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OTSUS nr 850-o 

Tallinnas, 29. juunil 2007.a. 
 

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Evelyn Hallika ja 
Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS ESS GRUPP (asukohaga Tammsaare tee 
25/Järve 34A 11314 Tallinn) vaidlustusavalduse Patendiameti 25. oktoobri 2004 otsuse nr 
7/R200304349 rahvusvahelise kaubamärgi ESS Support Services Worldwide + kuju 
(rahvusvah. reg nr 810420) klassides 37 ja 43 registreerimise tühistamiseks. 
 
I Asjaolud ja menetluse käik 

Patendiameti otsus 

25. oktoobril 2004 võttis Patendiamet vastu otsuse nr 7/R200304349 rahvusvahelise 
kombineeritud kaubamärgi ESS Support Services Worldwide + kuju (rahvusv. reg nr 810420)  
registreerimise kohta välismaise juriidilise isiku COMPASS GROUP NEDERLAND B.V 
(Paasheuvelweg 5, BE Amsterdam Zuidoost NL-1105, NL) nimele klassides 37 ja 43 järgmiselt: 

klass nr 37: Laundry services; linen cleaning, laundering and ironing services; cleaning of 
clothing; dry cleaning; cleaning of nappies and bedding; steam ironing and renovation of 
clothing; construction, repair, cleaning, maintenance and decoration of buildings; upkeep or 
cleaning of buildings, glass windows, windows, rooms, kitchens, premises and floors; rat 
exterminating; disinfecting; vehicle wash; rental of cleaning machines; cleaning, installing, 
maintenance and repair of vending machines; 

klass nr 43: Rental of chairs, tables, table linen and glassware, kitchen apparatus, kitchens, 
kitchen installations, transportable constructions, temporary accommodation, meeting rooms, 
tents, bedding. 

Kaubamärgi registreerimise teade on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2004 1. detsembril 
2004. Kaubamärk on registreeritud kujutismärgina järgmisel kujul: 

 

Vaidlustusavalduse esitaja põhiseisukohad 

1. veebruaril 2005 esitas AS ESS GRUPP (keda esindab volikirja alusel patendivolinik Villu 
Pavelts, Patendibüroo Lasvet) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi 
apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse Patendiameti 25. oktoobril 2004 otsuse nr 
7/R200304349 tühistamiseks kaubamärgi ESS Support Services Worldwide + kujutis 
registreerimisasjas. Vaidlustusavaldus on registreeritud numbri all 849.  

Vaidlustusavalduse kohaselt on nimetatud kaubamärgi registreerimine vastuolus 
kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2,  3 ja 4 ning märgi registreerimine ja 
kasutamine rikub AS ESS GRUPP (edaspidi ESS Grupp) õigusi ning huve.  
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Vaidlustusavalduse esitaja märgib, et ESS Grupi kaubamärk ESS võeti kasutusele 1991. aastal, 
mil asutati AS ESS, mis alustas mehitatud valveteenuse pakkumisega. Omavahel seotud ESS 
märgi all tegutsevate ettevõtete suurenev arv ja nende tegevusvaldkondade laienemine tingis 
ESS Grupi asutamise 1996. aastal. Kontserni kuulusid nt ESS Puhastustööde AS, AS ESS 
Kinnisvara jt. 1998. aastal omandas ESS Grupis suurosaluse (65%) rahvusvaheline kontsern 
Falck Group ning turvateenuste osas algas järk-järguline üleminek kaubamärgile Falck. Samal 
aastal eraldati ESS Grupi kontsernist muudes valdkondades tegutsevad ettevõtted.  

Vaidlustusavalduse järgi kuuluvad ESS Grupile järgmised tähist ESS sisaldavad Eestis 
registreeritud kaubamärgid: 

- nr 17644 ESS + kujutis, klassides 9, 35, 36, 37, 39, 41 ja 42; 

- nr 17647 ESTONIAN SECURITY SERVICE ESS + kujutis, klassides 9, 35, 36, 37, 
39, 41, 42; 

- nr 27815 ESS SECURITY + kujutis, klassides 35, 36, 37, 39, 41, 42; 

- nr 35161 ESS, klassides 9, 37, 39, 42. 

