

vaidlusalust domeeninime võrrelda. 

 

Reglemendi p 12 sätestab, et kui menetluse Pool ei vasta Komisjoni määratud tähtajaks, võib 

Komisjon seda lugeda nõustumiseks teise Poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või 

nõuetega (omaksvõtt). Käesoleval juhul loeb Komisjon Reglemendi p 12 alusel, et Registreerija 

on nõustunud Vaidlustaja faktiväidetega. Samas on komisjon seisukohal, et ka Vaidlustaja 

faktiväidete õigsust arvestades ei ole vaidlustuse rahuldamine võimalik. 

 

3.1 Reglemendi p 15.4 sätestatud eelduste esinemine - Vaidlustajale ei kuulu varasemat 

õigust, mis oleks Domeeninimega identne  
 

Reglemendi p 15.4  sätestatud eeldusteks on domeeninime identsus või eksitav sarnasus 

Vaidlustaja varasema õigusega. Reglemendi p 2.11 kohaselt on varasem õigus mh Eestis 

kehtivad registreeritud kaubamärgid. Vaidlustaja on ise esile toonud, et 26. oktoobril 

2020.aastal müüdi „Monify“ kaubamärk SIA-le Gorilla Lab. Komisjon on vastavat asjaolu 

kontrollinud ka EUIPO andmebaasist ning otsuse tegemise kuupäeval on vastava kaubamärgi 

omanikuks jätkuvalt SIA Gorilla Lab: 

 

 



4 
 

Kuivõrd puudub vaidlus selle üle, et „Monify“ kaubamärk ei kuulu enam Vaidlustajale, siis ei 

kuulu Vaidlustajale ka enam  varasemat õigust, millele tuginedes ta saaks domeeni monify.ee 

endale nõuda – vastavale asjaolule saaks tugineda SIA-le Gorilla Lab kui kaubamärgi tänane 

omanik. Vaidlustaja ei ole seejuures väitnud ega tõendanud, et tal oleks kaubamärgi tänase 

omaniku nõusolek või volitus nõuda vastavat domeeni enda nimele. 

 

Reglemendi p 2.11 sätestab, et varasem õigus on Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid, 

füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed; riigi, kohalike 

omavalitsuste ja nende asutuste nimed; rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide 

nimed. Vaidlustaja on ainsa alusena toonud esile talle varasemalt kuulunud kaubamärgi. 

Kuivõrd Vaidlustajale enam mitte kuuluv kaubamärk ei ole käsitletav Vaidlustajale kuuluva 

varasema õigusena ning muud varasemat õigust ei ole Vaidlustaja esile toonud, siis ei ole esine 

Reglemendi p 15.4  sätestatud eeldust so varasema õiguse olemasolu, mille identsust või 

eksitavat sarnasust domeeninimega võrrelda. 

 

3.2 Reglemendi p 15.4  (a) ja (b) sätestatud eelduste esinemine või mitteesinemine ei oma 

vaidluse lahendamisel enam tähtust. 
 

Kuivõrd p 3.1 nähtuvalt puudub Vaidlustajal varasem õigus Reglemendi p 2.11 mõttes, siis 

puudub vajadus asuda analüüsima, kas eksisteerivad Reglemendi p 15.4  (a) või  (b) toodud 

alused vaidlustuse rahuldamiseks. 

 
Ülaltoodust nähtuvalt puudub Reglemendi p 15.4  tulenev alus vaidlustuse rahuldamiseks. 

Komisjon jätab vaidlustuse rahuldamata. 

 

 

 

 

 

Allkirjastatud digitaalselt 

 

Enno Heringson 

Komisjoni liige 




