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Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein 
Laaneots, Triin Muuk-Adrat, vaatas läbi Social Fashion Company GmbH, DE (edaspidi avaldaja; 
esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) 9.02.2022 avalduse kaubamärgi „Å + kuju“ (edaspidi vaidlusta-
tud kaubamärk; reg nr 38482, taotluse esitamise kuupäev 21.10.2002) omaniku ÅHLÉNS AB, SE 
(esindaja patendivolinik Olga Treufeldt) ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse. 
 
Vaidlustatud kaubamärk ja sellega tähistatavad kaubad ja teenused: 

 
 

Klass 3 Pleegitusained, riidepehmendid ja teised pesuained; plekieemaldid; kingaviks ja tei-
sed kinga- ja saapahooldusvahendid; põrandavaha; puhastus-, poleer-, küürimisained, abra-
siivtöötlusvahendid; liivapaber ja liivapaber-küüneviilid; seebid; tualettkemikaalid; parfümee-
riatooted, eeterlikud õlid, lõhnaainekotid pesu lõhnastamiseks; deodorandid isiklikuks tar-
beks; kosmeetikatooted ja meigivahendid; päevitusõlid ja päevituspiimad; meigieemaldid; 
tualettveega immutatud salvrätid; küünehooldusained; tehisküüned, tehisripsmed; kosmeetili-
sed pliiatsid; karvaärastusained; kosmeetilised vannipreparaadid; vatt ja kosmeetilised vatiti-
kud; šampoonid ja teised juuksehooldusvahendid, k.a juuste värvimis- ja toonimisained; ra-
seerained; loomašampoonid; hambapulbrid ja -pastad, k.a meditsiinilised hambapastad, suu-
veed (v.a mittemeditsiinilised). 
Klass 5 Vitamiin- ja mineraalpreparaadid; peavaluvaigistid; lahtistid; taimeteed; meditsiinili-
sed dieettoidud ja -joogid; meditsiiniline närimiskummi; antiseptikumid ja antiseptiline vatt; 
meditsiiniline vatt; haavalõuend; plaastrid ja sidemematerjalid; raviteip; täidetud esmaabikar-
bid; hügieenisidemed, -tampoonid ja püksikute hügieenilised siselapid; pidamatushaigete si-
demed; meditsiinilised nahakreemid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised hambapastad ja 
suuveed; silmakompressivedelikud; jalgade higistusvastased ja naha induratsioonivastased 
ravimid; konnasilmarõngad ja konnasilmaeemaldid; käsnapliiatsid; meditsiinilised šampoo-
nid; kontaktläätsede puhastusvahendid ja kontaktläätsevedelikud; hambakleebid; õhuvärs-
kendusained; kärbsepaber; koitõrjepreparaadid; keemilised kahjuritõrjevahendid; putukatõr-
ješampoonid loomadele. 
Klass 8 Käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid; käsi-tööriistade saelehed; insektitsiidipritsid ja -
aurustid (käsi-tööriistad); lõikeriistad; metallist noateritid; noad, kahvlid ja lusikad; aedvilja-
hakkurid ja -viilustid; plekkpurgiavajad (v.a elektrilised); vööl kantavad külmrelvad; pardlid, 
raseerterad, juukselõikusmasinad; elektrilised ja mitteelektrilised karvaärastusvahendid; küü-
neviilid, pintsetid, maniküüri- ja pediküürikomplektid. 
Klass 9 Laboriseadmed ja -riistad; mikroskoobid; elektriseadmed; akud ja akulaadurid, päike-
sepatareid; elektrilised vargustõrjeseadmed; uksesilmad; elektrilised jootetõlvikud; elektrili-
sed uksekellad; elektrilised triikrauad; elektrilised lokitangid; kompassid; kaamerad, foto- ja 
optikaseadmed ja -riistad, binoklid, luubid, päikeseprillid, prillid, prilliraamid, prillitoosid, prilli-
paelad, optilised läätsed, kontaktläätsed, läätsevutlarid; mõõtelindid, loodid; kaalumis-, mõõ-