Lisaks on kaubamärk ESS (koos kujundusega ja/või sõnamärgina) tuntud enamusele Eesti 
elanikkonnast. Kaubamärki on laialdaselt kasutatud erinevates tegevusvaldkondades alates 
rannavalvest lõpetades sularahaveoga. Kaubamärk ESS on olnud hästi nähtavates kohtades, kus 
inimesed igapäevaselt liiguvad, so nii tänavatel (parkimiskorraldus, ülekäiguradade valvamine, 
patrullid), kauplustes ja suurüritustel (turvatöötajad) kui ka kodudes (valveteenuse pakkumine). 
Samuti on ESS kaubamärk inimestele tuttav läbi sponsorluse. Tuntud on mitmekordne Eesti 
meister võrkpallis ESS Falck Pärnu VK (endine ESS Pärnu). Ka on ESS aastaid toetanud ja 
toetab Eestis esinaissuusatajat Kristina Šmiguni. Lisaks eelnimetatule osutatakse ESS 
kaubamärgi all veel hulgaliselt muid teenuseid (ESS Kinnisvara OÜ), ESS Puhastustööde AS, 
mis ei kuulu küll ESS Grupi kontserni, kuid on sellega seotud läbi asutajate). Kaubamärgi ESS 
tuntust ja mainet kinnitab lisaks ülaltoodud asjaoludele Eesti Ekspressi artikkel „Kõikvõimas 
ESS”. 

Vaidlustatud kaubamärk ESS Support Services Worldwide + kujutis (Ülemaailmsed 
Tugiteenused) on väikeses kirjas ja täidavad kirjeldavat rolli. Seega hakkab kõnealuse 
kaubamärgiga tähistatud teenuste nimetamisel ja eristamisel tarbija kasutama tähist ESS. 
Arvestades asjaolu, et kõikide ülalnimetatud ESS Grupi kaubamärgiregistreeringute ühiseks 
jooneks on identne tähekombinatsioon ESS ja ka Eesti elanikkonna seas on tuntud sama 
tähekombinatsioon, mis on identne vaidlustatavas kaubamärgis sisalduva tähekombinatsiooniga, 
siis on rahvusvahelise registreeringu nr 810420 näol tegemist varasemate kaubamärkidega 
sarnase kaubamärgiga, mille kasutamisega võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada 
varasemate kaubamärkide mainet või nende eristusvõimet.  

Rahvusvahelise registreeringu nr 810420 teenuste loetelust tuleb varasemate ESS Grupi 
kaubamärkidega teist liiki teenusteks lugeda kõik klassi 37 teenused v.a müügiautomaatide 
puhastamine, paigaldamine, hooldus ja remont (cleaning, installing, maintenance and repair of 
vending machines) ja kõik klassi 43 kuuluvad teenused. 

Tulenevalt kaubamärgi ESS tuntusest enamiku Eesti elanikkonna seas ning selle kõrgest 
mainest, on ilmne või äärmiselt tõenäoline, et rääkides ESS märgi all pakutavatest eriliigilistest 
teenustest, mis on loetletud rahvusvahelise kaubamärgi teenuste loetelus, võib tarbija arvata, et 
tegemist on ESS Grupi poolt või temaga seotud ettevõtete pakutava teenusega. See aga 
tähendaks varasemate registreeringute ja tuntud kaubamärgi ESS maine ja eristusvõime 
ebaausat ärakasutamist ja/või kahjustamist. Sellest tulenevalt on kaubamärgile ESS Support 
Services Worldwide + kujutis õiguskaitse andmine Eestis kõikide teenuste, v.a 
müügiautomaatide puhastamine, paigaldamine, hooldus ja remont, osas vastuolus KaMS § 10 lg 
1 p-ga 3. 



 3 

Vaidlustusavalduse leiab, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine teenuste 
müügiautomaatide puhastamine, paigaldamine, hooldus ja remont osas on vastuolus KaMS § 10 
lg 1 p-ga 2.  

ESS Grupp on varasemate kaubamärgiregistreeringute nr 27815 ESS SECURITY + kujutis 
ning nr 35161 ESS (sõnamärk) omanik, milliste klassi 37 teenuste loetelus on hõlmatud elektri- 
ja elektronseadmete paigaldus, hooldus ja remont. Nimetatud teenus on samaliigiline ülaltoodud 
teenusega müügiautomaatide puhastamine, paigaldamine, hooldus ja remont. Müügiautomaadid 
kuuluvad elektri- ja elektronseadmete hulka. Seega on täidetud kõik KaMS § 10 lg 1 p-s 2 
nimetatud tingimused kaubamärgile õiguskaitse andmisest keeldumiseks samaliigiliste teenuste 
müügiautomaatide puhastamine, paigaldamine, hooldus ja remont, suhtes. 

