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Menetluse peatamine 
 

  Tallinn, 27.05.2022 
 
Vaidlustusavaldus nr 1973 – kaubamärgi „GRAINOFF + kuju“ 
(taotlus nr M202000438) registreerimise vaidlustamine 

 

  

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 1 alusel, arvestades 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) §-s 355 sätestatut, 
 
otsustan peatada vaidlustusavalduse nr 1973 menetluse kuni vaidlustatud kaubamärgi taotleja, 
Ukraina äriühingu OLIMP-CONSULT LIMITED LIABILITY COMPANY, ja teda menetluses 
esindava patendivoliniku vahelise suhtluse taastumiseni. 
 
16.05.2022 esitas vaidlustatud kaubamärgi taotleja OLIMP-CONSULT LIMITED LIABILITY 
COMPANY, UA esindaja patendivolinik Maria Silvia Martinson taotluse menetluse nr 1973 
peatamiseks, märkides, et kaubamärgiomanikuga [s.t taotlejaga] kontakteerumine, sh tähtaegsete 
juhiste saamine on raskendatud tulenevalt keerulisest poliitilisest olukorrast kaubamärgiomaniku 
asukohariigis Ukrainas. 
 
TÕAS § 54 lg 1 võimaldab apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujal avalduse menetluse oma 
ainuisikulise otsusega peatada enda algatusel või menetlusosalise avalduse alusel 
tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud menetluse peatamise alustel või menetlusosaliste ühise 
avalduse alusel. TsMS § 355 kohaselt võib kohus poolest tuleneval mõjuval põhjusel menetluse 
peatada kuni põhjuse äralangemiseni. Komisjon leiab, et Vene Föderatsiooni agressioon Ukraina 
vastu on otseselt (sõjaline tegevus ja okupatsioon ning kaitsetegevuses osalemine) ja kaudselt 
(ulatuslik põgenemine agressioonist puudutatud alalt ja kogu riigist, kommunikatsioonihäired jm) 
tekitanud olukorra, mida on alust lugeda mõjuvaks põhjuseks menetluse peatamiseks. Ei ole ette 
näha, millal olukord normaliseerub. Seega on põhjendatud menetluse peatamine, kuni taotleja 
esindaja ja taotleja seadusliku esindaja vaheline otsene või kaudne kontakt on menetluse jätkumist 
võimaldavas ulatuses taastunud. 
 
Taotleja esindajal on palutud hiljemalt iga kuue kuu möödumisel kontrollida, kas taotleja seadusliku 
esindajaga on võimalik kontakteeruda ulatuses, mis lubab menetlust jätkata. Menetlusosalistel on 
palutud menetluse peatamise aluse äralangemisest komisjoni viivituseta teavitada. 
 
Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse 
vaidlustajale ning omaniku esindajale § 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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