
 

 

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON 

OTSUS 

 

Asja number: 12-1a-285 

Otsuse kuupäev: 23. oktoober 2012 

Komisjoni koosseis: Carri Ginter 

 

Vaidlustaja: Eurodrive Services and Distribution N.V. 
 registrikood 33224954 
 Huub van Doorneweg 2  
 5151DT Drunen, Hollandi Kuningriik 

  

Vaidlustaja esindaja: vandeadvokaat Rajar Miller 
 Advokaadibüroo Sirel & Partnerid 
 Tartu mnt 43, 10128 Tallinn 
 telefon 606 9600, faks 606 9601 
 e-post: rajar.miller@sirel.com 

 

Registreerija: Euromaster Eesti OÜ 
 registrikood 11041019 
 Lennujaama tee 5, 11101 Tallinn 
 e-post: danel@tmb.ee; reiner.latoshev@gmail.com 

 

Registripidaja: Elkdata OÜ 
 Tondi 51, 11316 Tallinn 
 e-mail: info@veebimajutus.ee 

 

Vaidlustatud domeeninimi:  EUROMASTER.EE 

 

1.  ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 

Registreerijale kuulub domeeninimi euromaster.ee (Domeeninimi) alates 17.11.2010.a.  

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse Domeenivaidluste Komisjonile (Komisjon) Domeeninime 
üleandmiseks 17.09.2012. Komisjon edastas vaidlustusavalduse Registreerijale 18.09.2012 
kohustusega esitada vastus hiljemalt 09.10.2012. Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud. 

2.  MUUD MENETLUSED 

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud Domeeninime puudutavatest muudest alustatud ega lõpetatud 
menetlustest. 



 

 

3.  POOLTE SEISUKOHAD 

3.1. Vaidlustaja 

Vaidlustaja pakub kaubamärgi EUROMASTER all rehvitööde ja sõidukitehoolduse teenuseid. 
Viieteistkümnes Euroopa riigis on kokku 1 944 EUROMASTER-i teeninduspunkti, ning tegu on 
Euroopa juhtiva hooldusketiga. Vaidlustajale kuuluvad mh Eestis kaitstud kaubamärgid: 

- EUROMASTER, reg nr 16000, reg kuupäev 29.06.1995, klassides 12 ja 37; 

- EUROMASTER, reg nr 44476, reg kuupäev 15.11.2007, klassis 39. 

Lisaks kuuluvad Vaidlustajale arvukad erinevad kaubamärki EUROMASTER sisaldavad 
domeeninimed, sealhulgas euromaster.com, euromaster.at, euromaster.cz, euromaster.dk, 
euromaster.fi, euromaster.fr, euromaster.de, euromaster.nl, euromaster.no, euromaster.pl, 
euromaster.se, euromaster.ch. 

Domeeninimi euromaster.ee on identne Vaidlustajale kuuluva registreeritud kaubamärgiga 
EUROMASTER. Registreerija domeeninime euromaster.ee eristab Vaidlustaja kaubamärgist 
EUROMASTER üksnes liide „.ee“, mis tähistab Eesti riigitunnusega tippdomeeni ja on kõigi 
domeeninimede lahutamatu osa. Vaidlustajale kuulub registreeritud kaubamärgi näol varasem õigus. 

