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Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Tanel Kalmet ja 
Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Nike International 
Ltd., One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6543, US vaidlustusavalduse 
kaubamärgi ACG+kuju (rahvusvaheline registreering nr 759784) klassis 25 Alsa Konfeksiyon 
Tic. Ve San. Limeted Sikreti nimele registreerimise tühistamiseks. 
 

Asjaolud ja menetluse käik 
 

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 4.10.2004 
vaidlustusavaldus Nike International Ltd., One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-
6543, US (edaspidi vaidlustaja või Nike Int.), keda esindab Almar Sehver, AAA Patendibüroo 
OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, tel 6605910, faks 6605912. Vaidlustusavaldus võeti 
menetlusse nr 825 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi 
TÕAS) § 48 lg 1 komisjoni esimees määras 06.10.2004 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks 
aseesimees Evelyn Hallika. 

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus rahvusvahelisele registreeringule 
ACG+kuju nr 759784 klassis 25 Alsa Konfeksiyon Tic. Ve San. Limeted Sikreti (edaspidi 
Alsa) nimel. Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist rahvusvahelisele 
registreeringule ACG+kuju nr 759784 õiguskaitse andmise kohta kaubamärgiseaduse § 10 lg 
1 p 2, § 10 lg 1 p 7, § 44 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 7 alusel. Vaidlustusavaldusele on lisatud 
maksekorraldus nr 957, 04.10.2004 riigilõivu tasumise kohta. 

Vaidlustaja on Ühenduse kaubamärgi nr 000555763 ACG + kuju omanikuks (taotluse 
esitamise kuupäev 16.06.1997, klassid 18, 25 ning 28). Esitatud on väljatrükk OHIM 
andmebaasist ACG + kuju Ühenduse kaubamärgi kohta koos eestikeelse tõlkega.  

Vaidlustaja kasutab kaubamärki ACG alates 1988. aastast, läbi aegade on selle kujundust 
mitmel korra muudetud, kuid ACG + kuju kaubamärki ülaltoodud Ühenduse 
kaubamärgiregistreeringul kujutatul kujul kasutatakse alates aastast 1996. ACG + kuju 
kaubamärgi tegelikku kasutamist vaidlustaja poolt tõendab esitatud väljatrükk koduleheküljelt 
www.nike.com/acg/ (03.10.2004). Vaidlustaja on kasutanud kaubamärki ACG + kuju Eestis 
juba aastaid ning seda muuhulgas ka klassidesse 25 kuuluvate kaupade rõivaste ja jalanõude, 
osas. Selle kohta on esitatud väljatrükid koduleheküljelt www.citysport.ee (03.10.2004). 
Intensiivse ning eduka kasutamise tõttu võib tõdeda, et vaidlustaja kaubamärk ACG + kuju 
on saavutanud Eestis üldtuntuse hiljemalt 09. aprill 2003 kuupäevaks klassi 25 kuuluvate 
kaupade osas. 
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Kaubamärgilehes nr 8/2004 avaldatu põhjal Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse 
ALSA KONFEKSIYON TIC. VE SAN. LIMITED SIKRETI (edaspidi “Alsa”) alljärgnevale 
rahvusvahelisele kaubamärgiregistreeringule reg nr 759784 ACG + kuju (hilisema märkimise 
kuupäev 09. aprill 2003, klass 25). Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus anda 
õiguskaitse  kaubamärgile ACG + kuju äriühingu Alsa nimele on väär ning vastuolus 
kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema 
õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. 

Kaubamärgile ACG + kuju õiguskaitse andmine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-
ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk mis on identne või sarnane varasema 
kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste 
tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas 
kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.  

Vaidlustaja leiab kaubamärgi ACG + kuju olevat sarnase tema üldtuntud kaubamärgiga ACG 
+ kuju. Kaubamärgiregistreeringus nr 759784 esitatud kaubamärgi reproduktsioon kujutab 
endast kahe kolmnurga reproduktsiooni, mille all stiliseeritud täheühend ACG ning seda 
kujundelementi ümbritseb sõnaline osa ALL CONDITIONS GEAR. Nike Int. on 
registreerinud ja kasutab kaubamärki ACG + kuju kujundusega, mille moodustavad kaks 
kolmnurka, selle peal NIKE kujutiselement (Swoosh) ning all stiliseeritud täheühend ACG. 
Eraldi kasutab vaidlustaja ka sõnaühendust ALL CONDITIONS GEAR. Täheühend ACG 
ongi moodustatud eeltoodud sõnaühendi esitähtedest.  

