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Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 2 alusel,
otsustan jätkata vaidlustusavalduse nr 1756 menetlust ning kohaldada vaidlustusavalduse
menetuses TÕAS § 482 sätestatud leppeperioodi kuni 31.10.2019. Poolte taotlusel võib
leppeperioodi pikendada.
TÕAS §-s 482 lõike 3 kohaselt juhul, kui taotleja on komisjonile teatanud, et ta vaidleb
avaldusele vastu, võib komisjon menetlusosalise taotlusel lõpetada leppeperioodi ja alustada
eelmenetlust enne leppeperioodi lõppemist.
TÕAS § 481 lõike 2 kohaselt teatab komisjon, et eelmenetlust alustatakse 01.11.2019.
Vaidlustusavaldus nr 1756 esitati 02.04.2018 ja see võeti komisjoni menetlusse 19.04.2018.
Vaidlustusavalduse menetlus on olnud peatatud alates 18.05.2018 kuni Patendiameti ametlikus
väljaandes vaidlusaluse kaubamärgi reg.istreerimise otsuse avaldamiseni.
Patendiamet on 07.08.2019 komisjonile teatanud, et kaubamärgitaotlus M201601092, mille kohta on
esitatud vaidlustusavaldus 1756, on avaldatud Kaubamärgilehe juuninumbris. Vaidlustamisperiood
lõppes 05.08.2019. Seega on antud kaubamärgi menetlus Patendiametis lõppenud.
01.08.2019 esitas avalduse vaidlustusavalduse menetluse jätkamiseks vaidlustaja esindaja
patendivolinik A. Kapp, esitades täiendavad seisukohad.
Taotleja ei ole oma kirjalikke seisukohti menetluse peatamise avalduse esitamise tõttu esitanud.
TÕAS § 54 lg 21 kohaselt peatamise lõppemisel algab tähtaja kulgemine täies ulatuses uuesti.
Kaubamärgiseaduse § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud
vaidlustusavalduse lahendamisel lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. TÕAS
kehtiv redaktsioon näeb §-s 482 ette avalduse menetluses leppeperioodi, mille vältel taotleja peab
komisjonile kirjalikult teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Seejärel on pooltel võimalik vahetada
oma seisukohti.
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.
(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Kalmet

Aadress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7900
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
http://toak.just.ee/