Vaidlustaja ei ole andnud nõusolekut domeeninime euromaster.ee registreerimiseks ega lubanud 
Vaidlustaja kaubamärki mistahes viisil kasutada. Seega puudus Registreerijal õigus domeeninime 
euromaster.ee registreerimiseks Reglemendi p 15.4 (b) mõistes. Samuti puudus Registreerijal 
domeeninimele Reglemendi sama punkti mõttes õigustatud huvi. Ei esine ühtegi Reglemendi p 15.5 
nimetatud asjaolu. Registreerija ei ole faktiliselt euromaster.ee domeeninime oma äritegevuses 
kasutanud. Äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetest nähtuvalt ei ole Registreerijal alates 2010. 
aastast majandustegevust toimunud (Lisad 9, 10, 11). Seejuures on äriühingu juhatus 2009.a. 
majandusaasta aruandes prognoosinud, et 2010. aasta majandusaastal majandus-tegevust tõenäoliselt 
ei toimu. Samasisuline deklaratsioon sisaldub ka 2011.a. majandusaasta aruandes 2012. aasta 
majandustegevuse prognooside kohta. Kuna Domeeninime ei ole kasutatud, ei saa Registreerija olla ei 
teoreetiliselt ega ka faktiliselt domeeninime euromaster.ee järgi üldtuntud. Äriregistrile esitatud 
andmetest nähtuvalt on Registreerija märkinud äriühingu tegevusalaks alates 2008. aasta 
majandusaastast mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüügi (st sisuliselt sarnane tegevusala, 
kus tegutseb Vaidlustaja kaubamärgi EUROMASTER all). Domeeninimega euromaster.ee seotud 
veebilehte, mis viitaks Registreerija majandustegevusele, ei eksisteeri. Veebibrauser suunab kasutaja 
www.euromaster.ee sisestamisel automaatselt laua- ja kööginõude müügiga tegeleva Home Decor 
Baltics OÜ veebilehele www.hdb.ee (äriühingu osanik ja juhatuse liige Merike Reiner-Latõsheva). 
Seega Registreerija domeeninime oma tegevusega seoses reaalselt üleüldse ei kasuta ja isegi kui 
olukorda, kus domeeninimi suunab automaatselt järgmisele ja domeeninime ning Registreerija 
tegevusega mitteseotud veebilehele, lugeda kaudselt domeenime kasutamiseks, ei vasta see 
domeeninime ausa, mitteeksitava ja mittetulundusliku kasutamise tingimustele.  

Registreerija tegevus viitab domeeninime pahausksele registreerimisele. Vaidlustaja on teinud 
varasemalt ettepaneku domeeninime üleandmiseks domeeninime euromaster.ee algsele omanikule 
E.M.Kapital OÜ-le, mis on Registreerijaga seotud isik. Vastusest nähtuvalt oleks E.M.Kapital OÜ 
soostunud seda tegema, kui Vaidlustaja tasunuks domeeninime üleandmise eest 20 000 EUR, mis 
ületab kaugelt domeeninime registreerimise kulud. Samuti ei ole Registreerija domeeninime 
registreerimisest möödunud rohkem kui kahe aasta jooksul asjakohasel viisil kasutama asunud. 
Seejuures ei ole adekvaatsed ega tegelikku olukorda arvestades usutavad ka Vaidlustajale esitatud 
vastuses toodud selgitused domeeninime kasutamise eesmärkidest. Puudub mistahes loogika 
domeeninime köögimööbli ja kööginõude turustamiseks kasutamise kavatsuse ja samas domeeninime 
mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüüki oma tegevusalana deklareerivale Registreerijale 
registreerimise vahel.  

 

 



 

 

3.2. Registreerija 

Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud. 

4.  KOMISJONI PÕHJENDUSED 

Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (Reglement) p 15.4 kohaselt rahuldab Komisjon otsusega 
vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tõendab, et domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane 
vaidlustaja varasema õigusega; ja 

- domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi 
domeeninimele; või 

- domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt. 

Juhindudes Reglemendi p-st 15.1. teeb Komisjon otsuse Poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, 
mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga. Tulenevalt asjaolust, et Registreerija ei ole vastanud 
vaidlustusavaldusele, teeb Komisjon Reglemendi p 7.6 alusel otsuse Vaidlustaja esitatud väidete ja 
tõendite alusel.  

