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Vaidlustusavaldus nr 2068 – kaubamärgi „MATE MATE 
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vaidlustamine 

 

  

 
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 1 alusel, 
arvestades vaidlustusavalduse aluseks oleva EL kaubamärgi nr 018022875 suhtes toimuvat 
vaidlustusmenetlust Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis, 
 
otsustan peatada vaidlustusavalduse nr 2068 menetluse vaidlustusavalduse aluseks oleva 
Euroopa Liidu kaubamärgi nr 018022875 suhtes tehtava lõppotsuse jõustumiseni. 
 
Vaidlustajal on palutud menetluse peatamise aluse äralangemisest komisjonile viivituseta 
teatada. 
 
Vaidlustusavaldus nr 2068 on esitatud 8.12.2021 Thomas Henry GmbH, DE (esindaja 
pa¬ten¬di¬vo¬li¬nik Aivo Arula) poolt varasema EL kaubamärgi „MATE MATE + kuju“ alusel ning 
toetudes vaidlustatud kaubamärgi äravahetamiseni sarnasusele vaidlustaja varasema kaubamärgiga 
(KaMS § 10 lg 1 p 2). Komisjon toimetas menetlusse võetud vaidlustusavalduse vaidlustatud 
kaubamärgi omanikku esindavale patendivolinikule kätte. Vaidlustatud kaubamärgi omanik ei ole 
komisjonile teatanud, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu komisjon kohaldab 
kooskõlas TÕAS § 484 lõikega 1 kiirendatud menetlust.  
 
Varasema kaubamärgi suhtes jätkub EUIPO-s tühistamismenetlus. Vaatamata vaidlustatud 
kaubamärgi omaniku soovi puudumisele vaidlustusavaldusele vastu vaielda ja seega kiirendatud 
menetluse kohaldamisele ei saa komisjon teha otsust vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitset välistavate 
suhteliste asjaolude kohta, mis esinevad väidetavalt seoses varasema kaubamärgiga, mille kehtivus 
eeskätt vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval (8.06.2021) ole ühemõtteliselt kindel. 
Eeltoodust tulenevalt ning lähtudes TÕAS § 54 lõikest 1 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 356 
lõikest 1 peatab komisjon omal algatusel vaidlustusavalduse nr 1954 lõppmenetluse kuni EL 
kaubamärgi nr 018022875 tühistamismenetluses lõppotsuse jõustumiseni. 
 
Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse 
vaidlustajale § 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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