te-, signalisatsiooni- ja päästevahendid ning -seadmed, kontrollivahendid ja -seadmed (v.a 
meditsiinilised); helkurid jalakäijatele, ohukolmnurgad; päästevestid, ujukid (ujumis- ja sup-
lusvahendid); kaitsekiivrid; baromeetrid, termomeetrid (v.a meditsiinilised); õppevahendid; 
heli või kujutise salvestus-, edastus- või taasesitusaparatuur; kõlarid; elektroonilised, optili-
sed või magnetandmekandjad; heliplaadid, laserplaadid, videosalvestised; arvutusmasinad; 
infotöötlusseadmed ja arvutid; faksid, modemid, printerid, kopeerimismasinad; arvutitarkvara; 
mänguseadmed (teleriga kasutamiseks); suitsuandurid; tulekustutusseadmed. 
Klass 11 Valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötlusseadmed, ja-
hutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed; ehispurskkae-
vud; pesuruumide kätepesukausid, klosetid ja klosetiistmed; vanni- ja saunaseadmed; dušid; 
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dušikabiinid; ventilaatorid (kliimaseadmed); külmutid; külmkapid; keetlid ja küpsetid, kuuma-
õhuahjud, tuletõkkevõred, röstimisseadmed, grillid; gaasisüüteseadmed; elektrilised keetlid; 
elektrilised fondüünõud; elektrilised kohvikeetlid ja kohvimasinad; röstrid; elektrilised vahvli-
küpsetid; elektrilised tekid ja soojenduspadjad (v.a meditsiinilised); juuksekuivatid; elektripir-
nid, helendavad valgustorud; elektrilised taskulambid; jõulupuu elektriküünlad. 
Klass 16 Paber ja papp; pakkepaber; paber- ja plastkotid; plastist mullpakendid, plastikaat 
(pakkematerjal); tualettpaber ja majapidamispaber; paberkäterätid; ühekorramähkmed (pa-
berist ja tselluloosist); paberist salvrätikud, pabertaskurätid; filterpaber, kohvifiltrid; mikrolai-
neahjukotid või kotid teistes ahjudes kasutamiseks; paberlaudlinad, -linikud ja -lauasalvräti-
kud; paberlipud; paberrulood; paber- ja pappkarbid; raamatud; ajalehed, perioodika, plakatid, 
siirdepildid, trükised, postkaardid, õnnitluskaardid, teatekaardid, järjehoidjad, plangid, etiketid 
(v.a tekstiilist), märkmikud, brošüürid, kirjaplokid (pabertooted), almanahhid, laulikud, noodi-
vihikud ja teised trükitooted; kirjatarbed (kirjutus- ja kantseleitarbed), kirjutus- ja joonestustar-
bed; paberinoad; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); värvilindid; aadressi- ja 
frankeerimismasinad; margid, ümbrikud; majapidamis- ja kantseleiliimid; tikandite mustrile-
hed ja rõivaste lõikelehed; gloobused, maakaardid, merekaardid; dokumendikaaned, -mapid, 
köitmikud, kirjakorvid, raamatutoed; fotod; fotode kadreerimisseadmed; albumid; modelleeri-
mispastad; värvipintslid, maalilõuendid, molbertid, akvarellid, graafikatrükised; värvikarbid; 
õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); mängukaardid; trükitüübid; toaakvaariumid. 
Klass 18 Nahk ja tehisnahk; loomanahad ja karusnahad; toornahk; vorstisooled; loomaoheli-
kud ja -kaelarihmad; piitsad ja rakmed; nahklõad; nahast või nahkpapist karbid; kotid, käeko-
tid, diplomaadikohvrid, kirjamapid, ostukotid, koolikotid, seljakotid, jahikotid, rannakotid, töö-
riistakotid, rõivakotid, reisikohvrid ja reisikotid; nessessäärid (täitmata); rahataskud, rahako-
tid; juhiloa-, krediitkaarditaskud ja muude sarnaste kaartide taskud; võtmehoidjad (nahktoo-
