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Avaldus nr 1899 –
rahvusvahelisele kaubamärgile
„ORANGE COLLECTION PRO +
kuju“ (reg nr 1459063)
õiguskaitse andmise
vaidlustamine klassis 9

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 3 punkti 1 ja § 482 lõike 4 alusel,
arvestades vaidlustaja Orange Brand Services Limited poolt 15.07.2020 esitatud vaidlustusavalduse
tagasivõtmise avaldust ning asjaolu, et menetlus lõpetatakse enne leppeperioodi lõppemist, otsustan
lõpetada vaidlustusavalduse nr 1899 menetlus. Kooskõlas TÕAS § 47 lõikega 1 on
vaidlustusavaldus tagasi võetud vastava avalduse apellatsioonikomisjoni saabumise päevast
arvates.
Vaidlustajal on kooskõlas TÕAS § 482 lõikega 4 õigus pool avalduse esitamisel tasutud
riigilõivust (80 eurot) tagasi saada.
Komisjon võttis vaidlustusavalduse nr 1899 menetlusse 05.03.2020. Patendiamet edastas omanikule
Euro Games Technology Ltd. vaidlustusavalduse esitamise kohta teate Maailma Intellektuaalomandi
Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel, vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise
Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni
menetluses hiljemalt 08.06.2020. Kuigi omanik ei ole oma esindajat teatanud, on ta vaidlustusavaldust
tunnistanud ja vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelust klassi 9 kuuluvad kaubad kustutanud ilma
menetluses leppeperioodi (TÕAS § 482) kohaldamata ning seega ka enne selle lõppemist. Kui omanik
oleks teatanud komisjonile oma esindaja ja komisjon oleks kohaldanud leppeperioodi ning selle
kulgemise ajal oleks toimunud vaidlustatud kaubamärgist loobumine asjassepuutuvate kaupade
suhtes, oleks kohaldunud TÕAS § 482 lõikes 4 sätestatu otseselt. Kuigi leppeperioodi ei kohaldatud, ei
oleks TÕAS § 482 lõike 4 mõttega – vähendada vaidlustaja kulusid juhul, kui sisulise vaidluse
lahendamiseni komisjonis ei jõuta – kooskõlas vaidlustaja tasutud riigilõivust poole tagastamata
jätmine.
Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse avaldajale
§ 62 lõikes 2 sätestatu kohaselt.
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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