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Vaidlustusavaldus nr 1842 –
kaubamärgi „Lumina + kuju“
( t a o t l u s n r M 2 0 1 80 0 0 5 6 )
registreerimise vaidlustamine

Vaidlustaja OÜ San Miguel, keda esindab patendivolinik Almar Sehver, esitas 03.08.2019
vaidlustusavalduse kaubamärgi „Lumina + kuju“ (taotluse esitamise kuupäev 22.01.2018), millele on
taotletud kaitset klasside 36 (Kinnisvaratehingud; kinnisvaraarendus; kinnisvarateenused; kinnisvara
üürimine, rentimine; kinnisvara haldamine; kinnisvaraalased konsultatsioonid; kinnisvara finants-
hindamine; kinnisvara ostu finantseerimine) ja 37 (Kinnisvara arenduse teenused (ehitus)) suhtes,
registreerimise vastu taotleja AS Oma Ehitaja, keda esindab patendivolinik Kalev Käosaar, nimele. 

Teade kaubamärgi registreerimise otsuse kohta oli avaldatud 03.06.2019. 

Vaidlustaja on viidanud oma varasemale kaubamärgile „lumína KVARTAL + kuju“ reg nr 56606
(taotluse esitamise kuupäev 03.04.2017), mis on kaitstud mh klassides 36 ja 37. 

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

Vaidlustusavaldus võeti 22.08.2019 tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi komisjon) menet-
lusse ja toimetati kätte taotlejale. 

Taotleja esindaja teatas 18.10.2019 komisjonile, et taotleja ei vaidle avaldusele vastu. 

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 5 kohaselt juhul, kui teine menetlus-
osaline teatab komisjonile, et ta ei vaidle avaldusele vastu, või tunnustab menetluses enda vastu esi-
tatud nõuet, rahuldatakse avaldus otsust põhjendamata komisjoni koosseisu eesistuja ainuisikulise
otsusega. Kuna komisjonil on ainus liige, on ta uhtlasi 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 täieli-
ku rahuldamise korral tuhistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta
uue otsuse. 

Eeltoodust tulenevalt otsustan

- lõpetada vaidlustusavalduse nr 1842 menetlus vaidlustusavalduse rahuldamisega, 
- tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Lumina + kuju“ (taotlus nr M201800056) regist-
reerimise kohta ning 
- keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.

Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse menetlus-
osalistele § 62 lõikes 2 sätestatu kohaselt.
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Käesoleva otsuse võib sellega mitte nõustunud menetlusosaline vaidlustada kooskõlas TÕAS §-s 641

sätestatuga, esitades uhe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates kaebuse Harju Maakohtule.  aebuse
esitanud menetlusosaline teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub
otsus uhe 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) 

Tanel Kalmet 
Esimees


