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Vaidluste lahendamise alternatiivne protsessi vaidluste lahendamiseks Komisjoni 28. aprilli 2004.a. määruse 

(EÜ) nr. 874/2004 artikkel 22 (1)(a) ja (b) kohaselt, mis määravad avaliku korra reeglid seoses ..eu 

tippdomeeni rakendamise ja funktsioonidega ning registreerimisprintsiipidega, reguleerivad käesolevad ADR 
Reeglid ning Halduri Täiendavad ADR Reeglid,mis reguleerivad ADR protsessi mis on kättesaadavad  

internetileheküljel. ADR Reeglite tõlgendamisel ja rakendamisel lähtutakse Euroopa Liidu õiguslikust 
raamistikust, mis on regulatsiooni vastuolu korral ülimuslik. 
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A ÜLDSÄTTED 

1 Mõisted  

Need ADR eeskirjad tähendavad domeeninime vaidlusi, kus domeeninimi on registreeritud tippdomeeni .eu 

või tema muude tähestike variantide all. Nendes ADR eeskirjades mõeldakse .eu all ka tema muude 
tähestike variante. 

Nendes ADR Reeglites:  

ADR tähendab alternatiivset vaidluste lahendamist. 

ADR menetlus tähendab menetlust, mis on alustatud kooskõlas Protsessireeglitega. 

Hagiavaldus tähendab dokumenti koos kõikide lisadega, mis on välja töötatud Hageja poolt eesmärgiga 
algatada hagimenetlus ADR menetluse raames. 

Hageja tähendab Poolt, kes esitab Hagiavalduse, mis puudutab domeeninime .eu  registreerimist või taotleb 

ADR menetluse keele muutmist.   

ADR menetluse alguskuupäev tähendab päeva, millal on täidetud kõik järgmised tingimused:   

(a) Hagiavaldus, mis vastab esitatud nõuetele, on nõuetekohaselt esitatud Haldurile; ja  

(b) tasutud on vastav tasu ADR menetluse eest.  

Domeeninime hoidja tähendab juriidilist või füüsilist isikut, kellel on domeeninime .eu aktiviseeritud 
registreering.  

Euroopa Liidu määrused viitavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 733/2002 22. 

aprillist 2002.a. tippdomeeni.eu kasutuselevõtu kohta1 ning Komisjoni 28. aprilli 2004.a. määrusele (EÜ) nr 
874/2004, mis piiritleb avaliku poliitika reegleid puudutades tippdomeeni.eu rakendamist ja funktsiooni ning 

selle registreerimise printsiipe2 ning samuti kõikidele tulevikus vastu võetavatele regulatsioonidele, mis 
asendavad, muudavad või täiendavad selliseid reegleid või printsiipe. 

Register tähendab Euroopa Komisjoni poolt volitatud üksust, mis organiseerib, administreerib ja juhib.eu 

tippdomeeni, vastavalt määruse (EÜ) nr 733/2002 artiklile 3 

Vastastikune jurisdiktsioon tähendab kohtualluvust kas kohas, kus asub 

(a) Registripidaja peamine asukoht (juhul kui Kostja Registreerimislepingus allus niisugusele  
jurisdiktsioonile vaidluste lahendamiseks vaidlustes, mis on seotud või lähtuvad domeeninime 

kasutusest ning niisugune määratud kohus asub Euroopa Liidu territooriumil), või     

(b) Kostja aadress, mis on märgitud Registri Whois andmebaasis ajal, mil Hagiavaldus on esitatud 

Haldurile, või aadress, mille Hageja on saanud Registrilt kui Registri Whois andmebaasis andmed 

puuduvad ,või  

(c) Registri peamine asukoht, kui ADR menetlus on algatatud Registri vastu.3   

Senat tähendab ADR-i senatit, mis on määratud Halduri poolt domeeninime  .eu registreerimist puudutava 
Hagiavalduse üle otsustamiseks. 

Vahekohtunik tähendab füüsilist isikut, kes on nimetatud Halduri poolt Senati liikmeks.   

Pool tähendab Hagejat või Kostjat; Pooled tähendab mõlemat koos; 

Protsessireeglite  all mõistetakse ADR Reegleid, Halduri Täiendavad ADR Reegleid ning Euroopa Liidu 

määruseid.   Juhul, kui eelnimetatud reeglite vahel esineb vastuolu, kehtivad Euroopa Liidu määrused. 

                                                

1 O.J. L 113 of 30.04.2002, page 1 [Euroopa Liidu Teataja L 113 , 30/04/2002 Lk 1.]. 

2 O.J. L 162 of 30.04.2004, page 40 [Euroopa Liidu Teataja L 162 , 30/04/2004 Lk 40.]. 

3 O.J L 12 of 16.01.2001, page 1 [Euroopa Liidu Teataja L 12 , 16/01/2001 Lk 1.].  
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Haldur tähendab vaidluste lahendamise teenuse pakkujat, mis on valitud Registri poolt.   

Registripidaja  tähendab üksust, kelle juures Kostja on registreerinud Hagiavalduse kohaselt vaidluse 

esemeks oleva domeeninime.  

Registreerimisleping tähistab lepingut Registripidaja ja domeeninime hoidja vahel.   

Registreerimise poliitika tähendab Registri poolt välja antud .eu Domeeninimede Registreerimise 
Poliitikat.   

Kostja tähendab .eu domeeninime registreeringu, mille suhtes Hagiavaldus ja/või taotlus ADR menetluse 

keele muutmiseks on esitatud, hoidjat (või hoidja õiguspäraseid pärijaid või Registrit juhul, kui ADR menetlus 
on Registri vastu).  

Vastus Hagiavaldusele tähendab Kostja poolt esitatud dokumenti koos kõikide lisadega, milles vastatakse 
Hagiavalduses esitatud väidetele ja seisukohtadele kooskõlas ADR Reeglite ja ADR Täiendavate Reeglitega.     

Päikesetõusu Edasikaebamise Periood tähendab 40 päevast tähtaega, mille jooksul võib sisse anda 
Päikesetõusu reeglites lähtuvalt Hagiavalduse Registri vastu domeeninime registreerimise kohta Päikesetõusu 

perioodi jooksul.  

Päikesetõusu reeglid tähendavad .eu Registreerimise poliitikat ning Registri poolt antud Domeeninime 
Taotluste Tingimusi, mis on tehtud Registreerimisperioodi Faasis.   

Täiendavad ADR reeglid tähendavad reegleid, mis on vastu võetud ADR menetlust läbiviiva Halduri poolt  
ADR Reeglite täiendamiseks.    

Tingimused tähendavad Registri poolt kehtestatud .eu Domeeninimede Registreerimise Tingimusi. 

Esitamise aeg tähendab ajahetke, mil on täidetud järgmised tingimused:  

(a) Haldurile on korrektselt esitatud Hagiavaldus või taotlus ADR menetluse menetluskeele muutmiseks; ja  

(b) Haldur on saanud kohase tasu ADR menetluse eest.  

Tööpäevad tähendab kõik päevi esmapäevast kuni reedeni, väljaarvatud riiklikud pühad riigis, kus Halduril 

või ükskõik missugusel Poolel, vastavalt asjaoludele, on vaja pidada kinni ADR Reeglites sätestatud 
tähtaegadest.         

