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DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON 

OTSUS 

Asja number:  
Otsuse kuupäev: 
Komisjoni koosseis: 

Vaidlustaja: 

Vaidlustaja esindaja: 

Registreerija: 

Registripidaja:  

Vaidlustatud domeeninimi: 

14-1a-300
6. jaanuar 2015
Mari Must

Airbnb, Inc 
888 Brannan Street, 4th Floor 
San Francisco, California, USA 

patendivolinik Ingrid Matsina 
AAA Patendibüroo OÜ 
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn 
e-post: ingrid@aaa.ee

Merike RP OÜ 
Registrikood 10712641 
Kopli 56-5, 10412 Tallinn 
e-post: merike@eau.org
e-post (halduskontakt):

Zone Media OÜ 
Lõõtsa 2, 11415 Tallinn 
e-post: info@zone.ee

airbnb.ee 

1. MENETLUSE KÄIK

Registreerija registreeris domeeninime airbnb.ee 2. juulil 2014. Vaidlustaja esitas 
vaidlustusavalduse domeeninime airbnb.ee üleandmiseks 27. novembril 2014.  

Domeenivaidluste Komisjon (Komisjon) võttis vaidlustusavalduse menetlusse ning edastas 
selle 1. detsembril 2014 registreerijale kohustusega esitada vaidlustusavaldusele vastus 
hiljemalt 29. detsembriks 2014. Komisjoni antud tähtajaks registreerija vastust ei esitanud. 

2. MUUD MENETLUSED

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses kinnitanud Komisjonile, et domeeninimega seoses ei ole 
alustatud ega lõpetatud õiguslikke menetlusi. Registreerija ei ole vastust esitanud. 

3. POOLTE SEISUKOHAD

Vaidlustaja Airbnb, Inc on 2008. aastal loodud San Franciscos paiknev äriühing, mille 
tegevuseks on eluruumi väljaüürijate kokkuviimine reisijatest klientidega, pakkudes oma 
andmebaasi kaudu väga mitmekülgses valikus majutusvõimalusi. 
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Vaidlustaja osutab oma teenuseid kaubamärgi AIRBNB all, kasutades veebilehte 
www.airbnb.com. 

Varasemateks õigusteks, millele vaidlustaja tugineb, on järgmised Ühenduse kaubamärgid: 

AIRBNB, Ühenduse kaubamärk nr 009376468, esitamise kuupäev 15.09.2010, 
registreerimise kuupäev 01.03.2011, prioriteedikuupäevad 26.04.2010, 27.04.2010, 
06.05.2010, klass 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45; 

AIRBNB, rahvusvahelise registreeringu kaudu kaitstud ühenduse kaubamärk nr 
1182496, esitamise kuupäev 08.04.2013, registreerimise kuupäev 23.09.2014, klassid 
9, 42; 

AIRBNB, Ühenduse kaubamärk nr 011933611, esitamise kuupäev 26.06.2013, 
registreerimise kuupäev 06.02.2014, klassid 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45. 

Merike RP OÜ on 2. juulil 2014 registreerinud enda nimele domeeni airbnb.ee.Veebilehel 
www.airbnb.ee puudub sisu ning aadress www.airbnb.ee on automaatselt edasi suunatud 
teenusepakkuja Zone Media OÜ veebilehele www.zone.ee. 

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on tema õigusi rikkuv reglemendi punkti 15.4 mõistes. 

Domeeninimi on identne vaidlustaja registreeritud kaubamärkidega, mis kehtivad Eestis. 
Ühenduse kaubamärgimääruse artiklite 1, 6 ja 9 kohaselt annab registreeritud Ühenduse 
kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse kogu Euroopa Liidu territooriumil, 
sealhulgas Eestis. Ühenduse kaubamärgimääruse artikli 151 lõike 1 kohaselt on 
rahvusvahelisel registreeringul, milles nimetatakse Euroopa Ühendust, alates selle Madridi 
protokolli artikli 3 lõike 4 kohasest registreeringust või alates sellele järgnevast Madridi 
protokolli artikli 3 ter lõike 2 kohasest Euroopa Ühenduse nimetamise kuupäevast sama mõju, 
mis on Ühenduse kaubamärgitaotlusel. 

Seega omavad vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid nr 009376468 ja nr 011933611 ja 
vaidlustaja rahvusvahelise registreeringu kaudu kaitstud Ühenduse kaubamärk nr 1182496 
Eestis õiguskaitset. 

Registreerija domeeninime eristab vaidlustaja kaubamärkidest üksnes liide .ee, mis tähistab 
Eesti riigitunnusega tippdomeeni ja on kõigi domeeninimede lahutamatu osa. Domeeninimi 
airbnb.ee sisaldab ainuüksi vaidlustaja kaubamärke AIRBNB ja ei sisalda muid eristavaid 
elemente. Seetõttu on domeeninimi identne vaidlustaja varasemate õigustega. 

Vaidlustaja leiab, et registreerijal puudus õigus ja/või õigustatud huvi domeeninimele.  

Vaidlustaja on teinud otsingu avalikes andmebaasides ning ei ole leidnud mingit 
informatsiooni selle kohta, et registreerijal võiks olla mingeid õigusi ning õigustatud huvi 
domeeninimele Eestis või väljaspool Eestit. Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale 
nõusolekut domeeninime airbnb.ee registreerimiseks ega kasutamiseks. 