Ühtlasi on vaidlustaja hinnangul Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 4.  

Vaidlustatav rahvusvaheline kaubamärk ESS Support Services Worldwide + kujutis ja 
ärinimi AS ESS GRUPP on eksitavalt sarnased. Varasemas ärinimes sisalduv sõna „GRUPP” 
ning sõna „aktsiaselts” on tavapärased tähised ning eristusvõimeline tähis on ESS. 
Rahvusvahelises kaubamärgis sisalduv tähis ESS on samuti ainuke eristusvõimeline element, 
kuna sõnad Support Services Worldwide (Ülemaailmsed Tugiteenused) on väikeses kirjas ja 
täidavad kirjeldavat rolli. Järelikult, nii ärinimi kui kaubamärk sisaldavad identset 
kombinatsiooni ESS, mis on mõlema olulisim, domineerivaim ning eristusvõimeline osa ja 
põhjustab eksitava sarnasuse.  

Rahvusvahelise kaubamärgi nr 810420 (WIPO-s) registreerimise kuupäevaks on 7. aprill 2003. 
ESS Grupp asutati 1996. aastal, äriregistrisse kanti äriühing 10. mail 1996. Seega on tegemist 
varasema ärinimega. 

ESS Grupi äriregistrisse kantud tegevusalad sisaldavad muuhulgas kinnisvarade haldamist. 
Vaidlusaluse kaubamärgi teenuste loetelu klassis 37 sisaldab ülalnimetatuga samasse valdkonda 
kuuluvaid teenuseid nagu ehitiste ehitus, remont, puhastamine, hooldus ja kaunistamine; 
hoonete korrashoid ja puhastamine (construction, repair, cleaning, maintenance and decoration 
of buildings; upkeep or cleaning of buildings) ning klassi 43 kuuluvaid teenuseid nagu ajutine 
elamispinna tähtajaline üürimine ja rentimine, koosolekuruumide üürimine ja rentimine (rental 
of temporary accommodation, meeting rooms). Kinnisvara haldamine sisaldab või sellega 
kaasnevad ülalnimetatud teenused. Nii võib haldamise eesmärgiks pidada kinnisvara pealt kasu 
saamist ning üheks võimaluseks on vastavate pindade üürileandmine ja rentimine. Kahtlemata 
sisaldab kinnisvara haldamine ka ehitiste hooldust ja korrashoidu jms.  

Kõike eelnevat kokkuvõttes palub ESS Grupp tühistada täielikult Patendiameti otsuse 
kaubamärgi ESS Support Services Worldwide + kujutis registreerimise kohta.   

Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised tõendid ja materjalid: 

- Patendiameti 25. oktoobri 2004 otsus nr 7/R200304349; 
- Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 12/2004; 
- Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (ESS Support Services 

Worldwide + kujutis ); 
- Väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ESS Grupi kaubamärkide 

registreerimise kohta; 
- Eesti Ekspressi artikkel „Kõikvõimas ESS”; 
- Väljavõte Krediidiinfo andmebaasist AS ESS Grupp tegevusvaldkondade kohta; 
- WIPO teated rahvusvahelise kaubamärgi ESS Support Services Worldwide + kujutis 

registreerimise kohta; 
- Maksekorralduse koopia; 
- Patendivolinik Villu Paveltsi nimele välja antud volikiri. 
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Kaubamärgitaotleja seisukohad 

09.02.2005 teavitas Patendiameti kaubamärgiosakond Ülemaailmse Intellektuaalomandi 
Organisatsiooni kaudu kaubamärgitaotlejat vaidlustusavaldusest ja võimalusest osaleda 
apellatsioonikomisjonis vaidlustusavalduse läbivaatamisel ning andis tähtaja esindaja 
nimetamiseks 09.05.2005.  

Kaubamärgitaotleja ei ole apellatsioonikomisjoni menetluses osalemise soovist teavitanud ega 
vaidlustusavaldusele vastu vaielnud. 

 

Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad 

Apellatsioonikomisjonile esitatud lõplikes seisukohtades jääb vaidlustusavalduse esitaja 
vaidlustusavalduse juurde, paludes Patendiameti otsuse tühistada. 

 

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus 

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse esitaja seisukohtadega, hinnates esitatud 
tõendeid kogumis ning vastastikuses seoses, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja 
kuulub rahuldamisele. 

Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärgile ESS Support Services Worldwide + kujutis 
õiguskaitse andmine klassides 37 ja 43 nimetatud teenuste suhtes vastuolus KaMS § 10 lg 1 
punktidega 2, 3 ja 4. 

Vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise seaduslikkuse hindamisel lähtub apellatsioonikomisjon 
varasema kaubamärgi senioriteedist. 

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane 
varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiste kaupade või 
teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas 
kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. 
Vaidlustusavaldusele lisatud tõendite kohaselt kuulusid Patendiameti otsuse tegemise ajal ESS 
Grupile kaubamärgid ESS + kujutis (reg nr 17644), ESTONIAN SECURITY SERVICES 
ESS + kujutis (reg nr 17647) ja ESS SECURITY + kujutis (reg nr 27815) ja sõnamärk ESS 
(reg nr 35161). Kõik nimetatud kaubamärgid on vaidlusaluse tähise ESS Support Services 
Worldwide+ kujutis  suhtes varasemad tähised.  

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduse esitajaga, et rahvusvahelise kaubamärgiga 
tähistatavad klassis 37 nimetatud teenused (cleaning, installing, maintenance and repair of 
vending machines; eesti keeles müügiautomaatide puhastamine, paigaldamine, hooldus ja 
remont) on samaliigilised kaubamärgiga ESS klassis 37 tähistatavate teenustega elektri- ja 
elektronseadmete paigaldus, hooldus ja remont. 

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab vastandatud 
kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas tuginema nende 
üldmuljel, arvestades eelkõige kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid osasid. 

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid sisaldavad tähekombinatsiooni ESS. Seejuures on see 
sõnamärgi nr 35161 ainukeseks elemendiks. Kõikide vaidlustaja kaubamärkide puhul on 
tähekombinatsioon ESS, arvestades märkide kujundust, tähtede suurust ja nende asetust tähises, 
märkide keskseks ehk domineerivaks ja eristavaks elemendiks. 

Vaidlusalune kaubamärk sisaldab tumedas trükis (boldis) trükitähtedena tähekombinatsiooni 
ESS, tähti diagonaalis läbiva osana ovaalringi kujutist ja märgi all olevaid sõnu „Support 
Services Worldwide”. Tähisest tekkiva üldmulje põhjal tuleb tõdeda, et vastandatud kaubamärgi 
selgelt eristuvaks ja domineerivaks elemendiks on tähekombinatsioon ESS. Sõnad „Support 
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Sevices Worldwide” on kujutatud tähises väikeses kirjas ja paiknevad märgi alumises osas 
vähemtähtsal kohal, mis ei võimalda sõnalisel osal arvestataval määral mõjule pääseda. Tähise 
sõnalist osa võib eesti keelde tõlkida kui ülemaailmsed tugiteenused, millel on kaubamärgiga 
tähistatavaid teenuseid silmas pidades pigem kirjeldav roll. Seetõttu tuleb nõustuda 
vaidlustusavalduse esitajaga, et tarbija pöörab enam tähelepanu kaubamärgi kesksele elemendile 
ESS. 

Neil kaalutlustel tuleb asuda seisukohale, et vastandatud kaubamärkide domineerivaks osaks on 
tähtede kombinatsioon ESS, mis on identsed nii visuaalsest kui ka foneetilisest küljest. 

Identsete domineerivate osadega kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 
mõistes. Teatud eristusvõimet lisab vaidlusalusele kaubamärgile tähti läbiv ovaalring, kuid sellel 
puudub kaubamärgis tervikuna selline mõju, mis hoiaks ära vastandatud kaubamärkide 
segiajamise tõenäosuse.  

Sellest tulenevalt on rahvusvahelisele kaubamärgile ESS Support Services Worldwide + 
kujutis  õiguskaitse andmine klassis 37 nimetatud samaliigiliste teenuste (cleaning, installing, 
maintenance and repair of vending machines) suhtes vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ja 
võib rikkuda vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist ESS (reg nr 35161) tulenevaid 
kaubamärgiõigusi. 

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane 
varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti 
elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste 
tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada 
varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.  