2 Sidepidamine ja menetlustähtajad  

(a) Hagiavalduse edastamisel Kostjale peab Haldur kasutusele võtma mõistlikult võimalikud vahendid, et 

Kostjat Hagiavaldusest reaalselt teavitatada. 

(b) Haldur täidab oma kohustuse teavitada Kostjat reaalselt Hagiavaldusest (i) saates Kostjale  

Hagiavalduse või esitades teate informatsiooniga, kuidas tal on võimalik saada ligipääs Hagiavaldusele 

(näit. Halduri poolt hallatava internetiplatvormi kasutamisel), ja seda punkt (c) all nimetatud 
sidevahendite vahendusel aadressile, mille Register edastab Haldurile registreeritud domeeninime 

hoidja kohta, või Registri asukohta juhul, kui on tegemist Hagiavaldusega Registri otsuse vastu; ja (ii) 
juhul kui Kostja ei kinnita elektroonilisel teel saadetud teate kättesaamist kooskõlas punktis (i) 

tooduga viie (5) päeva jooskul alates teate saatmisest, saadetakse  eelpool äratoodu koos teabega, 

kuidas saada ligipääs Hagiavaldusele, kas tähitud posti või kullerteenust kasutades, koos eelnevalt 
tasutud postitasu ja kättesaamisteate taotlusega, aadressile (aadressidele), mis on nimetatud punktis 

(i). 

(c) Kui ADR Reeglites ei ole teisiti sätestatud, siis igasugused kirjalikus vormis teated Hagejale, Kostjale 

või Haldurile, mis on edastatud ADR Reeglite alusel, tuleb edastada vastavalt Hageja või Kostja poolt 

väljendatud eelistatud sidevahendite teel või kui vastavat eelistust pole määratud, siis:    

(1) elektrooniliselt Interneti teel, juhul kui on võimalik salvestus saatmise kohta; või  

(2) Telefaksi või faksi teel, koos kättetoimetamise kinnitusega; või  
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(3) tähitud posti- või kulleriteenuse abil, eelnevalt tasutud postitasuga ning kättetoimetamisteate 

taotlusega.  

(d) Kumbki Pooltest võib uuendada oma kontaktandmed teatades sellest Haldurile või Registrile.  

(e) Välja arvatud juhtul, kui ADR Reeglid määravad teisiti, loetakse kõik teated vastavalt ADR Reeglitele 

kättetoimetuks kooskõlas käesoleva sättega järgmistel juhtudel:  

(1) kui saadetud Interneti teel, siis teate edastamise kuupäeval, kui saatmine on  tõendatav, või   

(2) kui on saadetud faksiga, siis faksi kättesaamise kinnituse kuupäeval; või  

(3) kui on saadetud tähitult posti või kulleriteenusega, siis kuupäeval, mis on märgitud 
kättesaamise tõendil, või kui teadet pole võimalik edastada sellisel viisil, kaheteistkümne (12) 

päeva möödudes teate edasiandmisest posti või kulleriteenuse pakkujale.    

(f) Saatja on kohustatud hoidma alles dokumente ja salvestisi teadete kättetoimetamise fakti ja 

tingimuste kohta, mis  peavad olema  kättesaadavad Haldurile kontrollimiseks ning aruandluseks    

(g) Halduri poolt peetava registreerimissüsteemi kandeid peetakse kehtivateks salvestisteks, kuni pole 

olemas tõendeid Halduri süsteemi talitushäiretest.    

(h) Kui ADR Reeglites ei ole teisiti määratud, siis loetakse, et kõik tähtajad, mida arvutatakse ADR 
Reeglite kohaselt, algavad alates varaseimast päevast, millal teade loetakse kooskõlas lõiguga A2(e) 

kohale toimetatuks.  

(i) Poole taotlusel, mis on esitatud enne vastava tähtaja või vastavate tähtaegade möödumist, võib 

Haldur,  ja pärast Senati määramist ka Senat, oma diskretsiooniõiguse alusel – eriliste asjaolude 

olemasolul või Poolte vahelisel kokkuleppel pikendada tähtaega, mis on eelnevalt määratud ADR 
Reeglitega ja kehtivad Poolte suhtes. Haldur, ja pärast Senati määramist ka Senat, otsustavad kõikide 

etteantud tähtaegade pikendamise.   

(j) Mitte kumbki Pool ega ükski isik, kes tegutseb Poole nimel, ei tohi suhelda Senatiga ühepoolselt. Kogu  

suhtlus ühelt poolt Poole poolt ja teiselt poolt Senati või Halduri poolt peab toimuma vaidluse 
administraatori vahendusel, kes on nimetatud Halduri poolt, ning Halduri Täiendavate ADR Reeglites 

sätestatud vahenditega ning viisil .   

(k) Kõik teated ADR menetluse raames, mis edastatakse:  

(1) Senatilt Poolele, saadetakse Halduri vahendusel; 

(2) Poole poolt, saadetakse Halduri  vahendusel; 

(3) Haldurilt Poolele või Poole poolt pärast ADR menetluse alguskuupäeva- nendest teadetest 

saadetakse Halduri poolt koopia teisele Poolele ning Senatile.  

(l) Juhul, kui Pool, kes on teate saatja, saab informatsiooni edastatud teate mitte kätte saamise kohta, 
siis informeerib ta koheselt Haldurit vastava informatsiooniga seonduvatest asjaoludest. 

3 Menetluse keel  

(a) ADR menetluse keeleks peab olema üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest. Kui Pooled pole teistmoodi 

kokku leppinud või kui Registreerimislepingus pole teisiti määratud, on ADR menetluse keeleks 
vaidlusaluse domeeninime Regitreerimislepingu keel. Kui Pooled pole menetluse keeles omavahel 

kokku leppinud, siis võib Senat, Hageja kirjaliku taotluse alusel, mis on esitatud enne Hagiavalduse 
esitamist, teha diskretsiooniõiguse alusel otsuse, arvestades ADR menetluse asjaolusid, et ADR 

menetluse keeleks on erinev keel kui  vaidlustatud domeeninime Registreerimislepingu keel.   

(b) ADR menetluse keele muutmistaotluse puhul lähtutatakse järgmisest protseduurist:  

(1) Taotlus esitatakse Haldurile ning see peab:  

(i) täpsustama andmeid ADR Reeglite paragrahvide B1(b)(2), (b)(3), (b)(5), (b)(6) ja (b)(7) 
osas; 
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(ii) täpsustama taotlust ADR menetluse keele muutmiseks ; 

(iii) täpsustama asjaolusid, mis põhjendaksid ADR menetluse keele muutmist; 

(iv) Lõppema avaldusega vastavalt ADR Reeglite paragrahvile B1(b)(15).  

(2) Haldur kinnitab taotluse saabumist Hagejalt, kooskõlas ADR Reeglitega tasu maksmise kohta 

ning vajaduse korral teavitab Registrit  Esitamise ajast kooskõlas ADR Reeglite paragrahviga 
B1(e), millel on samasugune tagajärg, mis ADR Reeglite paragrahvil B1(e).   

(3) Haldur teavitab Kostjat ADR menetluse keele muutmise taotlusest viie (5) päeva jooksul pärast 

vastava maksmisele kuuluva tasu laekumisest.   

(4) Kostjal on õigus esitada oma seisukoht Hageja taotluse osas ADR menetluse keele muutmiseks 

kaheteistkümne (12) päeva jooksul vastavasisulise teate saamisest taotluse esitamisest.    