Veebilehel www.airbnb.ee puudub sisu, mis võiks tõendada registreerija õigustatud huvi ning 
aadress www.airbnb.ee on automaatselt edasi suunatud teenuspakkuja Zone Media OÜ 
veebilehele www.zone.ee. Puuduvad ka muud asjaolud, mis tõendaksid õigustatud huvi. 

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on registreeritud pahauskselt. Kaubamärgiomanikuna 
puudub tal registreerija tegevuse tõttu antud hetkel võimalus teostada Internetis ainuõigust 
enda registreeritud kaubamärgile, mistõttu juba ainuüksi sel põhjusel on airbnb.ee 
registreerimine pahauskne. 

AIRBNB on ülemaailmselt tuntud teenusepakkuja, millel on üle 25 000 000 kasutaja. 
Andmebaasis tehtud päring näitab, et Eestis on võimalik valida rohkem kui 600 erineva 
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majutuspakkumise vahel. Sellest võib järeldada, et tegemist on arvestatava konkurendiga 
hotelli- ja majutusturul. Registreerija haldus- ja tehniline kontakt, kes eeldatavasti on 
registreerija juhatuse liikmega sugulussuhtes, on lõpetanud Eesti Hotelli- ja 
Turismikõrgkooli, töötanud X ja X ning töötab praegu X ja deklareerib 
LinkedIn kontol mitmesuguseid majutusalaseid oskusi. Eeltoodust tulenevalt võib 
järeldada, et registreerija pidi olema registreerimise ajal teadlik kaubamärgist AIRBNB ja 
vaidlustaja tegevusest selle kaubamärgi all. Olles teadlik vaidlustaja tegevusest ja 
kaubamärkidest ning takistades aidlustajal teostada Internetis ainuõigust enda 
registreeritud kaubamärgile, on registreerija registreerinud domeeninime airbnb.ee 
pahauskselt. 

3.1. Registreerija seisukohad 

Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastust esitanud. 

4. KOMISJON I PÕHJENDUSED

Reglemendi p 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.

Juhindudes Reglemendi p-st 15.1 teeb Komisjon otsuse poolte seisukohtade ning 
dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga. 

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). 

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimi airbnb.ee on identne talle 
kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning domeeninimi on registreeritud ilma, et 
registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele ning ühtlasi on 
domeeninimi registreeritud pahauskselt. 

Esmalt hindab Komisjon, kas vaidlustaja kaubamärgid on varasemaks õiguseks Reglemendi p 
2.11 mõistes ning kas domeeninimi on kaubamärkidega identne. 

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et vaidlustaja kaubamärkide prioriteedikuupäevad või 
taotluse esitamise kuupäevad on vastavalt 26.04.2010, 27.04.2010, 06.05.2010 (Ühenduse 
kaubamärk nr 009376468); 08.04.2013 (rahvusvahelise registreeringu kaudu kaitstud 
Ühenduse kaubamärk nr 1182496); 26.06.2013 (Ühenduse kaubamärk nr 011933611). 

Seega on vaidlustaja kaubamärgid domeeninime airbnb.ee suhtes varasemaks õiguseks 
Reglemendi p 2.11 mõistes. 

Kaubamärkide ja domeeninime erinevuseks ei ole tippdomeeni .ee sisaldumine domeeninimes 
airbnb.ee, kuivõrd tegemist on tehnilisest nõudest tuleneva täiendiga ning on kõigi 



 434682_v3 

maatunnuse .ee alla registreeritud domeeninimede lahutamatu osa. Muus osas on 
domeeninimi ja kaubamärgid identsed.  

Järgnevalt hindab Komisjon, kas domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks 
olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele Reglemendi p 15.4 (a) mõistes. 

Vaidlustaja on väitnud, et on teinud otsingu avalikes andmebaasides ning ei ole leidnud 
mingit informatsiooni selle kohta, et registreerijal võiks olla mingeid õigusi ning õigustatud 
huvi domeeninimele Eestis või väljaspool Eestit. Vaidlustaja ei ole andnud registreerijale 
nõusolekut domeeninime airbnb.ee registreerimiseks ega kasutamiseks. Veebilehel 
www.airbnb.ee puudub sisu, mis võiks tõendada registreerija õigustatud huvi ning aadress 
www.airbnb.ee on automaatselt edasi suunatud teenusepakkuja Zone Media OÜ veebilehele 
www.zone.ee. Puuduvad ka muud asjaolud, mis tõendaksid õigustatud huvi. 

Registreerija ei ole vastanud vaidlustusavaldusele Komisjoni määratud tähtajaks, mistõttu 
loeb Komisjon selle nõustumiseks vaidlustaja faktiväidete ja õiguslike argumentidega. 

Eeltoodust tulenevalt leiab Komisjon, et domeeninimi airbnb.ee oli registreeritud ilma, et 
registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele airbnb.ee. Sellega on 
täidetud Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus vaidlustusavalduse rahuldamiseks. 

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

5. KOMISJONI OTSUS 

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

anda domeeninimi airbnb.ee üle Airbnb, Inc-ile. 

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS täidab otsuse pärast 14 kalendripäeva 
möödumist otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui registreerija teavitab EIS-i 
kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu ja hagi tagamise abinõu kohaldamisest, millega 
keelatakse EIS-il domeeninime kustutamine või üleandmine vaidlustajale. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Mari Must 
Komisjoni liige 




