
MAJANDUS— JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM 
TÖÕSTUSOMANDI 

APELLATSIOONIKOMISJON 

OTSUS nr 745-0 
Tallinnas, 29. juulil 2005. a. 

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Edith Sassian (eesistuja), Ker1i Tu1ts ja 
Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Novartis AG, 4002 
Basel, CH vaidlustusavalduse, mis palub tunnistada Patendiameti poolt kaubamärgi 
ВАУСОХ klassis 5 registreeringu nr 11330 Bayer AG nimele kehtetuks. 

Vaidlustusavaldus esitati 21.jaanuaril  2004.а.  ja registreeriti nr 745  а11.  Vaidlustusavaldus 
anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile. 
Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Villu Pavelts, Patendibiiroo LASVET, PK 
3136, 10505 Tallinn.  

Vaidlustusavalduse kohaselt: 
Vaidlustusavalduse esitaja veitsi äriühingu Novartis AG nimele otsustas Patendiamet 

registreerida 2б.augusti12003.a. kaubamärgi BANACOX (taotluse nr  М200201630)  klassis 5 
— bioloogilised ja keemilised preparaadid veterinaarseks kasutamiseks; toidu- ja 
söödalisandid veterinaarseks kasutamiseks (avalduse lisa 1). Nimetatud registreerimise otsuse 
vaidlustas 01.detsembril  2003.х.  apellatsioonikomisjonis Bayer AG (lisa 2 - kaebus 
apellatsioonikomisjoni asjas nr 732). 

Kaubamärk ВАУСОХ on registrisse kantud 02 juunil  1994.а.  (lisa 3). KaMS § 181g 1 
kohaselt on kaubamärgiomanik kohustatud kaubamärki kasutama. KaMS § 19 lg 1 tulenevalt, 
juhul kui kaubamärgiomanik ei ole viie aasta jooksul kaubamärgi registrisse kandmise päevast 
või hiljem katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul ilma mõjuva põhjuseta täitnud KaMS § 
18 nõudeid, on igal asjast huvitatud isikul õigus vaidlustada kaubamärgi registreerimise 
kehtivust. 

Novartis AG- le teadaolevalt ei ole kaubamärgi ВАУСОХ (reg nr 11330) omanik 
Bayer AG seda märki Eestis kasutanud viie aasta jooksul registrisse kandmisest, st ei ole 
täitnud KaMS § 18 nõudeid vähemalt ajavahemikul 02.06.1994.a.-  02.06.1999.а.  Kuna Bayer 
AG on oma kaubamärgile ВАУСОХ tuginedes vaidlustanud Novartis AG kaubamärgi 
BANACOX registreerimise otsuse, siis on vaidlustaja näol tegemist asjast huvitatud isikuga 
KaMS § 191g 1 mõttes. 

Vaidlustusavalduses palutakse kaubamärgi ВАУСОХ registreering nr 11330 
tunnistada täielikult kehtetuks. 

22.jaanuari 2004.а. apellatsioonikomisjoni kirjaga paluti vaidlustatud kaubamärgiomaniku 
esindajal esitada apellatsioonikomisjonile hiljemalt 22.aprilliks 2004.а. kaubamärgi 
kasutamist tõendavad dokumendid. 

22.apri11i1  2004.а.  esitas BAYCOX'i kaubamärgiomaniku esindaja patendivolinik Heinu 
Koitel dokumendid, mis tõendavad kaubamärgi ВАУСОХ kasutamist Eestis: 

AS Magnum Veterinaaria, kes on Bayer AG veterinaarpreparaatide ametlik esindaja 
Eestis kiri 19/94/2994, koos kirjas märgitud lisadega; 
sigadele 	тоеlдид 	veterinaarpreparaadi 	ВАУСОХ 	5%-use 	lahuse 
tootekirjeldus/reklaamibuklett aastast 2003; 
Magnum Veterinaaria AS hinnakiri nr 1/2004, mis sisaldab samuti infot 5%-lise 
ВАУСОХ toote hinna fling tootekirjelduse kohta. 