(5) Haldur kinnitab seisukoha kättesaamist Kostjalt ja määrab üheliikmelise Senati otsustamaks  

taotluse rahuldamise üle. Paragrahvi B5 kuulub vastavalt rakendamisele.    

(6) Senat teeb otsuse ADR menetluse keele muutmise osas kaheteistkümne (12) päeva jooksul 

pärast Senati määramist. Senati otsus on lõplik ega kuulu edasi kaebamisele. Otsusest 

teavitatakse Pooli viivitamatult. 

(7) Juhul, kui Hageja annab Hagiavalduse sisse kolmekümne (30) Tööpäeva jooksul otsuse 

kättesaamisest vastavalt eelnevale paragrahvile (b)(6), siis loetakse Hagiavalduse Esitamise 
ajaks ADR menetluse keele muutmise taotluse esitamise aeg, kui vastav tasu on makstud.  

(c) Kõik dokumendid, kaasa arvatud teated, mis on edastatud ADR menetlemisel, peavad olema tehtud 

ADR menetluse keeles või muus esitatud keeles, kui Hageja pool tõestab oma taotluses, et Kostja 
poolel on olemas vajalikud teadmised ka teises keeles. Arvestamata eelnevalt äratoodut, võib Senat 

nõuda ükskõik missuguse dokumendi tõlget teistesse keeltesse, kui on ADR menetluskeel. Senat võib 
jätta tähelepanuta dokumendid, mis on esitatud teistes keeltes kui on ADR menetluse keel ega pea 

taotlema nende tõlkimist. Kõik Halduri teated, mida ei saa, võttes arvesse selle sisu, pidada 
protsessidokumendiks (nagu näiteks saatekirjad, mis saadetakse Halduri poolt koos 

protsessidokumentidega või automaatne süsteemiteade Halduri programmist), peavad olema 

vormistatud ADR menetluse keeles või inglise keeles.    

(d) Haldur, ja pärast Senati moodustamist ka Senat, võib omal algatusel või Poole taotluse otsustada, et 

iga dokument, mis on esitatud muus keeles kui ADR menetluse keel, peab olema kas osaliselt või 
täielikult tõlgitud ADR menetluse keelde. 

4 Poolte kokkulepe ja teised menetluse lõpetamise alused  

(a) ADR menetlus loetakse lõpetatuks, kui Senat on saanud mõlemalt Poolelt kinnituse, et Pooled on 

sõlminud vaidlusobjekti suhtes kokkuleppe.    

(b) Kui Pooled soovivad kokkuleppe saavutamiseks läbirääkimisi pidada, võib Hageja taotleda, et Haldur – 

või pärast Senati määramist  Senat – peataks piiratud ajaks ADR menetluse.  Senat võib menetluse 

peatamise tähtaega Hageja taotlusel pikendada. Selline menetluse peatamine ei muuda Senati 
kohustust saata Haldurile Hagiavalduse kohta tehtud otsus ettenähtud tähtajaks vastvalt allpool 

olevale paragrahvile B12(b). ADR menetlus jätkub automaatselt vastava taotluse vastu võtmisega 
Kostjalt või Hagejalt või kindlaks määratud tähtaja möödumisega.  

(c) Senat lõpetab ADR menetluse, kui selgub, et vaidluses, mis olid Hagiavalduse objektiks, on tehtud 

lõplik otsus pädeva kohtu või vaidluste alternatiivse lahendamise asutuse poolt.   

(d) Senat peatab ADR menetluse vastavalt allpool sätestatud paragrahvidele B1(f), B2(e) ning B3(d).  
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5 Kohtumenetlus  

ADR menetlusele ei ole takistuseks kohtumenetluse toimumine, välja arvatud eelnimetatud paragrahvis A4(c) 

sätestatud juhul.  

6 Tasud 

(a) Hageja tasub Haldurile algse kindlaks määratud makse kooskõlas Täiendavate ADR Reeglitega. Haldur 

pole kohustatud seoses Hagiavaldusega tegema ühtegi toimingut, kuni pole kätte saanud eelpool 

nimetatud esialgset tasu. Kui Haldur pole saanud tasu kümne (10) päeva jooksul pärast tasu mitte 
tasumise teate kuupäeva, siis loetakse Hagiavaldus tagasi võetuks ning ADR menetlus tühistatuks.   

(b) Hageja, kes on esitanud taotluse ADR menetluse keele muutmiseks, kooskõlas ülalmainitud  
paragrahviga A3(b) või kes vaidlustab Hagiavalduse tagastamise seoses Hagiavalduse puudustega 

allpool mainitud  lõike B2(c) alusel, tasub Haldurile täiendava tasu lähtuvalt Täiendavatest ADR 

Reeglitest. Kui Haldur pole saanud hüvitust viie (5) päeva jooksul pärast tasu mitte tasumise teate 
kuupäeva, loetakse taotlus tagasivõetuks.   

(c) Kostja, kes otsustab vastavalt paragrahvile B3(b)4, et vaidlus tuleb lahendada ühe liikmelise Senati 
asemel, mida oli soovinud Hageja, kolmeliikmelises Senatis, tasub Haldurile täiendava tasu vastavalt 

Täiendavatele ADR Reeglitele. Kõikidel teistel juhtudel tasub Halduri kõik tasud Hageja.     

(d) Erandjuhtudel, nagu näiteks asja suulisel arutamisel, nõuab  Haldur Poolelt või Pooltelt, kes vastava 

erandjuhu asetleidmist taotlevad, lisatasude tasumist, mille suurus määratakse enne sellise istungi 

korraldamist konsulteerides pärast Senati määramist eelnevalt Senatiga.  

(e) Tasutud tasud ei ole tagastatavad, välja arvatud paragrahvis B1(f) nimetatud juhul.  
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B MENETLUSE KULGEMINE 

1 Hagiavaldus 

(a) ADR menetluse võib algatada iga füüsiline võ juriidiline isik, esitades Hagiavalduse ükskõik millisele 

Haldurile kooskõlas Protsessireeglitega. Hagiavalduse võib esitada:   

(1) Domeeninime hoidja vastu lähtuvalt domeeninimest, millega seoses Hagiavaldus on esitatud; 
või  

(2) Registri vastu. 

Kahtluste vältimiseks peab märkima, et kuni Hagiavalduse esemeks oleva domeeninime 

registreerimise ja aktiveerimiseni, võib Pool algatada  ADR menetluse üksnes Registri vastu.   

(b) Hagiavaldus peab:  

(1) Sisaldama nõuet, et Hagiavaldus oleks esitatud ADR menetluse otsustuse tegemiseks kooskõlas 

Prosessireeglitega;  

(2) Esitama Hageja ja ükskõik missuguse Hageja nimel tegutseva volitatud isiku nime, posti ja e-

maili aadressi, telefoni ja faksi numbri ADR menetluse raames; 

(3) Täpsustama ADR menetluse raames eelistatud suhtlemisviisi Hagejaga (sealhulgas isikud, 

kellega kontakteeruda, sidevahendid ja aadressid);  

(4) Teatama, kas Hageja soovib, et vaidluse üle otsustaks ühe- või kolmeliikmeline Senat, ning 
juhul, kui Hageja soovib, et asja otsustaks kolmeliikmeline Senat, siis esitama kolme kandidaadi 

nimed Senati ühe Vahekohtuniku valimiseks (need kandidaadid võivad olla valitud protsessiga 
tegeleva Haldaja vahekohtunike nimekirjast); niisugune kandidaat ei tohiks võimaluse korral olla 

eelneva kolme (3) aasta jooksul osalenud ADR menetluses, mille üheks pooleks on olnud 

Hageja;   

(5) Esitama Kostja nime, ja ADR menetluse korral Domeeninime hoidja vastu, esitama kõik 

Hagejale teada olevad andmed (sealhulgas posti ja e-maili aadressi, telefoni ja faksi numbrid) 
selle kohta, kuidas kontakteeruda Kostja või ükskõik missuguse tema poolse esindajaga, 

kaasaarvatud kontaktandmed Hagiavaldusele eelnenud asjaajamise kohta, kusjuures niisugused 
andmed peavad olema piisavalt täpsed, et Haldaja saaks saata Hagiavalduse Kostjale nagu on 

kirjeldatud  paragrahvis A2(a).      

