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Resolutsioon: 
Kooskõlas Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (edaspidi Reglement) p-dega 15.1, 15.3 
ja 15.8 Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi Komisjon) otsustas: 

anda domeeninimi ndenergy.ee üle Vaidlustajale, äriühingule ND Energy OÜ. 

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. 
Eesti Interneti Sihtasutus (edaspidi 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. 

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 

1. 23.01.2022 registreeris eraisik (edaspidi Registreerija) domeeninime ndenergy.ee 
(edaspidi ka Domeeninimi) Alfanet OÜ (Registripidaja) kaudu.
04.05.2022 esitas ND Energy OÜ (edaspidi ka Vaidlustaja) vaidlustusavalduse, taotledes 
domeeninime ndenergy.ee üleandmist Vaidlustajale.



2

2. Komisjon võttis vaidlustuse menetlusse 05.05.2022 ja edastas selle Registreerijale
kohustusega esitada vastus hiljemalt 19.05.2022. Registreerija ei ole vastust
vaidlustusavaldusele esitanud.

MUUD MENETLUSED 

3. Komisjoni ei ole teavitatud vaidlustatud Domeeninime puudutavatest muudest
menetlustest.

POOLTE SEISUKOHAD 

4. Vaidlustaja palub anda domeeninime ndenergy.ee üle Vaidlustajale järgmistel põhjustel.

4.1. Vaidlustaja kasutab varasemat ärinime ND Energy OÜ ja domeeni ndenergy.eu. ND 
Energy OÜ on registreeritud 18.08.2021 osaühinguna ning on algusest peale kasutanud 
ärinime ND Energy OÜ. Vaidlustaja kasutab oma teenuse pakkumiseks ka domeeni 
ndenergy.eu, mis on 11.11.2021 registreeritud Studio of Marketing OÜ nimele. Vaidlustaja 
kasutab domeeni ndenergy.eu Studio of Marketing OÜ loal ning Studio of Marketing OÜ on 
nõus domeeni ndenergy.ee üleandmisega Vaidlustajale. 

4.2. Registreerija registreeris Domeeninime 23.01.2022, Vaidlustaja nõusolekuta. 

4.3. Domeeninimi ndenergy.ee on identne Vaidlustaja varasema õiguse ehk ärinimega ND 
Energy (Reglemendi p 15.4). Ärinime ja Domeeninime erinevuseks ei ole tippdomeeni .ee 
sisaldumine Domeeninimes, kuna tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga ning on 
kõigi maatunnuse .ee alla registreeritud domeeninimede lahutamatu osa. Samuti ei ole 
erinevuseks suur- ja väiketähtede kasutamine, kuna Domeenireeglite p-i 3.2.1 kohaselt ei 
eristata domeeninimes suur- ja väiketähti. Lisaks ei ole erinevuseks ärinime koosseisus olev 
viide „OÜ“ äriühingu liigile, kuna vastavalt ÄS § 9 lg-tele 1 ja 2 peab äriühingu nimi 
sisaldama viidet äriühingu liigile või äriühingu liigi lühendile (Komisjoni 14.05.2021 otsuse 
asjas 21-1a-350 p 4.1). Nimel „ndenergy“ puudub ka eraldiseisev tähendus väljaspool 
Vaidlustaja ärinime, mistõttu seondub Domeeninimi keskmisele tarbijale just Vaidlustaja 
ärinimega. Domeeninimi ndenergy.ee rikub Vaidlustaja õigusi. Vaidlustaja ei ole andnud 
Registreerijale õigust Domeeninime registreerimiseks, seega ei ole Registreerijal õigust 
domeeninimele (Reglemendi p 15.4 (a).  

4.4. Registreerijal puudub õigustatud huvi Domeeninime suhtes (Reglemendi p 15.4 (a)) ning 
Domeeninimi on registreeritud teadlikult ja pahauskselt (Reglemendi p 15.4 (b)).  
Domeeninime kasutatakse Vaidlustaja tegevuse häirimiseks, kuna veebilehel ndenergy.ee on 
avaldatud väiteid Vaidlustaja ning temaga seotud isikute kohta. Näiteks on kodulehel viide 
Vaidlustajale ning väide, et Vaidlustajaga koostööd tehes tuleb olla ettevaatlik. Samuti on 
kodulehel kohatud viited Vaidlustaja juhatuse liikmele ja Ecoheat Trading OÜ-le.  

4.5. Veebilehel ndenergy.ee ei pakuta teenuseid, vaid veebilehe ainsaks eesmärgiks on 
Vaidlustaja ning temaga seotud isikute maine ning Vaidlustaja äritegevuse kahjustamine. Nt 
kui potentsiaalne klient paneb Vaidlustaja nime Google’i otsingusse, võib ühe vastena ette 
tulla lehekülg ndenergy.ee, kus väidetakse, et Vaidlustajaga koostööd tehes tuleb olla 
ettevaatlik. Samuti võib potentsiaalne klient eeldada Vaidlustaja ärinime põhjal, et Vaidlustaja 
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kodulehe aadressiks on ndenergy.ee, kuid Vaidlustaja teenuste osas teabe saamise asemel on 
kodulehel hoiatus Vaidlustajaga koostöö tegemise osas.  