ted); päikesevarjud, vihmavarjud, vihmavarjutuped; jalutuskepid. 
Klass 20 Mööbel, k.a serveerlauad, kontorimööbel, riiulid, lillelauad, aiamööbel, pargipingid 
ja matkamööbel; höövelpingid; riiulitega kapid, kapid, lukustatavad laekad, kapid, kastid; 
mööbliosad; vihmavarjualused, kübaravarnad; näitusestendid; peeglid, peegelklaas, pildiraa-
mid, kuulutustahvlid; võtmekilbid (võtmete riputamiseks) (v.a metallist), nimeplaadid (v.a me-
tallist); kunsttisleritööd; puit- või plastkarbid; kaminavõred; mittemetallist manused, hinged ja 
lukud; kardinahoidlid (v.a tekstiilist), kardinasidumispaelad, kardinarullikud; sisemised liistru-
lood; tüüblid ja tropid (v.a metallist), toru- või kaabliklipsid (v.a metallist); kaablikinnituskruvid 
(v.a metallist); ridvad (v.a metallist); bambus; puust või plastist redelid; lipuvardad; kirjakastid 
(v.a metallist või kivist); voolikupoolid (v.a metallist või mehaanilised); kinnituspoid (v.a metal-
list); telgivaiad (v.a metallist); tööriistakäepidemed (v.a metallist); veokonteinerid, ladustus-
konteinerid (v.a metallist); laudteed ja kandeplaadid (v.a metallist); tünnid ja vaadid (v.a me-
tallist); pudelistellaazid, pudelisulgurid (v.a metallist); joogikõrred; toiduainete plastkaunistu-
sed; puidust, vahast, kipsist või plastist ehised ja taiesed; merevaik; juveelikarbid (v.a vääris-
metallist); tikkimisraamid, rätsepamannekeenid; rõivaste nagid ja konksud, rõivakatted (la-
dustamiseks); pesupulgad; istmepadjad, padjad, madratsid; õhkpadjad ja õhkmadratsid (v.a 
meditsiinilised); matkamagamiskotid; magamiskotid; korvvoodid, väikelaste mänguaiad; vits-
punutised, rotangkepid, õlgpalmikud, koduloomaasemed ja pesakastid, koerakuudid; looma-
topised. 
Klass 21 Maja- või köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist või sellega kaetud), joogianu-
mad, lauanõud (v.a väärismetallist), vürtsitoosikomplektid (v.a väärismetallist), toiduõli- ja 
äädikamenaazid (v.a väärismetallist), hambaorgid ja hambaorgitoosid (v.a väärismetallist), 
pipraveskid (käsiveskid), kohvikeetlid (v.a elektrilised), mahlapressid (v.a elektrilised), keedu-
potid, küpsetuspannid, jahutid, toidujahutid, soojusisolatsiooniga toidumahutid, jäänõud, kä-
simikserid (v.a elektrilised), veinidegusteerimispipetid, pudeliavajad, küünlajalad ja küünlavõ-
rud (v.a väärismetallist); värvitud klaastooted, kristalltooted, vaasid (v.a väärismetallist), port-
selanist, terrakotast või klaasist kujukesed; pottsepatooted, linnuvannid, lillepotid, lille- ja tai-
metoed (lilleseade), kastekannud, kastekannuvihmutid, kastmisvahendid, toalillelavad; kärb-
sepüünised; putukapüünised; hiirelõksud; toaloomapuurid, loomasöödakünad; puhastusriis-
tad, vaibaklopitsad (käsi-tööriistad); majapidamiskindad; ämbrid; prügikorvid ja prügikastid; 
soojusisolatsiooniga mahutid; käsnad, terasvill, nõuderestid; seemisnahk (puhastamiseks), 
poleerkangad ja -lapid, saapaharjad, kingaliistud, kingalusikad, saapasulased; tualett-tarbed; 
hambaharjad ja muud harjad (k.a elektrilised), kammid (k.a elektrilised), hammaste ja igeme-
te vesipuhastusseadmed, parfüümiaurustid; meigieemaldusvahendid (v.a elektrilised); komp-
lekteeritud kosmeetikakotid, tualett-tarvete karbid; lastevannid; seebikarbid, seebijaoturid, 