(6) Esitama domeeni nime või nimed, mis on Hagiavalduse esemeks; 

(7) Määratlema Registripidaja või Registripidajad, kelle juures on Hagiavalduse esitamise seisuga 

registreeritud domeeninimi või domeeninimed (see nõue ei kohaldu juhul, kui Hagiavaldus on 
esitatud Registri otsuse või otsuste suhtes enne vaidlustatud domeeninime registreerimist);  

(8) Juhul, kui Hagiavaldus on esitatud Registri otsuse või otsuste peale, tuleb määratleda, milline 

otsus või millised otsused on vaidlustatud ning kas vaidlustatud otsuses puhul on tegemist 
domeeninime registreerimisega Päikesetõusu perioodi jooksul.     

(9) Täpsustama nimed, mille osas teatud õigused on tunnustatud või loodud lähtuvalt liikmesriigi 
siseriiklikust õigusest ja/või Euroopa Ühenduse õigusest. Iga niisuguse nime juurde peab olema 

täpselt märgitud taotletavate õiguste liik, vastav seadus või seadused ning tingimused, mille 

puhul õigus on tunnustatud ja/või loodud.      

(10) Kirjeldama kooskõlas käesolevate ADR Reeglitega õiguslikke põhjendusi, millel põhineb 

Hagiavaldus, konkreetsemalt aga:  

(i) Juhul kui ADR menetlus toimub Domeeninime hoidja vastu Hagiavalduse objektiks oleva 

domeeninime suhtes   
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A. miks on domeeninimi identne või segadust tekitavalt sarnane nime või nimedega, 

mille suhtes siseriiklik õigus ja/või Euroopa Ühenduse õigus tunnustavad või on 

kinnitanud õiguse või õigused (nii nagu on see täpsustatud ja kirjedatud 
paragrahvis B 1(b) (9); ja/üks järgnevatest:  

B. miks on domeeninimi tema hoidja poolt registreeritud ilma, et domeeninime hoidja 
oleks omanud õigust või õigustatud huvi domeeninimele, mis on Hagiavalduse 

esemeks; või  

C. miks on domeeninimi registreeritud või on kasutusel pahauskselt.   

(ii) ADR menetluses Registri vastu peab esitama põhjused, miks on Registri poolt tehtud 

otsus vastuolus Euroopa Liidu Määrustega.  

(11) Kooskõlas käesolevate ADR Reeglitega välja tooma, milliseid õiguslikke tagajärgi taotletakse (vt. 

paragrahv B11 (b) ja (c) allpool); 

(12) Kui Hageja nõuab domeeninime ülekandmist, esitada tõend, et Hageja täidab kõiki 

registreerimisega seotud põhikriteeriumeid, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 733/2002 

paragrahvis 4(2)(b);  

(13) Nimetama teised õiguslikud menetlused, mis on alustatud või lõpetatud ning otseselt või 

kaudselt seotud ükskõik millise Hagiavalduse esemeks oleva domeeninime või -nimedega;    

(14) Kinnitama, et Hageja allub  juhul, kui vaidlustatakse  ADR menetluses tehtud otsus 

domeeninime tühistamise või üleandmise kohta, vähemalt ühe lõik A1 kohaselt määratud 

Omavahelise jurisdiktsiooni kohtu jurisdiktsioonile;  

(15) Sisaldama järgmist kinnitust, mis on Hageja või tema poolt volitatud isiku poolt alla kirjutatud; 

elektroonilises vormis esitlemisel peab allkiri vastama  online platvormi Halduri nõuetele:  

"Hageja kinnitab, et kõik esitatud informatsioon on täielik ja tõene.  

Hageja nõustub isikuandmete töötlemisega Halduri poolt ulatuses, mis on vajalik võimaldamaks 
Halduril täita oma kohustusi.   

Hageja nõustub samuti Hagiavalduse alusel ADR menetluses tehtud otsuse täies ulatuses 

avaldamisega (kaasa arvatud otsuses sisalduvad isikuandmed) ADR menetluse keeles ja 
mitteametlikus inglise keelses tõlkes, mille tagab Haldur.     

Järgnevalt Hageja nõustub, et tema nõuded ja taotletavad abinõud, mis puudutavad 
domeeninime registreerimist, vaidlust või vaidluse raames tehtavat otsust on suunatud üksnes 

domeeninime hoidja vastu, ning ta loobub kõikidest  nõuetest ja õiguslikest abinõudest 

järgnevate isikute suhtes:  

(i) Halduri, sealhulgas selle juhatuse liikmete, juhatajate, direktorite, töötajate, nõunike ja 

esindajate suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse korral;  

(ii) Vahekohtunike suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse 

korral;  

(iii) Registripidaja suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse 
korral; ja 

(iv) Registri, sealhulgas selle juhatuse liikmete, juhatajate, direktorite, töötajate, nõunike ja 
esindajate suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse korral;  

(16) Lisama kogu dokumentatsiooni või muud tõendid, muuhulgas igasugused tõendid õiguste 
olemasolu kohta, millele Hagiavaldus on rajatud ning tabeli, milles tõendid on järjestatud. 

(17) Lisama Täiendavates ADR Reeglites sätestatud vormid ning täitma kõik Täiendavates ADR 

Reeglites sätestatud vorminõuded, sealhulgas sõnade arvu piirangu.  

(c) Hagiavaldus võib olla seotud rohkem kui ühe domeeninimega, kui Pooled ja ADR menetluse keel on 

sama.  
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(d) Haldur kinnitab, et talle on edastatud Hagejalt Hagiavaldus, eeldusel, et eelpool sätestatud  tasude on 

makstud.  

(e) Võimalikult lühikese aja jooksul pärast Esitamise aega, kuid mitte hiljem kui viis (5) päeva pärast 
Esitamise aega  ja enne Kostja teatavitamist kooskõlas paragrahviga B2 eelpool, teavitab Haldur 

Registrit Hageja isikust ja puudutatud domeeni nimest või nimedest. Kui Register on Haldurilt saanud 
vastava informatsiooni, siis blokeerib ta vaidlusaluse domeeninime kooskõlas eu Domeeninime 

Registreerimise Tingimustega.     