Nike Int. kaubamärki ACG + kuju ning Alsa tähist ACG + kuju iseloomustavad alljärgnevad 
identsed tunnused: 

a) Kahe identse kolmnurga kujutise kasutamine; 
b) Täheühendi ACG kasutamine kolmnurkade kujutiste all ning identne tähekuju. 

Nike Int. kaubamärki ACG + kuju ning Alsa tähist ACG + kuju iseloomustavad alljärgnevad 
sarnased tunnused: 

a) Alsa tähise ACG + kuju reproduktsioonil on kujutatud ka sõnaühend ALL 
CONDITIONS GEAR, mida Nike Int. kasutab koos kaubamärgiga ACG + kuju. 

Alsa ACG + kuju tähisel kasutatud muud kujunduselemendid (ring, ruut ja värvilahendused) 
ei ole piisavalt olulised, et antud tähist eristada Nike Int. kaubamärgist ACG + kuju.  

Eeltoodud identsetest ning sarnastest elementidest tulenevalt, samuti aga ka kõnealuste 
kaupade identsuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosus 
märkimisväärselt suur. 

Vaidlustaja on varasema ACG + kuju kaubamärgi omanikuks kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 
1 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. 
Vaidlustaja leiab, et Nike Int. kaubamärk ACG + kuju on omandanud Eestis üldtuntuse 
hiljemalt 09. aprill 2003, s.o vaidlustatud ACG + kuju kaubamärgi Eesti osas hilisema 
märkimise, kuupäevaks. Kaubamärgile ACG + kuju õiguskaitse andmine on vastuolus 
kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis on identne 
või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka 
taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. 

Nike Int. kasutab kaubamärki ACG + kuju teistes riikides, millest annavad tunnistust ka 
väljatrükid vaidlustaja koduleheküljelt www.nike.com/acg/. Vaidlustaja on ka vastava 
Ühenduse kaubamärgi omanikuks. Nike Int. poolt kasutatav ning Ühenduse kaubamärgina 
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registreeritud kaubamärk ACG + kuju on eksitavalt sarnane rahvusvahelise kaubamärgiga, 
millele Alsa Eestis õiguskaitset taotleb.  

Nike Int. sai teadlikuks Alsa Türgi kaubamärgiregistreeringust tähisele ACG + kuju ning selle 
alusel esitatud rahvusvahelisest kaubamärgiregistreeringust nr 759784 2003. aasta märtsis, 
mil Ungari tollivõimud peatasid saadetise, milles sisalduv kaubamärk oli tähistatud Alsa ACG 
+ kuju tähisega. Nike Int. alustas koheselt kõnealuse rikkumise lõpetamiseks menetluse ning 
samaaegselt on vaidlustanud ka kõnealuse rahvusvahelise registreeringu aluseks oleva Türgi 
kaubamärgiregistreeringu. Seega Alsa sai kõige hiljemalt 2003. aasta märtsis teadlikuks Nike 
Int. kaubamärgist ACG + kuju, seda läbi Ungaris toimunud menetluse. Samas arvestades Nike 
Int. kaubamärgi ACG + kuju ülemaailmset tuntust ning ka Nike Int. kaubamärgi osaliselt 
identset jäljendamist, on ilmne, et Alsa pidi olema teadlik Nike Int. kaubamärgist ACG + kuju 
juba Türgi kaubamärgi registreerimistaotlust esitades 13. märtsil 2000. Alsa pidi teadma ning 
ilmselgelt ka teadis, et kaubamärgi ACG + kuju seaduslikuks omanikuks on vaidlustaja ning 
seetõttu tema tegevust vastava kaubamärgi registreerimise taotlemisel enda nimele tuleb 
käsitleda pahausksena. Alsa tegevuse pahausksusest annab kaudselt tunnistust ka asjaolu, et 
Türgis on Alsa registreerinud kaubamärgi DRI-FIT + kuju, mis on samuti üks Nike Int. 
kaubamärkidest. 