4.6. Registreerijal ei ole õigust registreerida Vaidlustaja ärinime sisaldavat domeeni, et avada 
seal kodulehte, millel on esitatud väited selle kohta, justkui tuleks Vaidlustaja ja tema 
juhatuse liikmega koostööd tehes olla ettevaatlik. Domeeninime registreerimise peamiseks 
eesmärgiks on seega häirida Vaidlustaja tegevust (Reglemendi p 15.6 (c)). 

5. Registreerija ei ole Komisjoni määratud tähtajaks, s.o 19.05.2022, vaidlustusavaldusele
vastust esitanud.

KOMISJONI PÕHJENDUSED 

6. Reglemendi p-i 1.3 kohaselt lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ning lähtudes
Domeenireeglitest ja Eesti õigusest. Juhindudes Reglemendi p-st 15.1 teeb Komisjon otsuse
poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga.

7. Kui registreerija ei esita vastust vaidlustusavaldusele, lahendab komisjon Reglemendi p-i
7.6 alusel vaidluse üksnes vaidlustusavalduse alusel. Reglemendi p-i 12 kohaselt, kui
menetluse Pool ei vasta Komisjoni määratud tähtajaks, võib Komisjon seda lugeda
nõustumuseks teise Poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt).
Eeltoodud alustel ning arvestades, et Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud,
järeldab Komisjon, et Registreerija nõustub vaidlustusavalduses esitatud õiguslike
argumentide ja nõudega ning Komisjon lahendab vaidluse üksnes vaidlustusavalduse alusel.

8. Reglemendi p-i 15.4 kohaselt:
Komisjon rahuldab 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, juhindudes Reglemendi p-st 15.4, tuleb Komisjonil: 
1) kontrollida, kas Domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja varasema

õigusega;
2) tuvastada, kas Registreerijal oli õigus või õigustatud huvi Domeeninimele;
3) tuvastada, kas Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

9. Vaidlustaja hinnangul on tal domeeninime ndenergy.ee suhtes Reglemendi mõttes Varasem
õigus, mis tuleneb sellest, et Vaidlustaja:

1) on registreeritud osaühinguna ND Energy OÜ 18.08.2021 ning kasutab tegevuses ärinime
ND Energy OÜ; 

2) kasutab teenuste pakkumisel, omaniku (Studio of Marketing OÜ) nõusolekul, ka
domeeninime ndenergy.eu (registreeritud 11.11.2021 Studio of Marketing OÜ-le). 

Esmalt hindab Komisjon, kas Vaidlustajal on Varasem õigus Reglemendi mõttes ja kui on, 
siis kas Domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Varasema õigusega. 

9.1. Varasema õiguse mõiste sisustab Reglemendi p 2.11, mille kohaselt varasemaks õiguseks 
on Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid, füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute 
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Eestis registrisse kantud nimed; riigi, kohalike omavalitsuste ja nende asutuste nimed, 
rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide nimed. 
Loetletud tähiseid tuleb käsitleda varasema õigusena Reglemendi p-i 15.4 tähenduses. 

9.2. Vaidlustaja ärinimi ND Energy OÜ on äriregistris registreeritud 18.08.2021.  
Vaidlustust ei saa olla selles, et Vaidlustaja ärinimi ND Energy OÜ on registreeritud ajaliselt 
varem (18.08.2021), kui Registreerija registreeris domeeninime ndenergy.ee (23.01.2022). 
Järelikult on Vaidlustajal Varasem õigus Reglemendi mõttes. 

9.3. Komisjon on seisukohal, et domeeninimi ndenergy.ee on eksitavalt sarnane Vaidlustaja 
Varasema õigusega ärinime ND Energy OÜ näol.  
Ärinime ja domeeninime erinevuseks ei ole tippdomeeni .ee sisaldumine Domeeninimes, 
kuna tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga ning on kõigi maatunnuse .ee alla 
registreeritud domeeninimede lahutamatu osa. Samuti ei ole erinevuseks suur- ja väiketähtede 
kasutamine, kuna Domeenireeglite p-i 3.2.1 kohaselt ei eristata domeeninimes suur- ja 
väiketähti. Erinevuseks ei ole Vaidlustaja ärinime koosseisus olev viide „OÜ“ äriühingu 
liigile, kuna vastavalt ÄS § 9 lg-dele 1 ja 2 peab äriühingu nimi sisaldama viidet äriühingu 
liigile või äriühingu liigi lühendile. 

10. Seoses Vaidlustaja väitega, et, et tal on Varasem õigus ka tulenevalt asjaolust, et
Vaidlustaja kasutab äritegevuses teisele isikule kuuluvat domeeninime ndenergy.eu, märgib
Komisjon, et varem registreeritud domeeninimi (sõltumata selle võimalikust kasutamisest) ei
ole Reglemendi kohaselt Varasemaks õiguseks. Reglemendi p 2.11 annab ammendava loetelu
sellest, mida loetakse Varasemaks õiguseks ning domeeninime selles loetelus ei ole.

