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1.

MENETLUSE KÄIK

Domeeninimi pinterest.ee on registreeritud 19.04.2017. Vaidlustaja esitas 08.05.2019
Domeenivaidluste Komisjonile (Komisjon) vaidlustusavalduse domeeninime pinterest.ee
üleandmiseks. Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 09.05.2019 ning edastas
vaidlustusavalduse Registreerijale kohustusega esitada vastus hiljemalt 23.05.2019.
Registreerija pole vaidlustusavaldusele vastust esitanud.
2.

MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud domeeninime puudutavatest muudest alustatud ega
lõpetatud menetlustest. Vastavasisulise kinnituse on esitanud sh Vaidlustaja.
3.

ASJAOLUD

Vaidlustaja on sotsiaalmeedia veebi- ja mobiilirakenduste ettevõte, mis haldab info, ideede,
fotode, failide ja videote salvestamiseks ja jagamiseks mõeldud veebikeskkonda
www.pinterest.com. Vaidlustajal on www.pinterest.com keskkonna kaudu 250 miljonit
aktiivset kasutajat. Vaidlustajale kuulub rida Eestis õiguskaitse omandanud kaubamärke

(varaseimad aastast 2012), mis kujutavad sõnamärke PINTEREST või sisaldavad nimetatud
sõnalist tähist.
Registreerija on registreerinud vaidlustatud domeeninime pinterest.ee 19.04.2017. Veebilehel
www.pinterest.ee avaldatud info kohaselt pakuti domeeninime pinterest.ee müügiks
(08.01.2019.a seisuga 4000 USD eest, 07.02.2019 seisuga 2000 USD eest).
Enne vaidlustusavalduse esitamist on Vaidlustaja pöördunud 15.01.2015 kirjaga Registreerija
poole asja lahendamiseks Komisjoni- ja kohtuväliselt läbirääkimiste teel, millele Registreerija
pole reageerinud.
4.

POOLTE SEISUKOHAD

4.1. Vaidlustaja
Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud domeeninimi on identne ja eksitavalt sarnane talle
kuuluvate varasemate kaubamärkidega (kaubamärk PINTEREST), domeeninimi pinterest.ee
on registreeritud selliselt, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi vaidlustatud
domeeninimele, ning et domeeninimi pinterest.ee oli registreeritud või on kasutusel
pahauskselt.
Vaidlustaja on rahvusvaheliselt tuntud sotsiaalmeedia veebi- ja mobiilirakenduste ettevõte,
kellele kuulub üldtuntud kaubamärk “PINTEREST” ning rida registreeritud Euroopa Liidu ja
rahvusvahelisi kaubamärke, sh järgmised Eestis kehtivad kaubamärgid:
- PINTEREST, Euroopa Liidu kaubamärk nr 010633981 (taotluse kuup: 10.02.2012,
registreerimise kuup: 24.04.2015);
- PINTEREST, Euroopa Liidu kaubamärk nr 010605749 (taotluse kuup: 31.01.2012,
registreerimise kuup: 08.09.2015);
- Pinterest + kuju, Euroopa Liidu kaubamärk nr 011502804 (taotluse kuup: 21.01.2013,
registreerimise kuup: 25.04.2015);
- PINTEREST, rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1140599 (taotluse/registreerimise
kuup: 07.08.2012);
- Pinterest + kuju, rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1187515 (taotluse/registreerimise
kuup: 01.02.2013).
Kõik nimetatud kaubamärgid on Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (Reglement)
punkti 2.11 kohaselt varasemad õigused, kuna Vaidlustaja on omandanud neile õiguskaitse
enne domeeninime pinterest.ee registreerimist, s.o enne 19.04.2017.a. Vaidlustatud
domeeninimi on identne kaubamärkidega nr 010633981, nr 01065749 ja nr 1140599 ning
eksitavalt sarnane kaubamärkidega nr 011502804 ja nr 1187515.
Registreerijal puudub õigus ja õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele Reglemendi p
5.2.7(b) tähenduses. Vaidlustajale teadaolevalt ei ole Registreerija tuntud nime PINTEREST
kaudu. Samuti ei ole Registreerija nimel taotletud ega registreeritud kaubamärki PINTEREST
ega muud sarnast varasemat õigust. Vaidlustajal puudub Registreerijaga seos litsentsi või
mistahes muu suhte kaudu. Domeeninimi on registreeritud üksnes selle müügi eesmärgil,
mida kinnitab veebilehel avaldatu.
Domeeninimi
on
registreeritud
pahauskselt Reglemendi p 5.2.7(c) tähenduses.
Domeeninimi registreeriti eesmärgiga seda müüa, samuti ei ole Registreerija domeeninime
alates registreerimisest, s.o alates 19.04.2017.a, vähemalt kahe aasta jooksul kasutusele
võtnud, mida Reglemendi p 15.6(b)(ii) mõistes tuleb käsitleda pahausksusena. Arvestades