(f) Ükskõik milline Domeeni nime hoidja vastane  ADR menetlus, mis on hilisema Esitamise ajaga 
esitatud, kuid puudutab sama domeeninime või nimesid, peatatakse kuni tulemuse saabumiseni ADR 

menetluses, mis on alustatud Hagiavaldusega, mille Esitamise aeg on kõige varasem. Kui niisuguses 
ADR menetluses otsustab Senat tunnistada Hageja nõudeid, siis kõik peatatud ADR menetlused 

lõpetatakse ning makstud tasud tagastatakse. Kui Senat ADR menetluses lükkab Hagiavalduse tagasi, 
siis Haldur jätkab menetlust Hagiavalduse suhtes, mis oli esitatud järgmise Esitamise ajaga. Haldur  

teavitab vastavalt Hagejat või Hagejaid Hagiavaldusega seotud menetluse lõpetamisest, jätkumisest 

või jätkuvast peatamisest kirjalikult viie (5) päeva jooksul Senati otsusest eelneva Hagiavalduse kohta. 

(g) Kui ADR menetlus algatati Registri vastu hilisema Esitamise ajaga, kui teine ADR menetlus Registri 

vastu sama otsuse osas, siis ADR menetlus Registri vastu hilisema Esitamise ajaga lõpetatakse ja 
makstud tasud tagastatakse.   

(h) Ükski paragrahvis 15, (i) kuni (iv) eelpool, ei välista Hagejal algatada ADR menetlust Registri vastu, 

kui Registri otsus on vastuolus Euroopa Liidu Määrustega.  

(i) ADR menetluse korral Registri vastu peab olema ükskõik missugune Hageja taotlus dokumentide või 

muu informatsiooni kohta, mis puudutab ADR menetluses vaidlustatud Registri otsust, olema esitatud 
otse Registrile vastavalt Registreerimise poliitikale.  

2 Hagiteade   

(a) Haldur kontrollib Hagiavalduse formaalset vastavust Protsessireeglitele ja kui Hagiavaldus on 

Protsessireeglitega kooskõlas, siis saadab ta Hagiavalduse (koos selgitava saatekirjaga, mis on 
sätestatud Halduri Täiendavates ADR Reeglites) Kostjale viisil, mis on määratud paragrahvides A2(a) 

ja A2(b) viie (5) Tööpäeva jooksul pärast tasude maksmist Hageja poolt vastavalt paragrahvile A6.   

(b) Kui Haldur tuvastab, et Hagiavaldus ei vasta Protsessireeglites sätestatud formaalsetele nõuetele, siis 

teavitab ta avastatud puuduste iseloomust koheselt Hagejat. Kui avastatud puudused on võimalik 

kõrvaldada, siis on Hagejal aega seitsme (7) päeva jooksul vastavad puudused kõrvaldada ja esitada 
parandatud Hagiavaldus; kui Hageja ei ole puudusi vastava tähtaja jooksul kõrvaldanud, siis 

informeerib Haldur Hagejat, et ADR menetlus on loetud tagasivõetuks formaalsete puuduste tõttu ning 
see ei võta Hagejalt õiguse anda sisse erinevat Hagiavaldust.      

(c) Hageja võib vaidlustada Hagiavalduse tagastamist formaalsete puuduste tõttu vastavalt eelpool 

olevale paragrahvile B2(b). Tagastamise vaidlustamise puhul  toimitakse järgnevalt:  

(1) Taotlus esitatakse Haldurile 5 päeva jooksul arvestades tagastamis kohta informatsiooni 

saamisest ja taotluses: 

(i) täpsustatakse informatsiooni vastavalt ADR Reeglite paragrahvidele B1 (b)(2) B1 (b)(6), 

ja vajaduse korral  B1 (b)(8) alusel;   

(ii) täpsustatakse nõuet Hagiavalduse tagastamise tühistamiseks formaalsete puuduste tõttu; 

(iii) täpsustatakse tagastamise tühistamise taotluse põhjusi;  

(iv) lisatakse avaldus vastavalt ADR Reeglitele B1(b)(15).   

(2) Haldur kinnitab Hageja ettepaneku kätte saamisest, kui on saanud tasu vastavalt eelpool 

nimetatud paragrahvile A6(a) ning nimetab üheliikmelise Senati taotluse osas otsuse 
tegemiseks. Paragrahv B5 kohaldub vastavalt. 
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(3) Senat teeb kaheteistkümne (12) päeva jooksul Senati määramise kuupäevast otsuse, kas 

Hagiavalduse tagastamise vaidlustus rahuldada või mitte. Senati otsus on lõplik ja seda ei saa 

edasi kaevata. Hagejat teavitatakse otsusest viivitamatult.  

(d) Haldur teavitab viivitamatult Hagejat, Kostjat ja Registrit ADR menetluse alguskuupäevast.   

(e) Haldur peatab ADR menetluse, kuni paragrahvides B2(b) ja B2(c) sätestatud protseduurid on lõuni 
viidud.  

3 Vastus Hagiavaldusele  

(a) Kostja esitab Haldurile Vastuse Hagiavaldusele kolmekümne (30) Tööpäeva jooksul  pärast 

Hagiavalduse kättesaamist vastavalt paragrahvilev A2 (c)  

(b) Esitatud vastus hagiavaldusele peab:  

(1) Sisaldama Kostja ning tema ADR menetluses volitatud esindaja nime, posti- ja e-posti aadressi, 

telefoni- ja faksi numbrit;  

(2) Määrama ADR menetluse eelistatud sidepidamise viisi (kaasa arvatud isikud, kellega  

kontakteeruda, sidevahendid ja aadressi); 

(3) Kui Hageja valis Hagiavalduses üheliikmeline Senati (vt. paragrahv B1(b)(3)), teatada, kas 

Kostja otsustab selle asemel kolmeliikmelise Senati kasuks;   

(4) Kui Hageja või Kostja valivad, et vaidluse lahendaks kolmeliikmeline Senat, siis peab nimetama 

kolme kandidaadi nimed ja kontaktandmed, kes oleks üheks vahekohtunikuks Senatis 

(kandidaadid võivad olla valitud menetluse Halduri vahekohtunike nimekirjast; nimetatud 
kandidaadid ei tohiks võimaluse korral olla eelneva kolme (3) aasta jooksul osalenud varasemas 

ADR menetluses, mille üheks Pooleks on olnud Kostja);  

(5) Nimetama kõik muud õiguslikud menetlused, mis on alustatud või lõpetatud ükskõik millise 

Hagiavalduse esemeks oleva domeeninime või domeeninimede osas;  

(6) Kooskõlas käesolevate ADR Reeglitega kirjeldama õiguslikke aluseid, millel põhineb Vastus 
Hagiavaldusele.  

(7) Sisaldama järgmist kinnitust, mis on Kostja või tema poolt volitatud isiku poolt alla kirjutatud; 
elektroonilises vormis  esitamisel peab allkiri vastama online platvormi Halduri nõuetele:  

"Kostja kinnitab, et kõik esitatud informatsioon on täielik ja tõene.  

Kostja nõustub isikuandmete töötlemisega Halduri poolt ulatuses, mis on vajalik võimaldamaks 

Halduril täita oma kohustusi 

Kostja nõustub samuti Hagiavalduse alusel ADR menetluses tehtud otsuse täies ulatuses 
avaldamisega (kaasa arvatud otsuses sisalduvad isikuandmed) ADR menetluse keeles ja 

mitteametlikus inglise keelses tõlkes, mille tagab Haldur.     