11. Reglemendi p 15.5 kehtestab alapunktides (a)-(c)  mitteammendava loetelu asjaoludest,
mis tõendavad registreerija õigust või õigustatud huvi domeeninimele Reglemendi p-i 15.4
alapunkti (a) mõttes. Sellisteks asjaoludeks on:

 enne vaidluse tekkimist registreerija tegelikult kasutas domeeninime või nime mis
vastas domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega, või tegi tõendatavaid
ettevalmistusi vastavaks tegevuseks (Reglemendi p 15.5 alapunkt (a));

 registreerija on domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale
nimetusele õiguskaitset (Reglemendi p 15.5 alapunkt (b));

 registreerija kasutab domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning
ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada vaidlustaja või
tema varasema õiguse mainet (Reglemendi p 15.5 alapunkt (c)).

Domeeninime registreerimisest endast ei tulene Registreerijale õigust või õigustatud huvi. 
Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud, ega esitanud Komisjonile mingit teavet 
selle kohta, et esineksid asjaolud, mis tõendaksid Registreerija õigust või õigustatud huvi 
Domeeninimele. Üldteada asjaoluna ei ole Komisjonil niisuguste asjaolude esinemine samuti 
teada.  
Eeltoodust tulenevalt leiab Komisjon, et Registreerija on registreerinud domeeninime 
ndenergy.ee ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele 
reglemendi p 15.4 alapunkti (a) mõttes. 

12. Kuigi vaidlustusavalduse rahuldamiseks piisaks üksnes juba eelnevalt tuvastatud
asjaoludest (Reglemendi p 15.4 alapunkt (a)), peab Komisjon võimalikuks kontrollida ka
seda, kas Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt Reglemendi p-i 15.4
alapunkti (b) mõttes.
Reglemendi p 15.6 sätestab:
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Domeeninime registreerimisele või Domeeninime kasutamisele pahauskselt punkti 15.4(b) 
tähenduses võivad aluseks olla muuhulgas, kuid mitte ainult järgmised asjaolud, kui 
Komisjon leiab, et nimetatud asjaolud on esinenud: 

a) Domeeninimi oli registreeritud või omandatud otseselt eesmärgiga Domeeninimi müüa,
anda kasutusõigus või muul viisil üle anda Varasema Õiguse omajale või Vaidlustaja 
konkurendile tasu eest, mis olulisel määral ületab otsesed Domeeninime registreerimise 
kulud; või 

b) Domeeninimi oli registreeritud eesmärgiga ära hoida Varasema Õiguse kasutamist
vastavas Domeeninimes, kui: 

i) Registreerija on samalaadset tegevust korduvalt läbi viinud; või
ii) Domeeninime pole kasutatud asjakohasel viisil vähemalt kahe aasta jooksul

registreerimise kuupäevast. 
c) Domeeninime registreerimise peamine eesmärk oli häirida Vaidlustaja tegevust; või
d) Domeeninime kasutati tahtlikult Internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada

kasu Registreerija veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, tekitades segiajamise ohu 
Varasema Õigusega; või  

e) Domeeninimi on füüsilise isiku nimi ja ei ole mingit selle nime kasutamist õigustavat
seost Registreerija ning Domeeninime vahel. 

13. Olles tutvunud veebilehel aadressil ndenergy.ee oleva teabega (07.05.2022 seisuga)
nõustub Komisjon Vaidlustajaga, et Domeeninime kasutatakse üksnes negatiivse teabe
edastamiseks ND Energy OÜ ja sellega seotud isikute kohta.
Komisjonile ei ole teada, kas veebilehel avaldatud väited (nt võimalike võlgnevuste kohta) on
tõesed või mitte, kuid ilmselgelt on avaldatava teabe eesmärk Vaidlustaja tegevuse häirimine,
eelkõige usaldamatuse tekitamisega Vaidlustaja ja temaga seotud isikute vastu. Sellest
tulenevalt leiab Komisjon, et käesoleval juhul esinevad Reglemendi p 15.6 alapunktis (c)
nimetatud asjaolud, mis tõendavad, et Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel
pahauskselt (Reglemendi 15.4 alapunkt (b)).

14. Arvestades eeltoodut on Komisjon seisukohal, et Vaidlustajal on Varasem õigus
Reglemendi p-i 2.11 mõttes, domeeninimi ndenergy.ee on eksitavalt sarnane Vaidlustaja
Varasema õigusega ärinime ND Energy OÜ näol, domeeninimi ndenergy.ee on registreeritud
ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele ning
Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.
Reglemendi p-i 15.4 alapunktide (a) ja (b) alusel tuleb vaidlustusavaldus rahuldada.

(allkirjastatud digitaalselt) 
Taivo Kivistik 
Komisjoni liige 


