
PATENDIAMET 
TÖÖSTUSOMANDI 

APELLATSIOONIKOMISJON 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Aadress: Telefon: Faks: 
Toompuiestee 7 627 7942 645 1342 
15041 Tallinn e-mail: toak@epa.ee http://toak.epa.ee/ 

 

Ainuisikuline otsus nr 2108-p 

Menetluse peatamine 
  

 
Tallinn, 27.05.2022 

 
 
Vaidlustusavaldus nr 2108 – rahvusvahelisele kaubamärgile 
„KWAI“ (reg nr 1621113) klassis 35 õiguskaitse andmise 
vaidlustamine 

 

  

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 1 alusel 
 
otsustan peatada vaidlustusavalduse nr 2108 menetluse kuni EL kaubamärgi „K.WAY + kuju“ 
(reg nr 018402957) suhtes toimuvas tühistamismenetluse lõppemiseni lõpliku lahendiga. 
Vaidlustusavalduse nr 2108 eelmenetluse algamise kuupäev määratakse menetluse jätkamisel. 
 
Vaidlustusavalduse menetlus on leppeperioodi staadiumis. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon 
(komisjon) on edastanud WIPO kaudu teate vaidlustatud kaubamärgi omanikule Beijing Dajia Internet 
Information Technology Co., Ltd., CN, et ta nimetaks oma esindaja menetluses hiljemalt 7.7.2022. 
18.05.2022 on patendivolinik Kaie Puur komisjonile teatanud, et tema esindab omanikku ja et omanik 
soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Arvestades, et need asjaolud said teatavaks ühekorraga, ei 
ole vaidlustusavalduse nr 2108 menetluses läbitud leppeperioodi, mille eesmärk TÕAS § 482 lõike 1 
mõttest tulenevalt on võimaldada menetluse pooltel jõuda lahenduseni enne formaalse eelmenetluse 
algust. Enne eelmenetluse algust menetluse lõppemise korral on muuhulgas vaidlustajal õigus saada 
tagasi pool makstud riigilõivust, vastavalt seaduses sätestatule. Kui eelmenetlust alustada otsekohe 
(või menetluse jätkamisel automaatselt), kaotaks vaidlustaja selle võimaluse ning mõlemad pooled 
võimaluse läbirääkimisteks või muul viisil ise vaidluse lahenduse leidmiseks, milleks ju leppeperiood 
on ette nähtud. 
 
18.05.2022 kirjas esitas omaniku esindaja ühtlasi taotluse vaidlustusmenetluse peatamiseks TÕAS § 
54 lg 1 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 356 lg 1 alusel, kuivõrd EL kaubamärgi „K.WAY + 
kuju“ (reg nr 018402957, vastandatud kaubamärk), millel vaidlustusavaldus põhineb, suhtes on 
alustatud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) tühistamismenetlust. Omanik palus 
komisjonil menetlus peatada kuni tühistamismenetluse lõppemiseni. EUIPO kaubamärkide 
andmebaasist nähtuvalt on omanik 11.04.2022 esitanud vastandatud kaubamärgi suhtes 
tühistamisavaldus. Kuna vaidlustusavaldus nr 2108 on esitatud suhtelistel kaubamärgi õiguskaitset 
välistavatele asjaoludele ja konkreetselt vastandatud kaubamärgile toetudes, ei saa selle 
vaidlustusavalduse suhtes menetlust jätkata, kuni ei ole selgunud vastandatud kaubamärgi kehtivus. 
Seega on TÕAS § 54 lõikest 1 ja TsMS § 356 lõikest 1 lähtudes põhjendatud menetluse 2108 
peatamine kuni EL kaubamärgi nr 018402957 kehtivuse osas tehtava otsuse jõustumiseni. 
 
Komisjon märgib, et kui vastandatud kaubamärk jääb kehtima, võidakse EUIPO tühistamismenetluse 
tulemusena tehtavas lahendis siiski täpsustada selle kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste 
loetelu. Tagamaks menetluse pooltel neid võimalikke uusi asjaolusid arvesse võtta, jätkub 
leppeperiood pärast vaidlustusavalduse nr 2108 menetluse jätkamist menetluse jätkamise otsuses 
antava tähtaja jooksul. 
 
Menetlusosalistel on palutud menetluse peatamise aluse äralangemisest komisjoni viivituseta 
teavitada. 
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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. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
 
Tanel Kalmet 
Koosseisu eesistuja 
 