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et rahvusvahelisele kaubamärgile ACG + kuju 
õiguskaitse andmine Alsa nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-dega 2 ning 7. 
Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-dest 2 ning 7, § 41 lg-st 2 
ja 3 ning § 70 lg-st 7 palutakse tühistada täielikult Patendiameti otsus rahvusvahelisele 
registreeringule ACG + kuju nr 759784 õiguskaitse andmise kohta klassis 25 Alsa nimele 
ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust. 

Vaidlustusavaldusele on lisatud Nike International Ltd. Volikiri, väljatrükk OHIM 
andmebaasist kaubamärgi ACG+kuju nr 000555763 kohta (22.08.2004), väljatrükk 
kodulehelt www.nike.com/acg/ (03.10.2004), väljatrükid kodulehelt citysport.ee 
(03.10.2004), koopia kaubamärgi ACG+kuju rahvusvahelise registreeringu nr 759784 
publikatsioonist, väljatrükk rahvusvahelise registreeringu nr 759784 kohta (03.10.2004). 

09.11.2005 esitas vaidlustaja kirjaliku vandetunnistuse koos tõlkega. Vandetunnistusele on 
lisatud koopiad vaidlustaja ACG kaubamärgi registreeringust ning vaidlustaja palub need 
võtta asja materjalide juurde ilma eestikeelse tõlketa, kuna nende registreeringute peamisi 
olulisi andmeid on kajastatud tõlgitult kirjalikus vandetunnistuses. Eraldi on lisatud algselt 
koos vaidlustusavaldusega esitatud Euroopa Ühenduse ACG+kuju kaubamärgi (reg 666763) 
väljatrüki tõlge eesti keelde. Vaidlustaja esitas ka täiendavalt tema märgi kasutamist 
puudutavad tõendid. 

11.09.2006 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja 
04.10.2005 esitatud vaidlustusavalduse ning nõude juurde tühistada Patendiameti otsus 
rahvusvahelisele registreeringule nr 759784 Eestis õiguskaitse andmise kohta. Lisaks juba 
vaidlustusavalduses märgitule toob vaidlustaja välja alljärgneva: 

Nike Int. viitab oma varasemale Euroopa Ühenduse kaubamärgile tõendamaks väidet, et ta on 
varasemalt antud tähise kasutusele võtnud ning mitmetes jurisdiktsioonides selle 
registreerinud. Kinnitame, et oleme teadlikud vastavatest sätetest, mille kohaselt nimetatud 
registreering ei loo varasemaid registreeritud kaubamärgi õigusi vaidlustatud rahvusvahelise 
registreeringu suhtes, mille hilisema märkimise kuupäev on varasem Eesti liitumiskuupäevast 
Euroopa Liiduga. 
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Nike Int. kasutab kaubamärki ACG alates 1988. aastast, läbi aegade on selle kujundust mitmel 
korra muudetud, kuid ACG + kuju kaubamärki ülaltoodud Ühenduse 
kaubamärgiregistreeringul kujutatul kujul kasutatakse alates aastast 1996. ACG + kuju 
kaubamärgi tegelikku kasutamist vaidlustaja poolt tõendab esitatud väljatrükk koduleheküljelt 
www.nike.com/acg/ (03.10.2004). 

ACG + kuju kaubamärki on Eestis intensiivselt kasutatud reklaamides, seda on reklaamitud 
kauplustes ning aastast 2000 on nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupade müük Eestis ka 
oluliselt kasvanud. Nike Int. kohaliku esindaja (AS Jalajälg) poolt edastatud informatsiooni 
kohaselt on kaubamärgiga ACG + kuju tähistatud kaupade käive Eestis olnud alljärgnev: 

1997:     737 744 EEK 
1998:  2 154 174 EEK 
1999:  3 366 620 EEK 
2000:  5 471 440 EEK 
2001:  8 705 275 EEK 
2002: 10 832 446 EEK 
2003: 13 048 488 EEK 

Intensiivse ning eduka kasutamise tõttu võib tõdeda, et vaidlustaja kaubamärk ACG + kuju 
on saavutanud Eestis üldtuntuse hiljemalt 09. aprill 2003 kuupäevaks klassi 25 kuuluvate 
kaupade osas. 

