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Vaidlustusavaldused nr 1773 ja 1774 –
kaubamärkide „VICTOR“ (taotlused nr
M201700956 ja M201700953)
registreerimise vaidlustamine

Vaidlustaja CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE société par actions simplifiée (esindaja
patendivolinik Riina Pärn) on 07.07.2020 esitanud tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka
komisjon) vaidlustusavalduste nr 1773 (mille esemeks on kaubamärgitaotlus nr M201700956) ja 1774
(mille esemeks on kaubamärgitaotlus nr M201700953) tagasivõtmise avaldused. Seoses
vaidlustusavalduste tagasivõtmisega kuuluvad vaidlustusavalduste nr 1773 ja 1774 menetlused seega
komisjoni koosseisu eesistuja ainuisikulise otsusega lõpetamisele kooskõlas tööstusomandi
õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 47 lg-ga 1 ja § 54 lg 3 p-ga 1.
Vaidlustaja on ühtlasi esitanud taotlused tagastada pool vaidlustusavalduste nr 1773 ja 1774
esitamisel tasutud riigilõivudest (s.o summas 2 x 80 eurot). Vaidlustaja osutab seejuures
kaubamärgiseaduse (KaMS) § 72 lg-le 14 ning TÕAS § 482 lg-le 4 ja § 54 lg 3 p-le 1, mille koosmõjust
tuleneb, et vaidlustajal on õigus pool vaidlustusavalduse esitamisel tasutud riigilõivust tagasi saada,
kui menetlus lõpetatakse enne leppeperioodi lõppemist muu hulgas seetõttu, et vaidlustusavaldus
võetakse tagasi.
Vaidlustaja taotlused tasutud riigilõivudest poole tagastamiseks tuleb jätta rahuldamata, kuna
käesoleval juhul ei ole vaidlustusavaldusi nr 1773 ja 1774 tagasi võetud ja nende menetlusi ei lõpetata
enne leppeperioodide lõppemist. TÕAS §-s 482 sätestatud (vaidlustus)avalduse leppeperiood on
iseseisev õiguse instituut, mis jõustus TÕAS 01.04.2019 redaktsiooniga. Tegemist on alates
01.04.2019 esitatavate (vaidlustus)avaldustega seoses seadusega kohustuslikus korras ette nähtud
kahekuulise (pikendatav maksimaalselt kokku 12 kuuni) perioodiga, mis on mõeldud vaidlusele
rahumeelse lahenduse leidmise võimaldamiseks. See erineb nii enne 01.04.2019 olemas olnud kui ka
käesoleval ajal eksisteerivast menetluse peatamise võimalusest menetlusosaliste enda initsiatiivil
esitatava ühise avalduse alusel (TÕAS § 54 lg 1), näiteks seoses menetlusosaliste vaheliste
läbirääkimistega. Vaidlustusavaldused nr 1773 ja 1774 on esitatud 01.08.2018, s.o enne leppeperioodi
instituudi sätestanud TÕAS 01.04.2019 redaktsiooni jõustumist. Seega ei kohaldu vaidlustusavalduste
nr 1773 ja 1774 suhtes käesoleval ajal ega ole ka kunagi kohaldunud TÕAS § 482 kohane
leppeperiood.

Eeltoodud asjaoludel
otsustan:
- lõpetada vaidlustusavalduste nr 1773 ja 1774 menetlused seoses vaidlustusavalduste
tagasivõtmisega. Kooskõlas TÕAS § 47 lõikega 1 on vaidlustusavaldused tagasi võetud
vastavate avalduste komisjoni saabumise päevast arvates;
- jätta rahuldamata vaidlustaja taotlus tagastada pool vaidlustusavalduste esitamisel

tasutud riigilõivudest.
Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse
menetlusosalistele § 62 lõikes 2 sätestatu kohaselt.
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Käesoleva otsuse võib sellega mitte nõustunud menetlusosaline vaidlustada kooskõlas TÕAS §-s 641
sätestatuga, esitades ühe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates kaebuse Harju Maakohtule. Kaebuse
esitanud menetlusosaline teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub
otsus ühe kuu möödumisel otsuse teatavakstegemisest. Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda
menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub otsus vastava
kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.
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