Aadress: 	 Telefon: 	 Faks: 
Harjull 	 б 256 490 	 б 313 660 
15072 	 e-mail:  toak@mkm.ee  



Selgituseks märgiti, et ВАУСОХ tooteseerias on Eestis kasutatud kaheliigilist 
veterinaariapreparaati: 2,5%-line preparaat lindudele ja 5%-line preparaat sigadele. 
Varasemalt, (90-ndate aastate keskpaiku) oh  i  Eestis kasutusel lindudele тоеlдид ВАУСОХ 
2,5%-line preparaat ning käesoleval ajal on Eestis kasutusel ВАУСОХ 5%-line sigadele 
тоеlдид preparaat. Lisatud dokumendid tõendavad, et kaubamärk ВАУСОХ on Eestis olnud 
kasutusel ajavahemikul  1994.а.-  1996 (nimetatud ajavahemik langeb kokku kaubamärgi 
viieaastase kasutamise kohustusega pärast registreerimist) Kaubamärgi ВАУСОХ järjepidev 
kasutamine on jätkunud ka edaspidi. 

18.juuni  2004.а.  kirjas märkis patendivolinik Vi11u Pavelts, et apellatsioonikomisjonile 
esitatud dokumendid pärinevad aastatest 1994, 1995, 1996 ning 2003 ja 2004. Saтa1 ajal 
sätestab vaidlustusavalduses viidatud KaMS § 19 lg 1, et juhul, kui kaubamärgiomanik ei ole 
viie aasta jooksul kaubamärgi registrisse kandmise päevast või hiljem katkematu viieaastase 
ajavahemiku jooksul ilma mõjuva põhjuseta täitnud KaMS § 18 nõudeid, on igal asjast 
huvitatud isikul õigus vaidlustada kaubamärgi registreerimise kehtivust. Aastate 1996 ja 2003 
vahele jääb piker kui viieaastane periood, mille jooksul kaubamärgi ВАУСОХ kasutamine ei 
leidnud tõendamist. Kuna kaubamärki ВАУСОХ ei ole kasutatud katkematu viieaastase 
perioodi jooksul, siis ei ole kaubamärgiomanik täitnud KaMS § 18 nõudeid ja registreering 
Wicks kehtetuks tunnistada. 

21.juuni 2004.а. kirjas palus apellatsioonikomisjon ВАУСОХ kaubamärgi omaniku 
esindajal esitada hiljemalt 21.09.2004.а. lisadokumendid kaubamärgi kasutamise kohta 
perioodil 1997- 2002 ning oma kirjalik seisukoht. 

21.septembri12004.a. esitas patendivolinik Heinu Koitel lisatõendid: 
- arve saateleht 7/36-4460,  25.03.2003.а.  Pandivere Seafarm ОО-1е Baycox preparaadi 
minimise kohta; 
- arve saateleht 7/36- 2615, 19/02/2003 Linnamäe Peekonile; 
- arve saateleht 7/36- 13319, 30/08/2002 Hinnu Seafarm ОО1е; 
- arve saateleht 7/36-19181, 18/12/2002 Otepää Oskar OÖ-1e; 
- arve saateleht 7/36- 17616, 18/1/2002 Jaan Vainule; 
- väljavõte Magnum Veterinaaria ravimite hinnakirjast 10-12/2002; 
- väljavõte Magnum Veterinaaria ravimite hinnakirjast 1/2003. 

22.detsembril  2004.а.  esitas patendivolinik Vi1lu Pavelts avalduse, mules ta väljendas 
seisukohta, et kaubamärgiomanikule on seadusega antud märgi kasutamise alustamiseks viis 
aastat registreerimise kuupäevast (KaMS § 191g 1 esimene reegel). Kui ta on ükskõik millisel 
ajahetkel pärast registreerimise kuupäeva kasutamist alustanud, siis rakendub juba teine 
KaMS § 19 lg 1 sätestatud reegel ehk kasutamine peab olema järjepidev ja ei tohi tekkida 
katkematut mittekasutamise viieaastast ajavahemikku. Ekslik on kaubamärgiomaniku esindaja 
arusaam, et viie aasta möödudes alates registrisse kandmise kuupäevast algab järgmine nn 
hilisem viieaastane periood ja kasutamise kohustuse perioodi tuleks arvestada kindlaks 
määratud tsüklite kaupa. Seaduse selline tõlgendamine oleks väär ja ohtlik, kuna võimaldab 
tekkida olukorral, kus kaubamärgiomanik võiks oma märki ilma põhjuseta mine kasutada Ole 
üheksa aasta kartmata selle tühistamist. Kaubamärgiseaduse mõte on selles, et registreeritud 
märgi kasutamise kohustus, mis on väljendatud § 18 1g 1 - kaubamärgiomanik on kohustatud 
kaubamärki kasutama - on pidev. Patendivoliniku arvates nähtub apellatsioonikomisjonile 
esitatud tõenditest, et nimetatud kaubamärgi ВАУСОХ ei ole Eestis kasutatud kuueaastase 
katkematu perioodi jooksul. 