Märkide sarnasuse ning äravahetamise tõenäosuse kohalt soovib vaidlustaja lisada, et 
kaubamärgi ACG + kuju on sarnane tema üldtuntud kaubamärgiga ACG + kuju. 
Kaubamärgiregistreeringus nr 759784 esitatud kaubamärgi reproduktsioon kujutab endast 
kahe kolmnurga reproduktsiooni, mille all stiliseeritud täheühend ACG ning seda 
kujundelementi ümbritseb sõnaline osa ALL CONDITIONS GEAR. Kolmnurkade kujutis on 
ümbritsetud ringiga ning märk tervikuna on ümbritsetud ruudu kujutisega. Alsa ACG + kuju 
tähisel kasutatud muud kujunduselemendid (ring, ruut ja värvilahendused) ei ole piisavalt 
olulised, et antud tähist eristada Nike Int. kaubamärgist ACG + kuju. Märkide 
kokkulangevused esinevad just märkide eristusvõimelisemate ning domineerivamate 
elementide osas. Nike Int. kasutab oma ACG + kuju kaubamärki samade kaupade osas, mis 
sisalduvad rahvusvahelise registreeringu nr 759784 kaupade loetelus. Eeltoodud identsetest 
ning sarnastest elementidest tulenevalt, samuti aga ka kõnealuste kaupade identsuse tõttu on 
kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur. 

Varasema kaubamärgi tõendamiseks on esitatud andmed ACG + kuju kaubamärgi pikaajalise 
kasutamise kohta (Kevin Brown’i deklaratsioon), kuid samuti selle märgi 
kasutamisintensiivsus Eestis (ülaltoodud müügiandmed) ning eriti selle kasutamine seoses 
NIKE kaubamärgiga, mis on üldiselt teadaolevalt Eestis suurima läbimüügiga ning tuntuim 
spordibränd. Nike Int. poolt kasutatav ning Ühenduse kaubamärgina registreeritud kaubamärk 
ACG + kuju on eksitavalt sarnane rahvusvahelise kaubamärgiga, millele Alsa Eestis 
õiguskaitset taotleb. Nagu on viidatud Kevin Brown’i deklaratsioonis, tühistati 
rahvusvaheline registreeringu nr 759784 märkimine Ungari osas. Tühistamise aluseks oli 
registreeringu pahausksus ning selle kohta on lisatud koopia Budapesti Linnakohtu 
15.09.2004 otsusest koos eestikeelse tõlkega. 

Seega Alsa sai kõige hiljemalt 2003. aasta märtsis teadlikuks Nike Int. kaubamärgist ACG + 
kuju, seda läbi Ungaris toimunud menetluse ning seetõttu Alsa pidi olema igal juhul teadlik 
Nike Int. õigustest ACG + kuju kaubamärgile rahvusvahelise registreeringu hilisema 
märkimise teostamisel 09. aprillil 2003. 
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Arvestades asjaolu, et Alsa kaubamärgil kasutatakse identset kolmnurkade kujutist ning tähti 
ACG identses kujunduses võrreldes Nike Int. ACG + kujukaubamärgiga leiab vaidlustaja, et 
sellise kaubamärgi kujundamine Alsa poolt sai toimuda üksnes varasemast Nike Int. 
kaubamärgist teadlik olles. On ülimalt ebatõenäoline, et Alsa kujundas oma kaubamärgi 
iseseisvalt ning et Alsa iseseisvalt võttis kasutusele tähekombinatsiooni ACG, kolmnurkade ja 
tähtede ACG kujunduse, mis on identne Nike Int. kaubamärgil esitatuga. Seda eriti arvesse 
võttes, et tegemist on klassi 25 kaupade osas eristusvõimeliste elementidega ja seda nii 
kombinatsioonis, kui ka eraldi võetuna. Alsa tegevuse pahausksusest Nike Int. vastu annab 
tunnistust ka asjaolu, et Alsa on rikkunud ka teisi Nike Int. kaubamärgiõigusi, s.h NIKE ning 
Swoosh kujutismärk. Seetõttu leiab vaidlustaja, et rahvusvahelisele kaubamärgile ACG + kuju 
õiguskaitse andmine Alsa nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-dega 2 ning 7. 

Lisatud on Budapesti Linnakohtu 15.09.2004 otsus koos tõlkega. 

Alsa ei ole vastust ega lõplikke seisukohti vaidlustusavaldusele esitanud. 