Vaidlustaja veebikeskkonda www.pinterest.com ja kaubamärgi PINTEREST ülemaailmset
tuntust, ei saanud samanimelise domeeninime registreerimine olla juhuslik.
Sellest tulenevalt palub Vaidlustaja vaidlustusavalduse rahuldada ning anda vaidlustatud
domeeninimi pinterest.ee üle Vaidlustajale.
4.2. Registreerija
Registreerija ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.
5.

KOMISJONI PÕHJENDUSED

Vastavalt Reglemendi p-le 1.3 lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ja lähtudes
Domeenireeglitest ning Eesti õigusest. Reglemendi p 4 kohaselt on Komisjoni menetlus
kirjalik.
Vastavalt Reglemendi p-le 15.4 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). Eeltoodud asjaoludel Komisjon järeldab, et Registreerija on nõustunud
Vaidlustaja vaidlustusavalduses esitatud faktiväidete ja õiguslike argumentide ning nõudega.
Kui Registreerija ei esita vastust vaidlustusavaldusele, lahendab Komisjon Reglemendi p 7.6
alusel vaidluse üksnes vaidlustusavalduse alusel.
Vaidlustaja on vaidlustusavalduses leidnud, et domeeninimi pinterest.ee on identne ja
eksitavalt sarnane Vaidlustajale
kuuluvate
varasemate kaubamärkidega
ning
domeeninimi on registreeritud Registreerija nimele ilma, et Registreerijal oleks olnud
õigust ja õigustatud huvi domeeninimele, kusjuures on domeeninimi Registreerija poolt
registreeritud pahauskselt.
5.1. Vaidlustaja varasem õigus
Esmasena hindab Komisjon kas Vaidlustajale kuulub identne või eksitavalt sarnane Varasem
Õigus Reglemendi p 15.4 tähenduses.
Reglemendi p 2.11 sisustab Varasema Õiguse mõiste, mille kohaselt on Varasemaks Õiguseks
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 esitatud tõenditest nähtub, et talle kuuluvad Eestis kehtivad ja
registreeritud Euroopa Liidu ja rahvusvahelised kaubamärgid sõnamärkidele „PINTEREST“