Järgnevalt Kostja loobub oma nõutest ja muudest abinõudest, mis puudutavad käesolevat ADR 

menetlust, järgmiste isikute vastu:  

(i) Halduri, sealhulgas selle juhatuse liikmete, juhatajate, direktorite, töötajate, nõunike ja 
esindajate suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse korral;  

(ii) Vahekohtunike suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse 
korral;  

(iii) Registripidaja suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse 

korral; ja 

(iv) Registri, sealhulgas selle juhatuse liikmete, juhatajate, direktorite, töötajate, nõunike ja 

esindajate suhtes,  välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse korral;  



Domeenide .eu vaidluste lahendusreeglid 
("ADR Reeglid") 

 12 

(8) Lisama ükskõik, milline dokumentatsioon või muud tõendid, muuhulgas igasugused tõendid 

õiguste olemasolu kohta, millele Kostja tugineb, ja lisama tabeli tõenditest, milles vastavad 

tõendid on järjestatud. 

(9) Lisama Täiendavates ADR Reeglites sätestatud vormid ning täitma kõik Täiendavates ADR 

Reeglites sätestatud vorminõuded, sealhulgas sõnade arvu piirangu.  

(c) Kui Hageja soovib, et vaidlus lahendatakse üheliikmelise Senati poolt, samas kui Kostja on otsustanud 

kolmeliikmelise Senati kasuks, siis peab Kostja maksma tasu kooskõlas paragrahviga A6(b). Makse 

peab sooritama koos Vastusega Hagiavaldusele, mis esitatakse Haldurile. Kui vastavat tasu pole 
makstud, siis lahendab vaidluse üheliikmeline Senat. 

(d) Haldur kinnitab Kostjale Vastuse Haqiavaldusele kättesaamisest. Kui Haldur leiab, et Kostja Vastus 
Hagiavaldusele ei vasta Protsessireeglites sätestatud formaalsetele nõuetele, teatab ta viivitamatult 

Kostjale tuvastatud puuduste iseloomust. Kui puudused on võimalik kõrvaldada, on Kostjal aega seitse 
(7) päeva vastavate puuduste kõrvaldamiseks ja muudetud Vastuse Hagiavaldusele esitamiseks; 

vastava tähtaja möödumisel loetakse, et Kostja ei ole Vastust Hagiavaldusele esitanud. Haldur peatab 

ADR menetluse, kuni järgmistest asjaoludest saabumiseni: (i) Halduri poolt parandatud Vastuse 
Hagiavaldusele kättesaamine, või (ii) käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaja möödumine. 

(e) Haldur edastab formaalsetele nõuetele vastava Vastuse Hagiavaldusele viivitamatult Hagejale. 

(f) Kui Kostja ei esita Vastust Hagiavaldusele või esitab ainult Vastuse Hagiavaldusele, mis ei vasta kõgile 

formaalsetele nõuetele, teavitab Haldur Pooli Kostja poolsest kohustuse täitmata jätmisest. Haldur 

saadab formaalsustele mittevastava Vastuse Hagiavaldusele Senatile ning Hagejale teadmiseks.  

(g) Kostja võib vaidlustada Halduri teate Kostja kohustuste rikkumisest, esitades kirjaliku taotluse 

Haldurile viie (5) päeva jooksul alates Halduri teate saamisest Kostja kohustuste rikkumise kohta. 
Haldur kinnitab Kostja vaidlustuse kättesaamist ja saadab selle Senatile kolme (3) päeva jooksul selle 

kättesaamisest. Senat teeb otsuse Kostja vaidlustuse osas oma diskretsiooniõigust kasutades ühe 
osana otsustusprotsessist. Kui Senat kinnitab, et Vastus Hagiavaldusele on formaalsete puudustega, 

võib vaidluse lahendada üksnes Hagiavalduse alusel. 

(h) Ükski asjaolu, mis on ära toodud paragrahvis 7, (i) kuni (iv) ülalpool, ei välista Kostja poolt ADR 
menetluse algatamist Euroopa Liidu Määrustega vastuolus oleva Registri otsuse suhtes.    

4 Senati määramine ja Otsuse tegemise tähtajad  

(a) Vahekohtunikud valitakse vastavalt Haldurite siseeeskirjadele. Neil peavad omama piisavad erialased 

teadmised ja nad peavad olema valitud objektiivsel, läbipaistval ja mitte diskrimineerival viisil. Iga 
Haldur peab ja avaldab avalikusele ligipääsetava nimekirja Vahekohtunike ja nende kvalifikatsiooni 

kohta.      

(b) Kui Hageja ega Kostja ei ole valinud kolmeliikmelist Senatit (paragrahvid B1(b)(3) ja B3(b)(3), nimetab 

Haldur ühe Vahekohtuniku oma vahekohtunike nimekirjast.   

(c) Kui Hageja ei valinud kolmeliikmelist Senatit, esitab ta Haldurile nelja (4) päeva jooksul Hagiavaldusele 
vastuse saatmise päevast, milles Kostja otsustas kolmeliikmelise Senati kasuks, kolme kandidaadi 

nimed ja kontaktid Senati ühe Vahekohtuniku valimiseks. Viimased võivad olla valitud Halduri 
Vahekohtunike nimekirjast; niisugused kandidaadid ei tohiks võimaluse korral olla eelneva kolme (3) 

aasta jooksul osalenud ADR menetluses, mille üheks pooleks on olnud Hageja;   

(d) Kui kas Hageja või Kostja otsustab kolmeliikmelise Senati kasuks, nimetab Haldur ühe Senati liikme, 
Hageja poolt esitatud kandidaatide hulgast, ühe Senati liikme Kostja poolt esitatud kandidaatide 

hulgast ja ühe Senati liikme oma Vahekohtunike nimekirjast. Kui ükskõik kumb  Pooltest pole esitanud 
õigesti oma kandidaatide nimekirja, nimetab Haldur täiendava Senati liikme oma Vahekohtunike 

nimekirjast.  

(e) Peale kogu Senati määramist teavitab Haldur Pooli Senati Vahekohtunike nimetamisest ning 

kuupäevast, mil Senat peaks Haldurile, erakorraliste asjaolude puudumisel, üle andma otsuse 

Hagiavalduse kohta.    
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5 Erapooletus ja sõltumatus  

(a) Vahekohtunikud ei tohi olla vaidlustulemustest isiklikult ega materiaalselt huvitatud ning nad 

kohustuvad lahendama vaidluse lähtudes hea usu ning õigluse põhimõttest ning korraliku 
professionaalse tähelepanuga. Vahekohtunikud hoiavad neile ADR menetluse käigus edastatud teabe 

salajas, välja arvatud juhul, kui niisugune  teave on esitatud avaldamisele kuuluvas ADR menetluse 
otsuses. 

(b) Vahekohtunik  peab olema erapooletu ja sõltumatu ning peab enne oma Vahekohtunikuks nimetamist 

teavitama Haldurit kõikidest asjaoludest, mis võiksid viia põhjendatud kahtlusteni Vahekohtuniku 
erapooletuse või sõltumatuse suhtes. Juhul, kui ADR menetluse mistahes etapis ilmnevad uued 

asjaolud, mis võiksid viia põhjustatud kahtluseni seoses Vahekohtuniku erapooletuse ja 
sõltumatusega, teavitab Vahekohtunik sellest koheselt Haldurit. Sellisel juhul on Halduril 

diskretsiooniõigus asendava Vahekohtuniku määramiseks.     