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 15.11.2006. 
 

Komisjoni seisukohad ja otsus 
 

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid 
kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada. 

Nike Int. omab Ühenduse kaubamärki nr 000555763 ja kasutab seda alates 1988. aastast. 
Kaubamärgi kujundust on läbi aegade mitmel korra muudetud. ACG + kuju kaubamärki 
ülaltoodud Ühenduse kaubamärgiregistreeringul kujutatul kujul kasutatakse alates aastast 
1996. ACG + kuju kaubamärgi tegelikku kasutamist vaidlustaja poolt tõendab esitatud 
väljatrükk koduleheküljelt www.nike.com/acg/ (03.10.2004). 

Nike Int. on kasutanud kaubamärki ACG + kuju Eestis juba aastaid ning seda muuhulgas ka 
klassidesse 25 kuuluvate kaupade rõivaste ja jalanõude osas. Selle kohta on esitatud 
väljatrükid koduleheküljelt www.citysport.ee (03.10.2004). ACG + kuju kaubamärki on 
Eestis intensiivselt kasutatud reklaamides, seda on reklaamitud kauplustes ning aastast 2000 
on nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupade müük Eestis ka oluliselt kasvanud, mida 
kinnitab ka Nike Int. kohaliku esindaja (AS Jalajälg) poolt edastatud informatsioon 
kaubamärgiga ACG + kuju tähistatud kaupade käibe kohta Eestis. Intensiivse ning eduka 
kasutamise tõttu võib järeldada, et Nike Int. kaubamärk ACG + kuju on saavutanud Eestis 
üldtuntuse hiljemalt 09. aprill 2003 kuupäevaks klassi 25 kuuluvate kaupade osas. 

Kaubamärgilehes nr 8/2004 avaldatu põhjal Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse Alsa 
alljärgnevale rahvusvahelisele kaubamärgiregistreeringule nr 759784. 

Kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk mis on identne või 
sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste 
kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija 
poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärgile ACG + 
kuju õiguskaitse andmine on vastuolus nimetatud sättega. 

Alsa kaubamärgi ACG + kuju on sarnane Nike Int. üldtuntud kaubamärgiga ACG + kuju.  
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Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad (vasakul Nike Int kaubamärk, 
paremal Alsa kaubamärk): 

    
 

Kaubamärgiregistreeringus nr 759784 esitatud kaubamärgi reproduktsioon kujutab endast 
kahe kolmnurga reproduktsiooni, mille all on stiliseeritud täheühend ACG ning seda 
kujundelementi ümbritseb sõnaline osa ALL CONDITIONS GEAR. Kolmnurkade kujutis on 
ümbritsetud ringiga ning märk tervikuna on ümbritsetud ruudu kujutisega. 

Nike Int. on registreerinud ja kasutab kaubamärki ACG + kuju kujundusega, mille 
moodustavad kaks kolmnurka, selle peal NIKE kujutiselement (Swoosh) ning all stiliseeritud 
täheühend ACG. Eraldi kasutab vaidlustusavalduse esitaja ka sõnaühendust ALL 
CONDITIONS GEAR. Täheühend ACG ongi moodustatud eeltoodud sõnaühendi esitähtedest. 

Nike Int. kaubamärki ACG + kuju ning Alsa tähist ACG + kuju iseloomustavad alljärgnevad 
identsed tunnused: 

a) Kahe identse kolmnurga kujutise kasutamine; 
b) Täheühendi ACG kasutamine kolmnurkade kujutiste all ning identne tähekuju. 

Nike Int. kaubamärki ACG + kuju ning Alsa tähist ACG + kuju iseloomustavad alljärgnevad 
sarnased tunnused: 

a) Alsa tähise ACG + kuju reproduktsioonil on kujutatud ka sõnaühend ALL 
CONDITIONS GEAR, mida Nike Int. kasutab koos kaubamärgiga ACG + kuju. 

Kuigi Alsa ACG + kuju tähisel on kasutatud ka muid kujunduselemente (ring, ruut ja 
värvilahendused), ei ole need piisavalt olulised, et antud tähist eristada Nike Int. kaubamärgist 
ACG + kuju. Märkide kokkulangevused esinevad just märkide eristusvõimelisemate ning 
domineerivamate elementide osas. 