metallist pabersalvrätijaoturid; pesulauad, riidekuivatusrestid, triikimislauad; triikimislauakat-
ted; püksipressid, püksipuud. 
Klass 23 Lõngad ja niidid (tekstiilitööstusele). 
Klass 24 Riie, kangad, lipud ja loosungid (v.a paberist), riidest käterätid, kodutekstiil, sauna-
pesu (v.a rõivad), riidest etiketid, flanell- ja pesemiskindad, riidest taskurätid, riidest näorätid; 
riide- või plastikkardinad, riidest kardinahoidlid, portjäärid, draperii; lauakatted, riidest salvrä-
tikud ja kattelinikud, vahariie, voodivaibad, vooditekid ja vatitekid, tekikotid ja padjapüürid 
(k.a paberist), voodikatted, padjakatted ja madratsikatted, reisivaibad, moskiitovõrgud; lahti-
sed mööblikatted, riidest tapeedid. 
Klass 25 Välis- ja siserõivad, spordirõivad ja vabaajarõivad, karusrõivad, vihmarõivad, alus-
pesu, ujumis- ja rannariietus; imikupesu; püksmähkmed, riidemähkmed; peakatted, mütsino-
kad, kõrvaklapid (rõivaste juurde), rihmad (rõivaste juurde), vööd, kinnitusklambrid, kraed, 
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mansetid, muhvid (rõivaste juurde), kaelasallid, rätikud, kaelarätid, käpikud, kindad, lipsud; 
sokid ja sukad, kingad, saapad ja teised jalatsid. 
Klass 26 Paelad ja tikandid, kingapaelad, paelad, lindid, ribad, narmad (pudukaubad), elas-
tikpaelad, tutid ja punutised; lasterakmed; pudukaubad (v.a lõng ja niit), paigad ja sildid teks-
tiilesemete kaunistamiseks ja parandamiseks, tõmblukud, nööbid, prossid, preesid, sõled, 
rinnanõelad (rõivamanused), suled (rõivamanused), lipsuklambrid, käisehoidjad; nööpnõelad 
ja õmblusnõelad, nööpnõelapadjad, õmblustöökarbid, heegelnõelad ja kudumisvardad; juuk-
senõelad, juuksevõrgud, juukserullid, juukseehted, valejuuksed, tupeed, parukad, valehabe-
med; valevuntsid; kunstlilled, kunstvanikud ja -puuviljad. 
Klass 28 Mängud ja mänguasjad, mängude nipsukivid ja mängumärgid, elektronmängud (v.a 
ainult teleriga kasutamiseks); õhupallid, nukud, nukuriided; toaloomade mänguasjad, kalas-
tustarbed, lõdvestusvalmendid, võimlemis- ja spordiriistad ning nende osad, mis kuuluvad 
antud klassi, piljardilauad, lauatenniselauad, rulluisud, purjelauad ja lainelauad, ujumisbas-
seinid (sporditarbed või mänguasjad); hoolauad, trampliinid (spordivahendid); pallid (sport-
mänguvahendid), mängukuulid, spordivõrgud, suusakaabitsad, suusamääre; küünarnuki-, 
põlve-, sääre-, pöialiigese- ja õlakaitsed (sporditarbed), kaitsepadjad (spordiriietuse osad); 
eridisainiga kindad sportimiseks; eridisainiga kotid ja kastid võimlemis- ja spordiriistadele; 
sünteesmaterjalist jõulupuud, jõulupuuehted (v.a valgustusvahendid ja maiustused), kaunis-
tused lihavõttepühadeks, üllatuslelud, mustkunstiseadmed; teatrimaskid. 
Klass 35 Äritegevuse juhtimisabi, äriinfo, andmebaasidesse info kogumine; reklaam; reklaa-
mipinna üürimine, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, kaupade demonstreerimine, 
postimüük, reklaami või müügi modelleerimine; avalikkusega suhtlemine, reklaammaterjalide 
üürimine, näidiste levitamine; turu-uuringud, omahinnaanalüüsid; impordi-ekspordiagentuu-
rid; jaemüügiga seotud kliendiinfo. 
Klass 43 Toitlustamine; restoranid; selverestoranid, toidubaarid, püstijalabaarid, einelauad, 
kafeteeriad; toitlustusteenused, hotellikohtade reserveerimine. 