 

4.1. Domeeninimi on identne Vaidlustaja kaubamärgiga 

Komisjon leiab, et Vaidlustaja kaubamärgid on Varasemaks Õiguseks Reglemendi p 2.11 mõistes. 
Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et talle kuuluvad kaubamärgi EUROMASTER registreeringud 
Eestis (reg nr 16000 ja 44476). Mõlemad on Domeeninimest varasemad.  

Domeeninimi euromaster.ee on identne kaubamärgiga EUROMASTER. Maatunnus .ee domeeninime 
kohustusliku täiendina tuleb jätta tähiste võrdluses tähelepanuta. Eeltoodut arvestades on täidetud 
Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus. 

 

4.2. Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi 

Reglemendi p 15.4(b) kohaselt peab Vaidlustaja tõendama, et Registreerija registreeris domeeninime 
selleks õigust või õigustatud huvi omamata. Kuivõrd negatiivse asjaolu tõendamine on raskendatud, 
on Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamiseks piisav, kui Vaidlustaja põhistab 
Komisjonile Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumise. Sellisel juhul peab Registreerija 
näitama oma õiguse või õigustatud huvi olemasolu. 

Vaidlustaja põhistab Registreerija õiguse või õigustatud huvi puudumist sellega, et ta ei ole andnud 
Registreerijale nõusolekut kaubamärgiga EUROMASTER identse Domeeninime registreerimiseks ega 
kaubamärgi mis tahes viisil kasutamiseks. Samuti ei ole Registreerija Domeeninime kasutanud, kuna 
tal puudub majandustegevus ning seega ei saa ta olla Domeeninime järgi üldtuntud. Lisaks leiab 
Vaidlustaja, et Domeeninime automaatset suunamist teise isiku veebilehele, kelle tegevus ei seondu 
Registreerija poolt äriregistrile deklareeritud tegevusaladega, ei saa lugeda reaalseks Domeeninime 
kasutamiseks. 

Komisjon leiab, et Vaidlustaja on piisavalt põhistanud oma seisukohta, et Registreerijal puudub õigus 
või õigustatud huvi domeeninimele euromaster.ee. Registreerija ei ole esitanud põhjendusi ega 
tõendeid oma õiguse või õigustatud huvi kohta. Seega järeldab Komisjon, et sellised asjaolud 
puuduvad ning Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud sellele õigust või 
õigustatud huvi. Lisaks, arvestades Registreerija reaalse majandustegevuse puudumist, nõustub 
Komisjon Vaidlustajaga, et Domeeninime automaatset suunamist kolmanda isiku veebilehele ei saa 
pidada Domeeninime reaalseks kasutamiseks. Fakt, et Domeeninimi on suunatud muule veebilehele, ei 
ole Komisjoni hinnangul iseenesest tõendiks, et Registreerija kasutab Domeeninime „tegelikult seoses 
kauba või teenuse pakkumisega“ (p 15.5.a) või „seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil“ (p 
15.5.c).  



 

 

Reglemendi p 12 kohaselt, kui menetluse Pool ei vasta Komisjoni määratud tähtajaks, võib Komisjon 
seda lugeda nõustumiseks teise Poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega 
(omaksvõtt). Sellest ja eelnevast tulenevalt peab Komisjon Registreerija õiguse või õigustatud huvi 
puudumist tõendatuks ning loeb Reglemendi p-s 15.4(b) sätestatud tingimuse täidetuks. 

Kuna Vaidlustusavaldus tuleb rahuldada, ei analüüsi Komisjon täiendavalt, kas on täidetud 
Reglemendi p-s 15.4(c) sätestatud tingimus. 

 

5.  KOMISJONI OTSUS 

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8. otsuse: 

anda domeeninimi euromaster.ee üle vaidlustajale Eurodrive Services and Distribution N.V. 

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Register täidab otsuse pärast 14 kalendripäeva 
möödumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest 
Vaidlustaja vastu ning esitab EISile vastava hagi tagamise kohtumääruse. 

 

 

Carri Ginter 
Komisjoni liige 