13.mai1 2005.а. esitas patendivolinik Villu Pavelts lõplikud seisukohad ning jäi juba varem 
esitatu juurde. 

14.juu1il  2005.а.  esitas lõplikud seisukohad patendivolinik Heinu Koitel.  Та  jäi kaubamärgi 
kasutamise viieaastaste tsüklite põhjenduste juurde. Täiendavalt selgitas, et iga hilisem 
katkematu 5-aastane periood tähendab seda, et iga konkreetse kasutamise kuupäevast arvates 
hakkab jooksma uus 5-aastane periood ning tegemist ei ole 5-aastaste fikseeritud 
kuupäevaliste tsüklitega. BAYCOX'i kaubamärgiomanik on oma kaubamärki piisavalt 
kasutanud. Lõplikele sisukohtadele lisati tõendeid, mis täiendavalt kinnitasid kaubamärgi 
kasutamist Eestis. 

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu 
rahuldamisele. 

TÕAS § 65 Ig 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. 
maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. 
aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 
24 ja 241  alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele 
kohaldatakse 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise 
kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid. 

Kuni 01 .maini  2004.а.  kehtinud kaubamärgiseaduse (edaspidi vana KaMS) § 18 sätestas: 
Kaubamärgiomanik on kohustatud kaubamärki kasutama, kusjuures kaubamärgi 

kasutamiseks loetakse käesoleva seaduse paragrahv 5 lõikes 3 toodud toiminguid. 
Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud kord loetakse täidetuks, kui 

kaubamärgiomanik annab asjast huvitatud isikule kaubamärgilitsentsi. 
Kaubamärk loetakse kasutatuks, kui omanik kasutab registreeritud kaubamärgist 

ebaoluliste osade poolest erinevat kaubamärki, muutmata registreeritud kaubamärgi eristavat 
iseloomu. 

Kuni 01.maini  2004.а.  kehtinud kaubamärgiseaduse (edaspidi vana KaMS) § 19 sätestas: 
Kui kaubamargiomanik ei ole 5 aasta jooksul kaubamärgi registrisse kandmise 

päevast arvates või hiljem katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul ilma mõjuva põhjuseta 
taitnud käesoleva seaduse paragrahv 18 nõudeid, on igal asjast huvitatud isikul õigus 
vaidlustada kaubamärgi registreerimise kehtivust. Vaidlustusavalduse esitamisel tasutakse 
Y11g11õ1v. 

Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud asjaoludel põhinev vaidlustusavaldus 
esitatakse apellatsioonikomisjonile, kes teatab sellest kaubamärgiomaпikule ja teeb talle 
ettepaneku esitada apellatsioonikomisjonile kaubamärgi kasutamist tõendavad dokumendid. 
Apellatsioonikomisjon vaatab vaidlustusavalduse läbi ja teeb otsuse, kas lükata protest tagasi 
või tunnistada registreerimine osaliselt või täielikult kehtetuks. 

Kuni 01.maini 2004.а. kehtinud kaubamärgiseaduse (edaspidi vana КаМS) § 5 lg 3 kohaselt 
kaubamärgi kasutamiseks loetakse: 

kauba või pakeпdi tähistamist kaubamärgiga; 
kaubamärgiga tähistatud kaupade pakkumist müügiks, nende turustamist ja 

ladustamist müügi eesmärgil; 
kaubamärgiga viidatud teenuste pakkumist ja osutamist; 
kaubamärgiga tähistatud kaираде välja- ja sissevedu; 
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5) kaubamargi kandmist majandus- ja dridokumentidele, reklaammaterjalidele ja 
kauba kasutusõpetusele. 

Vana KaMS § 19 1g 1 ei määratle täpselt, mis on katkestamatu viieaastane periood. Samuti ei 
ole seaduses määratletud kaubamärgi kasutamise võimalikku ulatust. 

Kaubamärgi ВАУСОХ registreerimise kuupäevaks on 02 juuni  1994.а.,  kaubamärgi 
registreering kehtis 01.oktoobrini  2002.а.  ning kaubamärgi kehtivust on 09.septembril 2002.a. 
pikendatud 10 aastaks. 

Alates registrisse kandmisest viieaastane katkestamatu periood pidi lоррета 02 juunil 1999.а. 