Nike Int. kasutab oma ACG + kuju kaubamärki samade kaupade osas, mis sisalduvad 
rahvusvahelise registreeringu nr 759784 kaupade loetelus. 

Eeltoodud identsetest ning sarnastest elementidest tulenevalt ning kõnealuste tähistega 
markeeritud kaupade identsuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise 
tõenäosus märkimisväärselt suur. 

Vaidlustaja on varasema ACG + kuju kaubamärgi omanikuks kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 
1 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. 
Nike Int. kaubamärk ACG + kuju on omandanud Eestis üldtuntuse hiljemalt 09. aprill 2003, 
s.o vaidlustatud ACG + kuju kaubamärgi Eesti osas hilisema märkimise, kuupäevaks. Seda 
tõendavad andmed ACG + kuju kaubamärgi pikaajalise kasutamise kohta (Kevin Brown 
deklaratsioon, mis on lisatud vaidlustusavaldusele), kuid samuti selle märgi 
kasutamisintensiivsus Eestis (müügiandmed AS Jalajälg). 

Kaubamärgile ACG + kuju õiguskaitse andmine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-
ga 7, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane 
kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise 
kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Nike Int. kasutab kaubamärki ACG + kuju 
teistes riikides, millest annavad tunnistust ka väljatrükid vaidlustaja koduleheküljelt 
www.nike.com/acg/. Vaidlustaja on ka vastava Ühenduse kaubamärgi omanikuks. Nike Int. 
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poolt kasutatav ning Ühenduse kaubamärgina registreeritud kaubamärk ACG + kuju on 
eksitavalt sarnane rahvusvahelise kaubamärgiga, millele Alsa Eestis õiguskaitset taotleb. 

Vaidlustaja poolt esitatud tõenditest selgus, et vaidlustaja sai teadlikuks Alsa Türgi 
kaubamärgiregistreeringust tähisele ACG + kuju ning selle alusel esitatud rahvusvahelisest 
kaubamärgiregistreeringust nr 759784 2003. aasta märtsis, mil Ungari tollivõimud peatasid 
saadetise, milles sisalduv kaubamärk oli tähistatud Alsa ACG + kuju tähisega. Alustati ka 
koheselt kõnealuse rikkumise lõpetamiseks menetlus ning samaaegselt vaidlustati ka 
kõnealuse rahvusvahelise registreeringu aluseks oleva Türgi kaubamärgiregistreeringu. 

Nagu on viidatud Kevin Brown’i deklaratsioonis, tühistati rahvusvaheline registreeringu nr 
759784 märkimine Ungari osas. Tühistamise aluseks oli registreeringu pahausksus ning selle 
kohta on lisatud koopia Budapesti Linnakohtu 15.09.2004 otsusest koos eestikeelse tõlkega. 
Seega Alsa sai kõige hiljemalt 2003. aasta märtsis teadlikuks Nike Int. kaubamärgist ACG + 
kuju, seda läbi Ungaris toimunud menetluse ning seetõttu pidi Alsa olema teadlik Nike Int. 
õigustest ACG + kuju kaubamärgile rahvusvahelise registreeringu hilisema märkimise 
teostamisel 09. aprillil 2003. 

Samas arvestades Nike Int. kaubamärgi ACG + kuju ülemaailmset tuntust ning ka Nike Int. 
kaubamärgi osaliselt identset jäljendamist, on ilmne, et Alsa pidi olema teadlik Nike Int. 
kaubamärgist ACG + kuju juba Türgi kaubamärgi registreerimistaotlust esitades 13. märtsil 
2000. 

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ning 7, § 41 lg-st 2 
ja 3 ning § 70 lg 7 apellatsioonikomisjon,  

o t s u s t a s: 

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada täielikult Patendiameti otsus rahvusvahelisele 
registreeringule ACG + kuju nr 759784 õiguskaitse andmise kohta klassis 25 ALSA 
KONFEKSIYON TIC. VE SAN. LIMITED SIKRETI nimele ning kohustada 
Patendiametit jätkama menetlust. 
Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata 
menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju 
Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus 
vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.  

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

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse 
avaldamisest ja kuulub täitmisele.  

 

Allkirjad: 
 

E. Hallika 

 

T. Kalmet 

 

P. Lello 