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustusavalduses nimetatud ESS 
kaubamärgid, on tuntud enamusele Eesti elanikkonnast, kuna tähiseid on Eesti territooriumil 
pikka aega ja laiaulatuslikult tutvustatud ning kasutatud mitmetes erinevates tarbijasektorites, 
mis kinnitab, et vaidlustusavalduse esitaja tähised on omandanud kõrge tuntuse astme. 
Kaubamärke on kasutatud alates rannavalvest lõpetades sularahaveoga. ESS Grupp on 
tegutsenud näiteks parkimise ja liikluse korraldamisel ning valveteenuste osutamisel. 
Kaubamärkide tuntust valdavas osas Eesti elanikkonnast kinnitab muuhulgas tõendina esitatud 
2000. aastal Eesti Ekspressis avaldatud artikkel  „Kõikvõimas ESS”, millest nähtub, et ESSi 
käive 2000. aastal oli 500 mln krooni ja klientide arv ulatus üle 20 000, samuti võib järeldada, et 
kaubamärkidel on kõrge maine. Neid asjaolusid pole taotleja ümber lükanud. 

ESS Grupi kaubamärkidega tähistatavate teenuste suhtes on teist liiki teenusteks rahvusvahelise 
kaubamärgi ESS Support Services Worldwide + kujutis klassi 37 kuuluvad teenused (v.a 
cleaning, installing, maintenance and repair of vending machines) ja klassi 43 kuuluvad 
teenused. 

Nõustuda tuleb ESS Grupi väitega, et tema kaubamärkidega äravahetamiseni sarnase 
kaubamärgi ESS Support Services Worldwide + kujutis kasutamisel teist liiki teenuste 
tähistamiseks, võib tarbija arvata, et tegemist on ESS Grupi poolt või temaga seotud ettevõtete 
pakutava teenusega. Seetõttu võimaldab kaubamärk ESS Support Services Worldwide + 
kujutis  tähise omanikul ebaausalt ära kasutada või kahjustada ESS Grupi kaubamärkide ESS + 
kujutis  (reg nr 17644), ESTONIAN SECURITY SERVICES ESS + kujutis (reg nr 17647) ja 
ESS SECURITY + kujutis (reg nr 27815) ja ESS (reg nr 35161) mainet või eristusvõimet.  

Sellest tulenevalt on rahvusvahelise kaubamärgi ESS Support Services Worldwide + kujutis 
registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. 

KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatakse, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt 
sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või 
prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub 
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samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või 
kavatsetakse kasutada. 

Vaidlustusavalduse esitaja varasem ärinimi on Aktsiaselts ESS GRUPP. Sarnaselt 
vaidlustusavalduse esitajaga kaubamärkide juures tuvastatuga leiab apellatsioonikomisjon, et ka 
vaidlustaja ärinime puhul on eristusvõimeliseks osaks tähekombinatsioon ESS ning sõna 
aktsiaselts kui viide äriühingu liigile ja sõna GRUPP on tavapärased. Kuivõrd vaidlustatud 
kaubamärgi puhul on domineerivaks ja eristavaks elemendiks samuti tähekombinatsioon ESS, 
siis on rahvusvaheline kaubamärk nr 810420 eksitavalt sarnane varasemalt (so 29. juulil 1998) 
äriregistrisse kantud ärinimega. 

Asja materjalidele lisatud ESS Grupp tegevusalade väljavõtte kohaselt on vaidlustusavalduse 
esitaja üheks tegevusalaks kinnisvara haldamine. Kaubamärgitaotleja nimele registreeritud 
kaubamärgiga tähistatavate teenuste hulka kuuluvad klassis 37 construction, repair, cleaning, 
maintenance and decoration of buildings ja klassi 43 osas temporary accommodation, meeting 
rooms. ESS Grupp tegevusalana äriregistrisse kantud kinnisvara haldamine kuulub samasse 
valdkonda teenustega, mille tähistamiseks kaubamärki ESS Support Services Worldwide + 
kujutis  kasutatakse või kavatsetakse kasutada. Sellest lähtuvalt on vaidlustatud kaubamärgi 
registreerimine eelnimetatud teenuste osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 4. 

Kõike eelnevat kokkuvõttes kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele. 

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Tööstusomand õiguskorralduse aluste seaduse § 61, 
Kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2, 3 ja 4 apellatsioonikomisjon, 

o t s u s t a s: 

1. Rahuldada AS ESS GRUPP vaidlustusavaldus;  

2. Tühistada Patendiameti 25. oktoobri 2004 otsus nr 7/R200304349 rahvusvahelise 
kaubamärgi ESS Support Services Worldwide + kujutis registreerimise kohta 
klassides 37 ja 43 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust 
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. 

 

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi 
kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse 
peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.  
 
Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib 
jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise 
menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise 
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.  
 
Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu 
möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. 
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