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Tallinn, 23.12.2019 

Vaidlustusavaldus nr 1835 –
kaubamärgi „DOGZ RECORDZ
+ kuju“ (taotlus nr M201801068)
registreerimise vaidlustamine

Vaidlustaja HMV (Brands) Limited, GB, keda esindab patendivolinik Ingrid Matsina, esitas 11.07.2019
vaidlustusavalduse kaubamärgi „DOGZ RECORDZ + kuju“ (taotluse esitamise kuupäev 27.09.2018),
millele on taotletud kaitset klasside 9 (helikandjad) ja 35 (spetsialiseerimata jae- ja hulgimüük) suhtes,
registreerimise vastu taotleja Dogz Recordz OÜ nimele. Teade kaubamärgi registreerimise otsuse
kohta oli avaldatud 03.06.2019. 

Vaidlustaja on viidanud oma varasematele õigustele – EL kujutiskaubamärgile nr 001179316, mille
taotluse esitamise kuupäev on 20.05.1999 ja mis on kaitstud mh klassis 9; EL kujutiskaubamärgile nr
004530151, mille prioriteedikuupäev on 07.01.2005; EL kujutiskaubamärgile nr 004530176, mille
prioriteedikuupäev on 07.01.2005; EL kujutiskaubamärgile nr 008741415, mille prioriteedikuupäev on
08.12.2009; EL kujutiskaubamärgile br 011230091, mille taotluse esitamise kuupäev on 08.01.2013;
EL kaubamärgile „DOG AND GRAMMOPHONE“ nr 003051497, mille taotluse esitamise kuupäev on
11.02.2003; EL kaubamärgile „HMV + kuju“ nr 004527891, mille prioriteedikuupäev on 07.01.2005; EL
kaubamärgile „HMV + kuju“ nr 004527925, mille prioriteedikuupäev on 07.01.2005; kõik vastandatud
kaubamärgid peale esimese on kaitstud mh klassides 9 ja 35.

Vaidlustaja nõue on tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-st
2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldus võeti 18.07.2019 tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi komisjon)
menetlusse ja toimetati kätte taotlejale. Taotleja teatas 18.07.2019 komisjonile, et ta
vaidlustusavaldusele vastu ei vaidle ja soovib Dogz Recordz logo taotluse maha võtta. 

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 5 kohaselt juhul, kui teine
menetlusosaline teatab komisjonile, et ta ei vaidle avaldusele vastu, või tunnustab menetluses enda
vastu esitatud nõuet, rahuldatakse avaldus otsust põhjendamata komisjoni koosseisu eesistuja
ainuisikulise otsusega. Kuna komisjonil on ainus liige, on ta ühtlasi koosseisu eesistuja. Viidatud
paragrahvi lõike 3 punkti 5 alusel menetlus lõpetatakse. TÕAS § 61 lg 2 kohaselt teeb komisjon otsuse
vastavalt TÕAS-s ja tööstusomandi seadustes sätestatule. KaMS § 41 lg 3 kohaselt
vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja
teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse. 

Eeltoodust tulenevalt otsustan

- lõpetada vaidlustusavalduse nr 1835 menetlus vaidlustusavalduse rahuldamisega, 
- tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „DOGZ RECORDZ + kuju“ (taotlus nr M201801068)
registreerimise kohta ning 
- keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.

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.  aebuse
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. 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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Esimees