ning kombineeritud kaubamärkidele „Pinterest + kuju”. Neist varaseimad omavad
õiguskaitset alates 2012. aastast (nr-d 010605749, 010633981, 1140599). Seega kuuluvad
Vaidlustajale Varasemad Õigused Reglemendi p 2.11 tähenduses.
Vaidlustajale kuuluvad sõnamärgid tähisele „PINTEREST“ (mis on tegelikkuses piisavad
antud otse tegemisel) ning kombineeritud kaubamärgid, mis on moodustatud stiliseeritud
tähtedes sõnast „Pinterest“. Nimetatud kombineeritud kaubamärkides puuduvad mistahes
muud elemendid.
Komisjon on seisukohal, et vaidlusalune domeeninimi pinterest.ee on identne Vaidlustaja
Varasemate Õigustega Reglemendi p 15.4 tähenduses. Vastavalt Domeenireeglite p-le 3.2.1
ei eristata domeeninimes suur- ja väiketähti, samuti ei võimalda domeeninimed nende
esitamist disainitud kujul (nt Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO)
26.05.2017 otsus asjas nr D2017-0675, hakoba.com jt; WIPO Jurisprudential Overview 3.0, p
1.10). Lisaks tuleb identsuse või eksitava sarnasuse hindamisel jätta domeeninimes sisalduv
maatunnus .ee tähelepanuta, kuna tegemist on vaid tehnilisest ja kohustulikust nõudest
tuleneva täiendiga. Vaidlustatud domeeninimes sisalduv element „pinterest“ langeb kokku
Vaidlustaja kaubamärkidega.
Eeltoodust tulenevalt on Komisjon jõudnud järeldusele, et täidetud on Reglemendi p-s 15.4
sätestatud eeltingimus selles, et vaidlustatud domeeninimi on identne Vaidlustaja Varasemate
Õigustega.
5.2. Registreerija õigus või õigustatud huvi
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 Registreerijal puudub õigus ja õigustatud huvi domeeninimele.
Vaidlustaja seisukohalt pole Regitreerija tuntud nime PINTEREST kaudu, Registreerija
nimele ei ole taotletud ega registreeritud kaubamärki PINTEREST ega muud varasemat
õigust, Registreerija ei ole Vaidlustajaga litsentsi ega muul viisil seotud, domeeninimi on
registreeritud vaid müügi eesmärgil, mida kinnitab veebilehel avaldatu.
Reglemendi p 15.5 sätestab ammendamatu loetelu Registreerija õigust või õigustatud huvi
tõendavatest asjaoludest Reglemendi p 15.4(a) mõistes, sh loeb Komisjon need asjaolud
tõendatuks kõigi esitatud tõendite alusel, kui enne vaidluse tekkimist Registreerija tegelikult
kasutas Domeeninime või nime mis vastas Domeeninimele seoses kauba või teenuse
pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks; või, kui Registreerija
on Domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele
õiguskaitset; või, kui Registreerija kasutab Domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul
eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada
Vaidlustaja või tema Varasema Õiguse mainet.
Käesolevas asjas puuduvad tõendid, mis kinnitaksid Reglemendi p-s 15.5 esitatud asjaolusid,
näidates Registreerija õigust või õigustatud huvi olemasolu vaidlustatud domeeninimele.
Samuti puuduvad mistahes muud tõendid, mis kinnitaksid antud asjaolusid.
Esitatud tõenditest nähtub, et veebilehel www.pinterest.ee puudus asjakohane sisu, pigem
annab veebilehel esitatud info vihjeid, et domeeninimi oli registreeritud selle müügi
eesmärgil, mistõttu Registreerija tegelikult ei kasutanud domeeninime seoses kaupade või
teenuste pakkumisega. Lisaks ei ole sõna „pinterest“ puhul tegemist kirjeldava või tavapärase

tähisega, mis võiks anda alust eeldada Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu
domeeninimele. Antud asjaoludest lähtuvalt tuleb järeldada, et Registreerija on registreerinud
vaidlustatud domeeninime kavatsusega ära kasutada Vaidlustaja või tema Varasema Õiguse
mainet. Samuti ei ole Vaidlustaja seotud Registreerijaga, millest võib järeldada, et Vaidlustaja
ei ole andnud nõusolekut domeeninime pinterest.ee registreerimiseks ja kasutamiseks.
Sellest tulenevalt ning Komisjonile teadaolevate asjaolude ja tõendite alusel, ning
Registreerija vastuse puudumisel, teeb Komisjon järelduse, et Registreerijal puudub õigus või
õigustatud huvi domeeninimele ning on täidetud Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus.
Kuna Vaidlustusavaldus tuleb rahuldada, ei analüüsi Komisjon täiendavalt kas Reglemendi ps 15.4(b) sätestatud alternatiivne tingimus on täidetud.
6.

KOMISJONI OTSUS

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8 otsuse:
anda domeeninimi pinterest.ee üle Vaidlustajale Pinterest, Inc.
Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) täidab otsuse
viivitamatult pärast 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest arvates, välja arvatud
juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu
ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumääruse.
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