 
Menetluse käik 
 
Avaldaja on 9.02.2022 esitanud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 53 lg 1 p 3 alusel nõude tunnistada 
kaubamärgi mittekasutamise tõttu vaidlustatud kaubamärgi omaniku ainuõigus täielikult lõppenuks. 
KaMS § 53 lg 1 p 3 kohaselt võib iga isik esitada komisjonile avalduse kaubamärgiomaniku vastu, 
nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui registreeritud kaubamärki ei ole pärast registree-
ringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud. 
KaMS § 17 lg 1 kohaselt on kaubamärgiomanik kohustatud registreeritud kaubamärki tegelikult kasu-
tama registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. 
 
Avaldaja märkis, et talle teadaolevatel andmetel ei ole omanik kaubamärki viie järjestikuse aasta jook-
sul KaMS § 17 tähenduses kasutanud ning ei esine KaMS § 53 lõikes 2 nimetatud asjaolusid. 
 
Komisjon võttis avalduse menetlusse 28.02.2022 ja toimetas selle omanikule kätte. Omaniku esinda-
ja kinnitas avalduse kättesaamist 3.03.2022. Omanikule teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt töös-
tusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 482 lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppepe-
riood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi omanik kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 
5.05.2022, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda. Kuna omanik ei teatanud komisjonile, et ta soovib 
avaldusele vastu vaielda, kohaldab komisjon kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 484 lõikega 1. 
Komisjon võimaldas 6.05.2022 avaldajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hilje-
malt 7.07.2022. Komisjon lisas, et kuna tegemist on ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avaldusega, 
ei eelda komisjon, et avaldaja peaks esitama tõendeid vaidlustatud kaubamärgi mittekasutamise kohta 
(s.t tegemist on ümberpööratud tõendamiskoormisega, kus vaidlustatud kaubamärgi omanik peaks 
esitama tõendeid kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise kohta). 
 
10.05.2022 teatas avaldaja, et talle teadaolevatel andmetel ei ole omanik kaubamärki viie järjestikuse 
aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutanud ja ei esine KaMS § 53 lg 2 nimetatud asjaolusid. 
Kaubamärgiomanik ei ole tõendanud vastupidist. Avaldaja palus tunnistada kaubamärgiomaniku ainu-
õigus registreeringule nr 38482 täielikult lõppenuks. 
 
Komisjon alustas 20.06.2022 avalduse menetluses lõppmenetlust. 
 
 
Komisjoni selgitused ja otsus 
 
Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega, leiab järgmist. 
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KaMS § 17 näeb ette registreeritud kaubamärgi omaniku kohustuse kasutada kaubamärki registreerin-
gus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kuupäev on 
3.11.2003 ning kasutamiskohustust tuleb arvestada sellest kuupäevast lähtudes.  
 
Vastavalt KaMS § 53 lg 1 punktile 3 võib iga isik esitada komisjonile avalduse kaubamärgiomaniku 
vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui registreeritud kaubamärki ei ole pärast re-
gistreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasuta-
tud. Mingit põhjendust ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avaldusele ei pea lisama. 
 
Komisjon selgitab, et avaldaja ei pea esitama KaMS § 53 lg 1 p 3 alusel esitatud ainuõiguse lõppe-
nuks tunnistamise avalduse korral tõendeid selle kohta, et registreeritud kaubamärki ei ole pärast re-
gistreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasuta-
tud. Kaubamärgi kasutamise tõendite, samuti selle mittekasutamise põhjenduste ja tõendite esitamise 
koormus lasub täies ulatuses kaubamärgi omanikul. 
 
KaMS § 55 lõike 2 kohaselt loetakse ainuõiguse lõppenuks tunnistamise korral registreering kehtetuks 
komisjonile avalduse esitamise kuupäevast arvates. Avalduse esitaja võib nõuda ainuõiguse lõppe-
nuks tunnistamist avalduse aluseks oleva asjaolu tekkimise kuupäevast arvates. Komisjon märgib, et 
antud juhul ei ole avaldaja sellekohast nõuet esitanud, mistõttu kohaldub KaMS § 55 lg 2 esimeses 
lauses sätestatu. Avaldus on esitatud 9.02.2022 ning ainuõiguse lõppenuks tunnistamise korral loetak-
se registreering kehtetuks sellest kuupäevast arvates. 
 
Kooskõlas TÕAS § 484 lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul 
viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta 
vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 483 lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alus-
tab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust 
põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu. 
 
Komisjon, tutvunud avalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks avaldaja väi-
teid, et omanik ei ole vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohustust täitnud.  
 
Kooskõlas KaMS § 51 lõikega 2 kustutab Patendiamet omaniku kaubamärgi registrist tagasiulatuvalt 
kuupäeva 9.02.2022 seisuga, kui käesolev otsus on jõustunud. 
 
Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 53 lg 1 punktist 3 ja § 55 lõikest 2, otsus-
tas komisjon: 
 
ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avaldus rahuldada, tunnistada ÅHLÉNS AB ainuõigus 
kaubamärgile „Å + kuju“ (reg nr 38482) lõppenuks alates 9.02.2022 ning lugeda registreering nr 
38482 kehtetuks alates 9.02.2022. 
 
 
Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel 
hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab 
viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu 
möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, 
jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse 
jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
 
Tanel Kalmet    Rein Laaneots    Triin Muuk-Adrat 


