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Vaidlustusavaldus nr 1974 – kaubamärgi „NEROLI 
CULT BEAUTY + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 
1520757) õiguskaitse vaidlustamine 

 

  

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 2 alusel, 
 
otsustan jätkata vaidlustusavalduse nr 1974 menetlust. 
 
 
Vaidlustaja Cult Beauty Limited on vaidlustanud 30.10.2020 omaniku Laiks-Mode, SIA õiguse 
rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1520757 Eestis, tuginedes EL kaubamärgile „CULT BEAUTY“ (nr 
10304715). 10.02.2021 on omanik teatanud soovist vaidlustusavaldusele vastu vaielda. 28.06.2021 
on omanik esitanud taotluse menetluse peatamiseks, kuna vastandatud kaubamärk oli vaidlustatud. 
Omanik ei ole esitanud sisulist vastust vaidlustusavaldusele. 26.10.2021 on komisjon peatanud 
menetluse nr 1974 kuni vaidlustusavalduse aluseks oleva EL kaubamärgi nr 10304715 suhtes 
tehtavate lõppotsuste jõustumiseni.  
 
30.03.2022 esitas vaidlustaja avalduse menetluse jätkamiseks. Vaidlustaja teatas, et EUIPO on 
lõpetanud 11.02.2022 EL kaubamärgi nr 10304715 „CULT BEAUTY“ osas vaidemenetluse seoses 
vaide tagasi võtmisega ning EL kaubamärk jäeti jõusse registreeritud ulatuses (see nähtub avalduse 
lisast). EUIPO on teinud vastava kande ka registrisse. Eeltoodust tulenevalt on ära langenud 
menetluse peatamise alus. Cult Beauty Limited palus menetlus taastada ning anda omanikule tähtaeg 
vaidlustusavaldusele vastamiseks.  
 
Kuna menetluse peatamise alust enam ei ole, saab menetlust jätkata. Tähtaeg omaniku seisukoha 
esitamiseks antakse eraldi. 
 
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. 
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