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Ainuisikuline otsus nr 2145-p 

Menetluse peatamine 
  

 

Tallinn, 15.09.2022 
 

 
Vaidlustusavaldus nr 2145 – kaubamärgi 
„VALDOR + kuju“ (taotlus number 
M202200224) registreerimise vaidlustamine 

 

  

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lõike 1 ja tsiviilkohtumenetluse 
seadustiku (TsMS) § 356 lõike 1 alusel, 
 
- arvestades taotleja HUNGERIT Zrt. (esindaja patendivolinik Kadri Aua) tööstusomandi 
apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) 08.09.2022 esitatud taotlust vaidlustusavalduse nr 2145 
menetluse peatamiseks seoses sellega, et vaidlustusavalduses vaidlustaja CATTEL S.P.A. SOCIETA’ 
UNIPERSONALE (esindaja patendivolinik Ljubov Kesselman) ainsa varasema õigusena märgitud 
Euroopa Liidu (EL) kaubamärgi „VALDORA + kuju“ (EUTM nr 011207289) kehtivus on Euroopa Liidu 
Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) vaidlustatud ning vastav menetlus on käesoleval ajal pooleli, 
- arvestades, et vaidlustaja ei ole esitanud komisjoni menetluse peatamisele vastuväiteid (komisjon 
palus vaidlustajal hiljemalt 14.09.2022 teada anda, milline on vaidlustaja seisukoht menetluse 
peatamise osas, kuid vaidlustaja seisukohta ei esitanud), 
- arvestades, et komisjon ei pea võimalikuks teha otsust taotleja kaubamärgi „VALDOR + kuju“ 
õiguskaitset välistavate asjaolude kohta, mis väidetavalt esinevad seoses varasema kaubamärgiga 
„VALDORA + kuju“, kui viimase kehtivus (kehtima jäämine) ei ole käesoleva aja seisuga ühemõtteliselt 
kindel, mistõttu arvestades TsMS § 356 lõikes 1 sätestatut sõltub komisjoni otsus teisest õigussuhtest, 
mille olemasolu peab tuvastama teises haldusmenetluses (s.o EUIPO menetluses), 

 
otsustan peatada vaidlustusavalduse nr 2145 menetluse kuni EL kaubamärgi nr 011207289 
kehtivuse vaidlustamise menetluses tehtava lõpliku otsuse jõustumiseni. 
 
Menetlusosalistel on palutud menetluse peatamise tinginud asjaolu äralangemisest 
komisjonile viivituseta teatada. 
 
Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse 
menetlusosalistele § 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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