(c) Lisaks eelnevalt nimetatud juhtumitele võivad Vahekohtuniku nimetamist vaidlustada ka Pooled. Pool, 

kes vaidlustab Vahekohtuniku nimetamist peab Haldurile esitama põhjused, miks ta nimetamist 

vaidlustab. Vaidlustus tuleb esitada kahe (2) päeva jooksul pärast vastava Vahekohtuniku nimetamist, 
või pärast Pool poolt asjaoludest mis viivad põhjustatud kahtluste tekkimiseni seoses Vahekohtuniku 

erapooletuse ja sõltumatusega, teada saamisest.   

(d) Kui üks Pooltest vaidlustab mõnda nimetatud Vahekohtunikest, on teisel Poolel  ja/või vaidlustatud 

Vahekohtunikul õigus vaidlustusele vastata. Seda õigust peab kasutama kahe (2) päeva jooksul pärast 

eelmises lõigus nimetatud teate saamist.       

(e) Nimetamise vaidlustamise üle otsustab Haldur, kusjuures tema otsus on lõplik ja seda ei saa edasi 

kaevata.  

6 Dokumentide edastamine Senatile  

Haldur edastab dokumendid Senatile, koheselt pärast üheliikmelise Senati Vahekohtuniku määramist või 
koheselt pärast kolmeliikmelise Senatis viimase Vahekohtuniku määramist.  

7 Senati üldine pädevus 

(a) Senat viib läbi ADR menetluse viisil, mida peab sobivaks, kooskõlas Protsessireeglitega. Senat pole 

kohustatud viima läbi oma juurdlust juhtumi asjaolude suhtes, kuid tal on selleks õigus 
diskretsiooniõiguse alusel.   

(b) Senat tagab kõikidel juhtudel, et Pooli koheldaks õiglaselt ning võrdselt.  

(c) Senat kindlustab, et ADR menetlus toimuks vajaliku kiirusega.  

(d) Senat määrab diskretsiooniõiguse alusel tõendite lubatavuse, asjakohasuse, olulisuse ja kaalukuse. 

8 Täiendavad avaldused 

Senat võib diskretsiooniõiguse alusel lisaks Hagiavaldusele ning Vastusele Hagiavaldusele taotleda või vastu 
võtta edasisi avaldusi või dokumente üleandmist kummaltki Poolelt. 

9 Suuline arutamine  

Suulist arutamist ei toimu (kaasaarvatud arutamist telekonverentsi, videokonverentsi ja veebikonverentsi 

teel). Otsus tehakse dokumentide ja teiste kirjalike tõendite alusel, välja arvatud juhul, kui Senat 
diskretsiooniõiguse alusel ja eriliste asjaolude põhjusel ei otsusta, et suuline arutamine on Hagiavalduse osas 

otsuse tegemiseks vajalik.   
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10 Menetlustingimustest mitte kinnipidamine  

(a) Juhul kui Pool ei pea kinni ükskõik missugusest ADR Reeglite  või Senati poolt määratud tähtajast, 

asub Senat Hagiavalduse üle otsustama ja võib tähtaegadest mitte kinnipidamist pidada teise Poole 
taotluse rahuldamise aluseks.    

(b) Juhul, kui Pooled ei järgi ükskõik missugust ADR Reeglit, ADR Täiendavaid Reegleid või nendest 
tulenevaid nõudeid, või ükskõik missugust Senati poolset nõuet, teeb Senat sellest järeldused, mida 

peab sobivaks, välja arvatud juhul, kui ADR Reeglid ei määra teisiti. 

11 Otsuse tegemise põhialused 

(a) Senat otsustab Hagiavalduse üle esitatud avalduste ning dokumentide alusel, mis on kooskõlas 
Protsessireeglitga.   

(b) Heastamisvahendid ADR menetluse raames, kus Kostja on domeeninime hoidja, seoses millega esitati 

Hagiavaldus, on piiratud vaidlustatud  domeeninime või domeeninimede tühistamisega, või juhul, kui 
Hageja täidab kõiki registreerimisega seotud põhikriteeriumeid, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 

733/2002 paragrahvis 4(2)(b) vaidlustatava domeeninime või domeeninimede üle kandmisega 
Hagejale.  

(c) Peamiseks heastamisvahendiks ADR menetluse raames, kus Kostja pooleks on Register, on Registri 
vaidlustatud otsuse tühistamine. Senat võib kooskõlas Protsessireeglitega, Registreerimise poliitikaga, 

Päikesetõusu Reeglitega ja/või Tingimustega otsustada vaidlusaluse domeeninime ülekandmise, 

tühistamise või määramise üle. Registri, mistahes otsuse üle registreerimise perioodil eelisõiguse 
tekkimise osas võib Senat kasutada abinõusid, mis seisnevad domeeninime ülekandmises või 

määramises ainult juhul, kui Hageja on järjekorras järgmine domeeninime nõudja ning Register 
otsustab, et Hageja pool täidab kõik registreerimise kriteeriumid vastavalt Euroopa Liidu Määrustele, ja 

et Register seejärel aktiviseerib domeeninime Hageja nimel, kui järjekorras järgmisele domeeninime 

taotlejale.   

(d) Senat võtab vastu otsuse vastavalt Protsessireeglitele taotletud heastamisvahendite kasutamiseks, kui 

Hageja tõendab:  

(1) ADR menetluses, kus Kostja on registreeritud .eu domeeninime, millega seoses Hagiavaldus 

esitati, hoidja, et:   

(i) domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane nimega, mille suhtes liikmesriigi siseriiklik 

õigus ja/või Euroopa  Ühenduse õigus tunnustab või on kinnitanud õiguse; või kui   

(ii) domeeninimi oli Kostja poolt registreeritud ilma et Kostja oleks omanud õigust või 
õigustatud huvi domeeninimele; või    

(iii) domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt. 

(2) ADR menetluses, kus Kostjaks on Register, et Registri poolt vastu võetud otsus on vastuolus 

Euroopa Liidu Määrustega.  

(e) Kostja õigust või õigustatud huvi domeeninimele lõike B11(d)(1)(ii) mõttes võivad tõendada 
muuhulgas, kuid mitte ainult järgmised asjaolud, kui need asjaolud on loetud Senati poolt tõendatuks 

kõigi esitatud tõendite alusel: 

(1) Enne vaidluse tekkimist kasutas Kostja domeeninime või nime mis vastas domeeninimele seoses 

kauba või teenuste pakkumisega, või tegi tõestatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks;  

(2) Kostja, kas ettevõtte, organisatsiooni või füüsilise isikuna, on domeeninime all üldtuntud,  seda 
isegi juhul, kui kui puuduvad õigused, mis oleks tunnistatud või kinnitatud siseriikliku ja /või 

Euroopa Ühenduse õigusega;    

(3) Kostja kasutab domeeninime õiguspäraselt ja mittekommertslikes huvides või õiglaslikel 

eesmärkidel, ilma kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada nime mainet, mille osas on 
õigust tunnistatud või kinnitatud siseriikliku ja/või Euroopa Ühenduse õigusega.  
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(f) Domeeninime registreerimist või domeeninime kasutamist pahauskselt lõike B11(d)(1)(iii) tähenduses 

võivad tõendada muuhulgas, kuid mitte ainult järgmised asjaolud, kui Senat leiab, et nimetatud 

asjaolud on aset leidnud: 

