one team. one goal.

ACN

®

Sihtasutus Tallinna Vene Muuseum
Pikk 29a, 10133 Tallinn, Eesti
+ 372 608 0016; + 372 608 0017
info@vemu.ee
23. septembril 2013. a.
Lugupeetud juhatuse liikmed Mihhail Korb ja Larissa Ušnitškova,
pöördun käesolevaga Teie poole kaubamärgi õigusvastase kasutamise lõpetamise
nõudega.
MTÜ-le Vene Muuseum kuulub Euroopa Ühenduse, sealhulgas ka Eesti territooriumil
registreeritud kaubamärk "VENE MUUSEUM РУССКИЙ МУЗЕЙ ЭСТОНИИ" (reg.nr.
011622917), mis on kaitstud rahvusvahelise kauba- ja teenindusmärkide klassifikaatori klassi
41 kuuluvate teenuste tähistamiseks alates 04.03.2013. a. (vt lisatud sertifikaat).
Nimetatud kaubamärgi alusel kuulub MTÜ-le Vene Muuseum ainuõigus selle kaubamärgi
kasutamiseks loetelus märgitud teenuste tähistamiseks. Klassi 41 kuuluvad muuhulgas ka
muuseumid ja muuseumiteenused.
MTÜ Vene Muuseum (edaspidi Vene Muuseum) asutati juba 6. veebruaril 2001. aastal ning
kindlasti olete teadlikud, et Vene Muuseum on kasutanud eesti turul tegutsedes katkematult
tähist VENE MUUSEUM. Vene Muuseum tegevust on alates asutamisest 2001. aastal nii
eesti- kui ka venekeelses meedias sagedasti kajastatud. Vene Muuseum on kompleksne Eesti
kultuuriasutus, mis kogub, säilitab, uurib ja tutvustab kohaliku kultuuriloo arengut 16. sajandi
lõpust kuni tänapäevani. Internetist võib Vene Muuseumi tegevuse kohta leida informatsiooni
muuhulgas veebilehelt www.venemuuseum.ee.
Käesolevaga pöördume Teie poole põhjusel, et meile teadaolevalt kasutate ilma Vene
Muuseumi nõusolekuta tähist VENE MUUSEUM klassis 41 nimetatud teenuste osutamiseks.
Kuivõrd Teie kasutatav tähis VENE MUUSEUM on peaaegu identne Vene Muuseumile
kuuluva kaubamärgi sõnalise osaga VENE MUUSEUM ja ka Teie SA tegevuse valdkond on
peaaegu identne, peame tähise VENE MUUSEUM kasutamist Vene Muuseumi õiguste
rikkumiseks.
Lisaks, kuna MTÜ-l Vene Muuseum ning selle kaubamärgil on märkimisväärne maine ja
maineväärtus, kahjustab selle kaubamärgi õigustamatu tarvitamine märgi eristusvõimet ning
kasutab ära selle mainet, eksitades avalikkust tegeliku situatsiooni kohta. Nii näiteks olete
MK Estonia 6. augusti 2013. aasta numbris eksitanud lehelugejaid väitega, et “on vaid üks
vene muuseum”, pidades silmas oma sihtasutust. Meil on hulganisti tõendusmaterjali, mis
viitavat Teie poolt MTÜ Vene Muuseum õiguste rikkumisele. Tegelikuks situatsiooniks on, et
Teie sihtasutus ei ole MTÜ-ga Vene Muuseum seotud ning kindlasti ka mitte samastatav –
tegelikkuses on vene muuseumiks Euroopas (sh Eestis) vaid MTÜ Vene Muuseum.
Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 14 lg 1 p 1 kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus
keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid
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tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on
kaubamärk kaitstud.
Tuginedes KaMS § 57 lg 1 p 1 ja 2 võib kaubamärgiomanik esitada hagi ainuõigust rikkunud
isiku vastu õigusrikkumise lõpetamiseks ja tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud varalise
kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu ja moraalse kahju hüvitamiseks.
Vastavalt karistusseadustiku (edaspidi KarS) § 226 lg 1 karistatakse kaubamärgi omaniku
ainuõiguse teadva rikkumise eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Kui
nimetatud teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega. Juriidilisele
isikule määratava rahatrahvi suurus on KarS § 44 lg 8 kohaselt vahemikus 3 200 – 16 000 000
eurot. Rahalise karistuse võib juriidilisele isikule mõista ka lisakaristusena koos
sundlõpetamisega. Eeltoodust tulenevalt on meil õigus pöörduda Teie vastu kohtusse
kaubamärgiõiguste rikkumise lõpetamiseks.
Vältimaks mõlemale poolele märkimisväärseid kulutusi, oleme valmis lahendama käesoleva
kaasuse kohtuväliselt, juhul kui nõustute alljärgnevate tingimustega:
•

•
•

lõpetate viivitamatult ning hoidute ka tulevikus mistahes viisil ning eesmärkidel
kasutamast Vene Muuseum MTÜ kõnealust kaubamärki ning kõnealuse
kaubamärgiga sarnaseid tähiseid, sh. veebilehtedel või muudes materjalides või
dokumentides;
ei võimalda, ajenda ega aita mistahes kolmandatel isikutel rikkuda eelnevas
punktis võetud kohustusi;
kompenseerite MTÜ-le Vene Muuseum kokkuleppelise varalise ja moraalse
kahju, sh võtate enda kanda MTÜ Vene Muuseum kulud, mis on tulnud kanda
seoses õiguste kaitsmisega kaubamärgi õigusvastase kasutamise lõpetamisega.

Juhul, kui Te Vene Muuseumile kuuluva kaubamärgi ebaseaduslikku kasutamist viivitamatult
ei lõpeta, on Vene Muuseumil võimalus ning õigus pöörduda kohtu poole Teie vastu
kaubamärgiõiguste rikkumise lõpetamise nõudes koos sellest tulenevate nõuetega, Teid sellest
täiendavalt informeerimata.
Palume edastada MTÜ Vene Muuseum lepingulisele esindajale, vandeadvokaat Urmas
Arumäele (e-post: urmas@andresson.eu) hiljemalt 30. septembri 2013. aasta keskpäevaks
kella 12:00-ks digitaalselt allkirjastatud vormis kinnitus eeltoodud tingimustega nõustumise
kohta või omapoolsed ettepanekud probleemi viivitamatuks lahendamiseks.
Lugupidamisega,
Urmas Arumäe
/digitaalallkiri/
vandeadvokaat,
MTÜ Vene Muuseum lepinguline esindaja
urmas@andresson.eu; mob. +372 5151451

