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Vaidlustusavaldus nr 1983 –kaubamärgi 
„VIKINGS BEER + kuju“ (taotlus nr M202000532) 
registreerimise vaidlustamine 

 

  
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 484 lõike 2 alusel otsustan 
 
lükata vaidlustusavaldus nr 1983 tagasi. 
 
Vifilfell hf, IS (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik I. Matsina) esitas 1.12.2020 vaidlustus-
avalduse kaubamärgi „VIKINGS BEER + kuju“ (taotlus nr M202000532) registreerimise vaidlus-
tamiseks Fintexest OÜ nimele. Vaidlustusavalduses oli märgitud, et vaidlustaja toetub varasemale 
kaubamärgile „VIKING“ (reg nr 57063) ja vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus kauba-
märgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja nõudis vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitse tühis-
tamist. Vaidlustaja soovis esitada nõude põhjendused ja tõendid menetluse jooksul. 
 
Apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) võttis 15.12.2020 vaidlustusavalduse nr 1983 menetlusse 
ning toimetas selle vastavalt TÕAS § 481 lõikele 2 kätte taotlejale. Taotlejale teatati TÕAS § 482 lõikes 
2 sätestatud kohustusest teavitada komisjoni hiljemalt 11.03.2021 sellest, kas ta soovib vaidlustus-
avaldusele vastu vaielda. 
 
11.03.2021 teatas taotlejat esindav patendivolinik L. Kesselman komisjonile, et ta esindab taotlejat 
ning taotleja soovib vaidlustusavalduse nr 1983 menetluses osaleda. 
 
12.03.2021 teatas komisjon vaidlustajale vaidlustusavalduse eelmenetluse algusest ja taotleja soovist 
vaidlustusavaldusele vastu vaielda ning andis kooskõlas TÕAS § 483 lõikega 1 kahekuulise tähtaja 
avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks. Põhjenduste ja tõendite esitamise 
või täiendamise tähtpäevaks oli 13.05.2021. Vaidlustaja kinnitas teate kättesaamist 15.03.2021. 
 
Vaidlustaja ei ole esitanud määratud tähtpäevaks vaidlustusavalduse põhjendusi ega täiendusi ega 
tõendeid. 
 
Kuna vaidlustaja ei ole esitanud vaidlustusavalduse põhjendusi ja tõendeid avalduses ega TÕAS § 
483 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul, lükatakse avaldus komisjoni koosseisu eesistuja ainuisikulise 
otsusega põhjendamatuna tagasi. 
 
Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse menetlus-
osalistele § 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 tege-
mata, jõustub otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.  
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Koosseisu eesistuja 