(1) Asjaolud, mis näitavad, et domeeninimi oli registreeritud või omandatud otseselt eesmärgiga 

dommeninimi müüa, üürida või muul viisil üle anda nime, mille osas on õigust tunnistatud või 
kinnitatud siseriikliku ja/või Euroopa Ühenduse õigusega, omanikule või avalik- õiguslikule 

asutusele; või  

(2) Domeeninimi oli registreeritud eesmärgiga ära hoida teatud nime, mille osas on õigust 
tunnistatud või kinnitatud siseriikliku ja/või Euroopa Ühenduse õigusega, omanikul või  avalik-

õiguslikul  asutusele, niisuguse nime kasutamist vastava domeeninime raamis , kui:       

(i) Kostja on samalaadset tegevust korduvalt läbi viinud; või  

(ii) Domeeninime pole kasutatud asjakohasel viisil vähemalt kahe aasta jooksul 
registreerimise kuupäevast;  

(iii) ADR menetluse alustamisel Kostja teatas, et kavatseb asjakohasel viisil kasutada 

domeeninime, mille osas on õigust tunnistatud või kinnitatud siseriikliku ja/või Euroopa 
Ühenduse õigusega, või mis vastab avaliku asutuse nimele, kuid ei teinud seda kuue kuu 

möödumisel ADR menetluse algatamisest; 

(3) domeeninime registreerimise peamine eesmärk oli häirida konkurendi äritegevust; või  

(4) domeeninime kasutati tahtlikult internetikasutajate ligitõmbamiseks eesmärgiga saada kasumit 

Kostja veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, luues võimaluse äravahetamiseks nimega, 
mille osas on õigust tunnistatud või kinnitatud siseriikliku ja/või Euroopa Ühenduse õigusega, 

või mis avaliku asutuse nimega, kusjuures selline võimalus tekkib seoses veebilehekülje allika, 
finantseerimise, seotuse või toetusega või toote või teenuse asukohaga veeileheküljel või Kostja 

asukohaga; või  

(5) domeeninimi on isikunimi  ja ei ole mingit tõendatud seost Kostja ning registreeritud 

domeeninime vahel.  

12 Otsustusprotsess ja otsuse vorm  

(a) Vandekohtunike otsused on lõplikud, neid ei ole võimalik edasi kaevata ning need on Pooltele 
kohustuslikud, mis ei välista Poolte õigust alustada Vastastikkuse jurisdiktsiooniga kohtumenetlust, 

millega kaasnevad Tingimustes sätestatud tagajärjed otsuse täitmisele.    

(b) Senat saadab Hagiavalduse osas tehtud otsuse Haldurile ühe kuu jooksul pärast formaalsetele 
nõuetele vastava Vastuse Hagiavaldusele Halduri poolse kättesaamise kinnitust või Vastuse 

Hagiavaldusele esitamise tähtaja lõppemist.   

(c) Kolmeliikmelise Senati otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.  

(d) Senati otsus on kirjalikus vormis, sisaldab otsuse põhjendusi, toob ära kohtuotsuse kuupäeva ja 

Vahekohtuniku (Vahekohtunike) nimed. Kui Senat otsustab, et  vaidlustatav domeeninime tühistakse 
või kantakse üle Hagejale, annab otsus teada, et Register peab otsuse täide viima kolmekümne  (30) 

päeva jooksul peale sellekohase otsuse teavitamist Pooltele, välja arvatud juhul, kui Kostja algatab 
kohtumenetlust Omavahelises  jurisdiktsioonis  (vt. lõiget B12(a) ja B14).     

(e) Senati otsused peavad olema kooskõlas ADR Halduri Täiendavates Reeglites sätestatud nõuetega. 

(f) Kui Senat jõuab järelduseni, et vaidlus ei kuulu Määruse (EC) 874/2004 mõju alla, teatab ta seda oma 
otsuses.   

(g) Kui Hageja:   

(1) Tõendas, et domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane nimega, mille suhtes liikmesriigi 

siseriiklik õigus ja/või Euroopa Ühenduse õigus tunnustab või on kinnitanud õiguse või avaliku 
asutuse nimega; ja     
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(2) ei suutnud tõendada, et Kostja poolel ei ole õigust või õigustatud huvi domeeninimele vastavalt 

ADR Reeglite lõikele B11(d)(1)(ii) ; ja  

(3) tugines nende ADR Reeglite lõikele B11 (e)(3)(iii) tõestamaks pahausksust;ja 

(4) ei suutnud tõendada pahausksust muudel alustel; 

väljastab Senat eelotsuse, milles esitab Senati poolt  tuvastatud asjaolud seoses punktides (1) 
kuni (4) nimetatud küsimustega ja katkestab menetluse  kuue kuu möödumiseni arvestades 

Esitamise ajast. Sellisel juhul (ja kui Kostja ei esita tõendeid asjakohsel viisil domeeninime 

kasutamise kohta edasilükatud tähtajaks  ja Hageja tõendab ülejäänud nõutud elementide 
olemasolu vastavalt lõikele B11(f)(2)(iii), otsutab Senat, kas kasutada taotletud 

heastamisvahendeid või mitte. Kõikidel muudel juhtudel alustab Senat otsuse tegemist,  ilma 
lõikes B11(f)(2)(iii) sätestatud arvestamata.     

Kõik Kostja poolt esitatud tõendid peavad olema esitatud koos kinnitusega tõendite täielikkuse 
ja õigsuse kohta ning esitatud Hagejale. Hagejal on õigus esitada vastus Kostja poolt esitatud 

tõendite suhtes viieteistkümne (15) päeva jooksul alates vastavate tõendite kättesaamisest.    

(h) Kui Senat pärast nõuete arutamist jõuab järeldusele, et Hagiavaldus oli esitatud halvas usus, esitab 
Senat oma otsuses seisukoha, et Hagiavaldus oli esitatud pahatahtlikult ja kujutab endast õigusliku 

menetluse kuritarvitamist.    

Iga Senati otsus sisaldab inglise keelset lühikokkuvõtet kooskõlas Halduri poolt väljatöötatud juhtnööridega.  

13 Otsuse teatamine Pooltele  

(a) Haldur saadab otsuse tervikteksti Pooltele, puudutatud Registripidaja(te)le ning Registrile kolme (3) 

Tööpäeva jooksul pärast Halduri poolt Senatilt lõpliku otsuse saamist. 

(b) Haldur avaldab otsuse tervikteksti avalikult ligipäääsetaval internatilehel.  

14 Otsuse täideviimine  

Otsuste täideviimine toimub vastavalt Tingimustele.  
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C LÕPPSÄTTED 

1 Vastutuse välistamine  

Haldur ja Vahekohtunik ei vastuta Poole ees oma tegude või tegevusetuse eest, mis on aset leidnud ADR 

Reeglite alusel toimunud ADR menetluse käigus, välja arvatud juhul, kui Haldur või Vahekohtunik on toime 
pannud tahtliku õigusvastase teo. 

2 Muudatused  

ADR menetlusele kohalduvad, Haldurile Hagiavalduse esitamise ajal kehtinud ADR Reeglid. Register võib 

käesolevaid ADR Reegleid iga ajal muuta pärast konsulteerimist kõigi Halduritega. 

3 Jõustumise tähtaeg 

Käesolevad ADR Reeglid kohalduvad kõikidele Hagiavaldustele, mis esitatakse 1. veebruarist  2010.a. või 
pärast seda kuupäeva. 
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