Kuni 09.septembrini 2002.а. (kaubamärgi kehtivuse pikendamiseni) ei olnud keegi 
kaubamärgi mittekasutamist apellatsioonikomisjonis vaidlustanud. Vaidlustusavalduse esitaja 
Novartis  AG  esitas Patendiametile taotluse registreerida tema nimele kaubamärk BANACOX 
05.novembril 2002.а. 05.november 2002.а.  on  vana KaMS § 10 1g 1  mattes  kaubamärgi 
BANACOX'i prioriteedi võimalik kuupäev ja vaidlustusavalduse esitaja võimalike õiguste 
rikkumise tekkimise kuupäevaks. Seega BANACOX'i kaubamärgi omaniku seisukohalt võib 
она oluline, kas tema taotluse esitamise ajal 01ј vaidlustatud kaubamärki eelneva viieaastase 
katkematu perioodi jooksul kasutatud. Selliseks perioodiks võiks BANACOX'i kaubamärgi 
omaniku jaoks olla periood 05.november 1997.а. — 05.november 2002.а. 

Loogilisem oleks võtta arvesse katkematu viieaastane periood, mis eelneb vaidlustusavalduse 
esitamisele. Vaidlustusavaldus esitati 21.jaanuaril 2004.а., sellele eelnenud viieaastane 
periood  on  21.jaanuar 1999.а.- 21 jaanuar 2004.а. 

Komisjonile esitatud tõendid kinnitavad, et BAYCOX'I kaubamärgi omanik on ajavahemikul, 
mis sattub kõigisse eelpoolmainitud perioodidesse, oma märki kasutanud: 

19.aprilli  2004.а.  Magnum Veterinaaria kirja kohaselt on ta Bayer AG 
veterinaarpreparaatide ametlik esindaja ning edasimüüja Eestis alates 1993.aastast, 
kehtiv distributsioonileping on sõlmitud  1998.а.;  
Eelpooltoodud kirja ja sellele lisatud arve- saatelehtedega on tõendatud kaubamärgiga 
tähistatud kaupade müük Eestis  1994.а.- 1996.а.;  
09.septembri12002.a. kaubamärgi kehtivust on pikendatud; 
22.aprillil  2004.а.  esitatud dokumendid - veterinaarpreparaadi ВАУСОХ sigadele 
тоеlдид 5%-lise lahuse tootekirjeldus/reklaamibuklett ja Magnum Veterinaaria AS 
hinnakiri nr 1/2004 — kinnitavad kaubamärgi kasutamist  2003.а.  ja  2004.а.;  
21 .septembril  2004.а.  esitatud dokumendid kinnitavad, et ВАУСОХ kaubamärgiga 
tähistatud preparaat on Eesti ettevõtte Magnum Veterinaaria  2002.а.  ja  2003.а.  
hinnakirjades; 
21 .septembril  2004.а.  esitatud arved- saatelehed kinnitavad, et vähemalt ajavahemikul 
30.08.2002. — 25.03.2003. on mLiLidud ВАУСОХ kaubamärgiga tähistatud preparaati 
Eesti loomakasvatusettevõttele; 
14.juulil  2005.а.  esitatud tõendid kinnitavad, et  20.12.1994.а.- 20.12.1999.а.  oh  i  firma 
Bayer veterinaarravim Ваусох registreeritud Eesti Vabariigi Veterinaarameti poolt 
ning kõikidel loomaarstidel oh  i  võimalik osta ravimit Magnum Veterinaaria 
vahendusel; 
14.juulil  2005.а.  esitatud tõendid kinnitavad, et  05.12.2003.а.  kanti Ваусох 
Ravimiameti veterinaarravimite registrisse ning kaubamärki oh  i  Eestis kasutatud  
1999.а.  —  2003.а.  



i 

Komisjon leiab, et BAYCOX kaubamärgiomanik on täitnud KaMS § 5 1g. 3, 18 ja 19 
sätestatud nõudeid, seetõttu puudub alus vaidlustatud kaubamärgi kehtetuks tunnistamiseks. 

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64, § 65 1g 5, vana KaMS § 8 1g 1 p-st 2, 
apellatsioonikomisjon 

OTSUSTAS: 

Jätta välismaise juriidilise isiku Novartis AG vaidlustusavaldus BAYER AG 
kaubamärgi BAYCOX reg  иг  11330 registreeringu kehtetuks tunnistamises 
rahuldamata. 

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi 
kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse 
peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul 
apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. 

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes 
soovib jätkata vaidlust hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul 
apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. 

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus 
kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest jõustunuks ja see kuulub täitmisele. 

Allkirjad: 

E. Sassian 

K. Tu1ts 

P. Lello 
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